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(BN) Boldog születésnapot! Ebben a mondatban sokkal több van most, mint máskor. Településünk legidısebb civil tömörülésének kívánjuk a boldogságot, születésnapján. S milyen jó hogy nem boldogulást
kell kívánnunk, igaz?
80 évvel ezelıtt megértve fontosságát, önkéntesek álltak az élére a helyi tüzek oltásának, s tették ezt olyan tőzzel, hogy az nálunk
mai napig lobog. A kérdés, hogyan is lehetséges ez? A válasz részemrıl abban a mondatban keresendı, mely számomra ha úgy tetszik életigévé vált, melyben az ige a cselekvést kifejezni kívánó szó. „A hısök mindig ott
születnek, ahol nincs út, de lép a láb.”
Hısök? Ma amikor a szirénázó tőzoltók munkájának 80%-át a mőszaki mentés teszi ki,
talán túlzásnak tőnik, de bizony egy-egy balesetnél, sokunknak összeszorul a torka, vajon nem egy valakiért rohannak a „mieink”
közül? Igen, hısök. Ma is, és akkor is. Akkor,
amikor az Élet valóban az életet jelentette, s
nem pótolták a mai korszerőnek mondott
ételek. Ha az Élet leégett, valóban veszélybe

került az élet. Felismerve ennek fontosságát,
az akkori önkéntesek egy máig tartó alapot
vetettek, hol dicsıségesebbet, néha valamivel fakóbbat, de hát mit mondjunk, vajon egy
emberöltı alatt csak jó és szép történik velünk? Szeretnénk, de bizonyos hogy minden
jó szándék és akarat ellenére követünk el
hibákat, s ha ez így van egy ember életében,
mennyivel inkább így van ez egy csaknem
100 fıt tömörítı szervezet életében.
Bár jómagam csak 10-12 éve ismerhetem ezt
a történelmi múltú egyesületet, de mondhatni
az eddigi események csak örömet loptak
hétköznapjainkba, az azokat megkoronázó
versenyekkel. S ha én még nem is, de feleségem gyakorlatban is kivette részét a
„tőzoltásból”. Vajon van-e Tiszabercelen
olyan család, aki így vagy úgy - férjen, feleségen, gyermeken vagy unokán keresztül - ne
lenne érintve e nagy múltú egyesülettel?
A ma két embere az ÖTE élén Hajnal András
elnök, és Natkó László parancsnok. İk teszik
a dolgukat. S rajtuk keresztül, sokszor rájuk
nézve teszi dolgát kisiskolástól serdülın át a

felnıttig sok elkötelezett tiszaberceli. Ma nekik szól a Boldog születésnapot!
És nekik szólt május 27-én is, amikor Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Tőzoltószövetsége, a megye 74 csapatának, közel 1000
versenyzıje mérte össze erejét, ügyességét
és felkészültségét. Köszönet nekik a kitartásért, amellyel bizonyították, irreális idıjárási
körülmények között is számíthatunk rájuk. S
bár a türelmet jó eredmények és javuló idıjárás koronázta, a közel 1 évig szervezett eseményt egy kicsit másképp képzeltük el. Szerettük volna vízzel mi elárasztani és vetélytársainkkal elárasztatni a pályát. De! Minden
jó ha a vége jó. Köszönet érte mindazoknak,
akik szerveztek, jöttek mentek intézkedtek,
mert ennek köszönhetıen úgy ment el
Tiszabercelrıl a megye tőzoltó-társadalma,
hogy meggyızıdésem ez a verseny nem az
esı áztatta versenyrıl maradt emlékezetes
nekik, hanem a szívélyes vendégfogadásról,
az örömrıl, a rugalmasságról, szóval rólunk,
berceliekrıl.
(képek és eredmények a 2. oldalon)
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SZÜLETÉSNAP KÉPEKBEN

EREDMÉNYEK
Helyezés

Raj megnevezése

Kmf szerelés
eredménye

800-as "Ifjúsági" fiú kategória
1.

Rakamaz

19,00

2.

Tiszadob

23,75

3.

Tiszavasvári

28,38

800-as "felnıtt" férfi kategória
1.

Bököny

19,17

2.

Tiszadob

19,72

3.

Geszteréd

19,88

11.

Tiszabercel

27,94

Önkéntes köztestületi kategória
1.

Fehérgyarmat

19,43

2.

Ibrány

20,81

3.

Tiszavasvári

21,15

4.

Vásárosnamény

21,40

5.

Csenger

21,53

6.

Szakoly

23,65

800-as "felnıtt" férfi kategória létesítményi
1.

Tuzsér Erdért Létesítményi

21,63

HONDA "Gyermek" fiú kategória
1.

Tiszavavsvári

18,35

2.

Újfehértó

22,37

3.

Nagykálló

23,60

9.

Tiszabercel

28,45

HONDA "Gyermek" leány kategória

Juhász Ferenc Honvédelmi miniszter, emléktárgyat adományozott a 80 éves jubileum alkalmából, az egyesületnek, melyet
Hajnal András elnök vett át.

Pernyák Sándor ezredes, a Megyei Tőzoltószövetség elnöke, 40 éves szolgálatáért
díszsisakot adott át Natkó Lászlónak a
tiszaberceli ÖTE parancsnokának.

1.

Rakamaz

24,13

2.

Tiszavasvári

24,19

3.

Szakoly

27,53

Tiszabercel

37,57

7.

HONDA "Ifjúsági" leány kategória
1.

Tiszavasvári

24,94

2.

Tiszabercel

31,00

HONDA "Ifjusági" fiú kategória
1.

Újfehértó

17,45

2.

Balkány

21,12

3.

Nagykálló

21,15

6.

Tiszabercel

24,89

HONDA "Felnıtt" nıi kategória
1.

Újfehértó

21,30

2.

Tiszavavsvári

25,59

3.

Tiszabercel

29,26

HONDA "Felnıtt" férfi kategória

60 éves szolgálatáért emlékérmet vehetett
át a 84 éves id. Angyal János a
Tiszaberceli ÖTE legidısebb tagja. Ez a
teljesítmény a megyénkben egyedülálló.

A megyei szövetség születésnapi ajándéka.

1.

Újfehértó

19,27

2.

Vásárosnamény

20,00

3.

Balkány

20,29

8.

Tiszabercel

23,19
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A Tiszaberceli Önkéntes Tőzoltó Egyesület
az idén 80 éves. Ennek apropóján rendeztünk Megyei Tőzoltó
Versenyt
Tiszabercelen. Ehhez
kapcsolódóan tettük
fel kérdésünket, hogyan látják az elmúlt 80
évet, valamint a Tiszaberceli Önkéntes
Tőzoltóság jelenét és jövıjét?
Tar Lajos, aki tagja volt az egyesületnek a
„hıskorban”:
Szeretném megköszönni Önnek, hogy megtisztelt bizalmával, hogy egy pár mondatban
leírhassam mondanivalómat a Tőzoltó Egyesületrıl.
Nagyon örülök annak, hogy az egyesület már
a nyolcvanadik születésnapját ünnepli, s
ennek tiszteletére Tiszabercelen rendezik meg a Megyei Tőzoltóversenyt. Ennek az egyesületnek voltam én is a
tagja az ötvenes években. Sajnos
„abból” a csapatból már csak ketten
élünk. Az akkori idıkben fıleg aratáskor
volt ránk nagy szükség. Az asszonyok a
templomtoronyban ırködtek, míg a férfiak huszonnégy órás lovas szolgálatot
teljesítettek a tőzoltószertárnál, ugyanis
abban az idıben lovas kocsi szolgált
tőzoltókocsiként, a tartályokból pedig
kézzel szivattyúztuk ki a vizet. Az idı
múlásával a technika egyre csak fejlıdött, a lovas kocsikat felváltották a jól
felszerelt tőzoltókocsik, a tartályokból
pedig már szivattyúkkal oldották meg a
víz kiemelését. Röviden ennyi az elmúlt
nyolcvan év múltjáról és jelenérıl. S hogy
hogyan látom az egyesület jövıjét? Nincs
nagyobb öröm számomra, hogy az unokám is
tagja az egyesületnek s İ viszi tovább a stafétabotot, tovább öregbítve az egyesület jó
hírnevét. Remélem İk is nagyon ügyesek, és
kitartóak lesznek, s ebben segít nekik mindenki Natkó Laci bácsija is. Munkájukhoz sok
sikert, kitartást, a versenyen való küzdelemben pedig dobogós helyezést kívánok nekik.
id. Angyal János, egyesületünk - ha nem
megyénk - legidısebb tőzoltója:
Felkérésükre válaszolok a Tőzoltóság múltjáról, jelenérıl és jövıjérıl. Én a megalakulástól
kezdıdıen nem voltam tagja az egyesületnek, csak 1952-2002-ig. Én ez alatt az ötven
év alatt meg voltam elégedve a vezetıséggel
és a tagokkal. Mindig becsületesen felkészültek a versenyekre, ritka volt, hogy nem hoztak
érmet. A tőzoltó szertárat társadalmi munkában építettük, s évenként a kéményseprıkkel
jártunk égetni. A kezdeti idıszakban eléggé
kezdetleges volt a felszerelés, pl. tőznél kézzel kellett pumpálni a kocsifecskendıt, de ez
nem volt akadály. Tőz esetén mindenki lelkiismeretesen részt vett a tőzoltásban. A
kocsifecskendıt felváltotta a gépi motorfecskendı.
Amióta már nem vagyok a tőzoltóság tagja,
azóta is fejlıdik az egyesület, ami a vezetıség jó szervezését bizonyítja.
Kívánok a továbbiakban sikereket!

Berczeli
Tatai István gépész
Köszönöm a megtisztelı felkérést. Én 1976
óta vagyok tagja az ÖTE-nek. Farkas Dani
bácsinál kezdtünk, késıbb Natkó Laci lett a
vezetınk. Az elmúlt 30 év alatt sok minden
változott. Régen csak egy csapat indult, akkor
még megvolt a fegyelem és az összetartás a
csapatban, még a ’90-es években is amikor
több csapat indult, ez meg is látszik az eredményeinken. A mai fiatalokban is megvan a
nyerni akarás, de már más a fegyelem. Sajnos jönnek, mennek az emberek. Talán már
nem is lesz olyan összetartó a csapat, mint a
miénk.
A jövı még beláthatatlan. Kell egy jó vezetı /
Laci nagyon jó/ és kell a csapatszellem, a
kitartás, a fegyelem a csapatokban. Ha ez
megvan, gondolom, ugyan úgy érhetnek el
sikereket, mint mi.

Futkos Éva, a felnıtt nıi csapat tagja
A Tiszaberceli Önkéntes Tőzoltó Egyesülethez nagyon sok szép emlékem főzıdik. Viszszagondolok arra, amikor az általános iskolai
tőzoltó csapatot toboroztuk össze. Szorgosan
jártunk a próbákra, és a sok gyakorlás meghozta a gyümölcsét. Szinte mindig dobogós
helyen végeztünk. Ahogy teltek az évek, a
gyermek csapatból ifjúsági, az ifjúságiból
pedig felnıtt csapat lett.
A hangulatos versenyek, a közös
kirándulások, a vacsorák, a tőzoltóbálok egy
összetartó kis berceli közösséget hoztak létre.
Köszönet illeti a jó szervezésért és
kitartó munkájáért Laci bácsit. Minden faluba
kellene egy ilyen tőzoltóparancsnok, aki nem
hagyja unatkozni a fiatalokat, aki nem felejti el
az idıs tőzoltókat sem.
Remélem az elkövetkezendı években
is lesznek önkéntesek, akik tovább öregbítik a
berceli tőzoltók jó hírét.
Leskó Andrásné, a felnıtt nıi csapat gépésze
Köszönöm, hogy megkeresett kérdésével, hiszen magam is két évtizede vagyok
tagja a tőzoltó egyesületnek. A megyében
kevés olyan egyesület van, aki 80 évet tudhat
maga mögött – s milyen 80 évet?
Éveken át sikerek sorozatát érték el a

tiszaberceliek. Példát mutattak csapatmunkában és összefogásban egyaránt.
Nemrég készült el az egyesület „Klub
szobája”, ahol a serlegek, oklevelek bizonyítják a sikereket. A megyében bárhol meghallják a tiszaberceli tőzoltó nevét, elismeréssel
szólnak rólunk. Úgy gondolom, hogy ennek a
civil szervezetnek a jövıjét biztosítja a lelkes
utánpótlás, mert mindig vannak fiatal, gyızni
akaró csapattagok. S van egy türelmes, bizakodó, lelkesítı parancsnok Natkó László személyében, aki minden korosztályra odafigyel
és bíztatja ıket.
Újhelyi Rita, a felnıtt nıi csapat tagja
Elıször is Boldog 80. Születésnapot az ÖTEnek!
12 éves korom óta, immáron 14 éve vagyok
tagja a Tiszaberceli Önkéntes Tőzoltó Egyesületnek, kezdetben még a leány
gyerek csapat tagjaként Leskó Vikivel, Varga Bettivel, Hajdú Henivel,
Laczi Katival, Tarjányi Edinával és
Futkos Évivel. A legendás „elsı”
gyerek leány csapat tagjai közül
mára már többen anyukák, de biztosra veszem, hogy egyikıjük sem felejtette el az elsı szerelésünket
Gávavencsellın, a jó hangulatú reggeli indulásokat, a buszon való énekléseket, az ünnepélyes megnyitókat,
a rajt elhangzását, a szivattyú bıgı
zaját, a csövek földhöz való súrolását, a stafétákat, a sok fürdést, fürdetést és még sorolhatnám a számos
szép emlékeket. Jelenleg a nıi csapat egyik – ahogy a tőzoltók körében
ismert - sugárcsövese vagyok, és
büszkén viselem a hovatartozást jelképezı
Tiszaberceli ÖTE feliratú pólót, hisz egy
nagyhírő, mindenhol elismert csapatról van
szó, egy kiváló tőzoltó parancsnokkal, Natkó
Laci bácsival az élen. Az idén, gazdagodtunk
egy csodálatos klubhelyiséggel, megyei tőzoltóversenyt rendeztünk, ahol többen, - köztük
én is - kitüntetést kaptunk, melyet ez úton is
nagyon szépen köszönök.
Ma is van gyerek leány csapatunk,
tagjai szintén 12 évesek, számos élmény áll
még elıttük és elıttünk, melyhez sok sikert
és kitartást kívánok!

1. kérdés: Mi van a képen ?
1. válasz: A sportöltözı.
1. Értékelés: A válasz helytelen lapozz
tovább.
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László Antal ÁMK igazgató:

„ A múlt szép volt és ismert,
a jövı ismeretlen, titokzatos, rejtélyes,
vágyakkal teli!”
Minden év júniusának egy napja bensıségesebb, meghatóbb, mint az év bármely ünnepélye volt. A vendégkoszorú, az ünnepélyes
környezet, a feldíszített iskolafalak, a virágcsokrok azt jelezték, hogy 20 végzıs tanulónk
indult útra iskolánkból újabb vágyak, elképzelések, célok megvalósításáért. A most búcsúzó tanulóink közül 9-en gimnáziumban vagy
szakközépiskolában, 11-en szakmunkásképzıben folytathatják tovább tanulmányaikat. Új
közösségbe kerülnek, új ismerısöket, barátokat szereznek. A Bessenyei György Általános
Mővelıdési Központ Iskolája egy aktív, számos területen kiemelkedı eredményt elért
közösségként emlékszik majd a most ballagó
20 diákjára. A közösség összetartó ereje is
hozzájárult ahhoz, hogy szinte minden területen nagyon jó teljesítményt nyújtott az osztályból sok tanuló. A közösségi tevékenység
eredményeként másodszor is a „Legjobb
Osztályközösség” kitüntetı címet érdemelte
ki a most búcsúzó évfolyam. Ez a lelkesedés
és siker adjon kellı alapot a középiskolai
évekhez is. Vigyék tovább és építsenek az itt
szerzett ismeretekre. Jelentsen ez kellı alapot az elkövetkezendı évekre: sikereket a
munkában, tanulásban, magánéletetekben.
Búcsúzó tanulóink mellett iskolánk mind a
203 diákjának megteremtettük a feltételeket
ahhoz, hogy mindenki a képességének, szorgalmának megfelelıen tudja teljesíteni a naponta ismétlıdı tanulást, az újabb kihívásokat, megmérettetéseket.
Az elmúlt tanévben is tudtunk olyan rendezvényeket szervezni, ahol a legfontosabb ismeretszerzı idı, a tanítási óra mellett lehetı-

ség adódott a közös élmények megélésére, a
társak megismerésére, a másoktól tanulásra.
Remélem szívesen emlékszik vissza minden
a farsang hangulatára, ahol ötletes jelmezekkel mutatták be az osztályok képességeiket
az órai munkán kívül. Bízom abban, hogy
sokáig emlékezetesek maradnak a színházi
látogatások, a Mikulás diszkó, a fordított nap
éppúgy, mint a Visegrádi jutalomkirándulás, a
gyermeknap és az év végi osztálykirándulá-

sok feledhetetlen pillanatai. Ebben az évben
is bizonyították nagyon sokan nagyszerő
felkészültségüket a községi és iskolai rendezvényeken, megemlékezéseken. Az idısek
napja, a községi majális, a karácsonyi koncert
és egyéb mősorok is igazolták, hogy
Tiszabercelen is vannak tehetségek, akikért
érdemes tenni, és ha kell, áldozatot hozni.
Iskolánknál 104-en vettek részt a mővészeti
tagozatok tevékenységében ebben a tanévben. A csoportokban végzett kiemelkedı
munkáról meggyızıdhetett mindenki a rendezvényeinken.

Köszönöm mindenkinek, akik valamilyen
módon hozzásegítették tanulóinkat ahhoz,
hogy a tanítási órák sokszor fárasztó és nehéz percei mellett is ilyen élményt tudtak
nyújtani a közösségnek.
Tanórai és tanórán kívüli rendezvényeink azt
a célt szolgálják, hogy gyerekeink személyiségfejlesztéséhez, az ismeretszerzéshez
teremtsünk meg minél szélesebb lehetıséget.
A mérleget mindenki elkészítheti saját magának is, hogy miként használta ki a felkínált
lehetıséget az eredményesség érdekében.
Iskolánk 203 tanulója közül 10-nek nem sikerült teljesíteni a tanterv által megfogalmazott
követelményeket. Közülük 7-en még javíthatnak az augusztusi vizsgán, de ehhez a nyár
kemény és kitartó munkával kell, hogy elteljen, mert csak akkor lesz meg a kívánt eredmény.
Mindig hangoztatjuk, hogy eredményes évet
csak az a tanuló tudhat maga mögött, aki
kellı szorgalommal, aktivitással, rendszeres
otthoni tanulással tesz is ezért. A 46 példás
szorgalmú tanulónk mellett 28 esetben a
hanyag minısítést kellett bejegyeznünk a
bizonyítványba, ami azt igazolja, hogy rendszeres munkával sokan jobb eredményre
lennének képesek. A példás szorgalmú tanulóink közül 8-an kitőnı, 11-en jeles tanulmányi eredményükért vehettek át büszkén jutalomkönyvet a tanévzáró ünnepélyen.
Iskolánk tanulói ebben a tanévben is szép
sikereket értek el a RISZ és egyéb területen
szervezett versenyeken. Büszkék vagyunk
azokra a tanulóinkra, akik dicsıséget hoztak
iskolánknak eredményeikkel.
Ezúton is szeretném megköszönni a Szülıknek azt a támogatást, amit a munkánkhoz
nyújtottak. Köszönjük a Képviselıtestületnek
az egész évi támogatást. A Szülık nevében
is köszönjük az ingyenes tankönyveket, melylyel nagyon sok család anyagi terheit csökkentették, az ingyenes iskolatejet, az anyagi
és erkölcsi támogatást. Köszönjük a Híd a
Jövıbe Egyesület és a Nyugdíjas Egyesület
támogatását, a programok szervezésének
segítését.
Kedves Gyerekek!
A kréták csendben alszanak a doboz mélyén.
Szeptemberig magányosak maradnak a ter-
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mek, ajtóik bezáródnak. A csengı is pihen
ıszig, hogy majd újra munkára buzdítson
benneteket a következı tanév elején. Addig
élvezzétek a nyár ragyogó napfényét, hősítı
vízét, a zöld természetet, az erdıt, a csodálatos tiszai tájat.
Pihenjetek, játszatok sokat! Ne feledjétek
azonban: a nyár is rejteget veszélyeket!

GRATULÁLUNK!
Képünk a tanévzárón készült azokról a diákokról,
akik bizonyítványában csak ötösök vannak, itt-ott
megfőszerezve
némi dicsérettel.

Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra!

Hátsó sor: Tarjányi Krisztina, Kovács
Nikolett,
Leskó Evelin, Bíró
Csilla.
Elıl: Bodnár Ágnes, Szántó Andor, Gönczi Edina,
Korsoveczky Gyula.

„Mit kívánjak nyárra?
Homokvárhoz kupacot,
Horgászoknak kukacot,
Hegymászóknak nagy hegyet,
Hős fagyihoz friss jeget,
Folyópartra fát, nagyot,
Vakációt, száz napot!”
Kellemes vakációt, jó pihenést!
László Antal
igazgató
már békésen szundikáltak.

Tarjányi Ferencné óvónıtıl

Kirándultunk, ballagtunk
Május hónapban kirándultunk a középsıs és
a nagy-csoportos gyerekekkel. Uticélunk az
Állatkert és a Múzeumfalu volt. Kisvonattal
utaztunk, ami már eleve nagy élmény volt.
Sok állatot, madarat meg tudtunk nézni, csodálni. Több gyereknek a zsiráf, az elefánt s a
majmok tetszettek. A Múzeumfaluba inkább a
pihenésé a játéké volt a fıszerep, s a mi még
maradt a hátizsákokba, jóízően fogyasztották
el az enni-inni valókat. Hazafelé többen mondogatták, milyen jó volt itt lenni, mi mindent
láttunk. Néhányan énekeltek, egyesek pedig

Lázasan készültünk az évzáróra is. Az idıjárás most kedvezett szép kis mősorunknak, s
az óvoda udvarán szerepelhettünk. A kis
középsı csoportosok cicák voltak, a lányok
fehér a fiúk fekete színekben. Gyakoroltuk a
verseket, dalokat, dalos játékokat, s egy aranyos kis cica táncot. A nagycsoportosok különbözı dalos játékokból állították össze mősorukat, majd esernyıs táncot adtak elı,
végül elbúcsúztak az óvodától a megható kis
versükkel.

HÍREK
Könyvtár
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a könyvtár
július 14-ig nyitva tart. A nyári idıszak további
részében a nyitva tartás szünetel, majd augusztus 15-tıl fogadja az olvasni vágyókat
kedden és pénteken 14órától -18 óráig Futkos Béláné könyvtárosunk.
Óvoda

Köszönetet szeretnénk mondani a „Híd a
jövıbe” Egyesületnek az Ibrányi Takarékszövetkezetnek és az Arany-Parmen Kftnek, akik pénzbeni felajánlásokkal segítették óvodánkat s a Bartha Tüzép vezetıjének, aki játékokat ajándékozott gyermeknap alkalmából.
Köszönjük!

Tájékoztatjuk a Szülıket, hogy óvodánk július
14-ig nyitva tart. Kérjük, hozzák a gyerekeiket
a jelzett idıpontig az óvodába. A nyári szünetet követıen augusztus 28-tól várjuk a beiratkozott gyerekeket a foglalkozásokra.
Konyha
Az ebéd kiszolgálása július 31-tıl– augusztus
25-ig szünetel. Várunk minden ebédelni vágyó vendégünket a következı tanévben is.

2. kérdés: Mi van a képen ?
2. válasz: A 6 millióból felújított sportöltözı.
2. Értékelés: A válasz helytelen, lapozz
tovább.

A mi

Az oldal mottója:

Rovatvezetı: Száraz Lászlóné ig. h.

„Vigyél a suliba tölcsért.
Hogy a tudást a fejedbe töltsék,
Mert ha mellé megy, az költség.”

MŐVÉSZETI VIZSGA

VISEGRÁD

Vizsgáztak a mővészetis tanulók. A színmővészetis, az énekkaros tanulók és a
furulya csoport tagjai adtak évadzáró mősort, amely egyben a vizsgaelıadásuk is.
Bemutatkoztak munkáikkal a képzımővészeti csoport tagjai: kiállítást rendeztek az
év során készült alkotások legjobbjaiból.
A felkészülést, a vizsga hangulatát így örökítette meg Nagy Éva 8. osztályos tanuló:
Június
9-én
ismét
megrendezték
Tiszabercelen a Bessenyei György Mővelıdési Központ Alapfokú Mővészeti Iskolában a
tanévzáró vizsgát. Errıl kérdeztem meg
Stefánné Kiss Erzsébet magyar szakos tanárt, a színjátszó szakkörös gyerekek felkészítıjét.
- Hogyan készültek fel a gyerekek a vizsgára?
- A vizsgát megelızı két hónap, gyakorlással
telt. Minden szereplı megkapta a hangjához
és a korosztályához illı verset. Majd munkatársam, Gencsiné Kató Irén zenéket, dalokat
tőzdelt hozzá.
- Milyen verseket hallhatunk majd?
A kisebbek nyárköszöntı, míg í nagyobbak
búcsúzó verseket mondanak, hisz ık az idén
leballagnak. Ezen kívül még megemlékeztünk
két világhírő zeneszerzırıl is.
- Köszönöm, hogy válaszolt kérdéseimre.
Az elıadás elıtt megkérdeztem Bíró Csilla
nyolcadik osztályos tanulótól.
- Hogy érzed magad a fellépés elıtt?
- Minden fellépés elıtt nagyon izgulok, pedig
már három éve vagyok tagja a csoportnak.
Remélem jól fog sikerülni a mősor, mert nem
szeretnénk csalódást okozni felkészítı neve-

Ahogy közeledik a tanév vége, és sőrősödnek az események – ahogy mondani szokták.
Május 19-én jutalom kiránduláson vehettek részt iskolánk
azon tanulói, akik az iskolai
életbıl aktívan kiveszik részüket (a különbözı mővészeti
csoportok arra érdemes tagjai).
A kirándulás az iskolai jótékonysági bál bevételébıl, a
gyermekszervezet és a Híd a
Jövıbe Egyesület támogatásával jött létre.
A visegrádi útról így ír Kató Edit 5. osztályos tanuló:
Korai ébredéssel hajnali fél ötkor indultunk,
ekkor még nem tudtuk, mennyi az öt órás út.
Végül is oda értünk, kaptunk egy karragaszt,
lıinknek és a közönségnek.
A mősor ideje alatt az iskola elıtermében a
kézmőves foglalkozásokon részt vett gyerekek
munkáját lehetett megtekinteni, egy kiállítás
keretében. Az elıadás végén megkérdeztem
Bíró Sándornét.
- Mint szemlélı milyennek látta az elıadást?
- Nagyon csodálatosnak és meghatónak tartom. Láttam már a gyerekeket máskor is szerepelni, de ilyen szépen még soha. A kiállítás is
gyönyörő.
- Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét.
Ez a mai mővészeti elıadás több volt egyszerő év végi záróvizsgánál. Megmutatta
számomra, mennyivel többet nyújthat az
iskola diákjainak a tanórákon túl. Pár nap
múlva elbúcsúznak a nyolcadikosok, és

ami belépı volt. Megnéztünk egy
sólyomröptetést. A sólyom olyan
ügyes volt, hogy mindig visszaszállt a
solymászhoz. Közös ebéd után hajókáztunk a Dunán, ami nagy élmény
volt. Megnéztük a Fellegvárat, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a Dunakanyarra. Megcsodálhattuk Mátyás
visegrádi palotájának romjait, ahol
egy Németországból származó bácsi
honfoglalás kori hangokat adott elı
és dorombon eljátszotta a magyarok
történetét. Megnéztük a SzentGyörgyi lovagrend harci bemutatóját.
Sok érdekes fegyvert is láttunk. Hazafelé megálltunk Szentendrén, és elmentünk
a Marcipán Múzeumba. Ott mindenki találhatott ízlésének és pénztárcájának megfelelı
marcipán figurát. Késı éjjel értünk haza. Nagyon jól éreztük magunkat, felejthetetlen élmény volt.
mindenki számára elkezdıdik a vakáció.
Remélem a még itt maradó diákok tovább
folytatják ezt az iskolai hagyományt és
még sok ilyen megható elıadásban gyönyörködhetünk.
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Hajnal András polgármester dolgozó szobájában fogadta az évfolyam
legjobbjait, akikkel az
eltelt tanév eseményeirıl, a vakációról és jövıbeni tervekrıl beszélgetett.
A felsısök közül, Bódi
Zsanett, Kató Dániel,
Mészáros Kata, Tarjányi
Krisztina és Leskó Evelin, míg az alsóból, Gaál
Szabó Dóra, Balogh
István, Bodnár Ágnes,
Korsoveczky Gyula,
Jónás Miklós, Blaskó
Anett kapott meghívást.

Szatmár - Beregi túra
Az év végi kirándulások célpontja
az idén: Szatmár-Bereg.
Jó választás volt, sok szépségben volt részünk. A szatmári kis falvak gyönyörőek,
virágosak, tiszták, ápoltak, vendégcsalogatóak. Minden utca szegélyen virág, bokor, sövény.
Végigjártuk az irodalmi emlék helyeket
(Szatmárcseke, Tiszacsécse) megcsodáltuk a
különbözı stílusú, ám a maga nemében páratlan tákosi, nyírbátori, máriapócsi templomot.
Gyönyörködtünk a Túristvándi Vízimalom és
a kis Túr folyó szépségeiben, a vajai vár parkjában. Kipróbáltuk az új játszóteret
Tiszecsécsén, felvásároltuk a tákosi asszonyok keresztszemes könyvjelzıit, jó fagyit
ettünk Kótajban, és még az idı is kegyes volt
hozzánk, aznap sütött ránk a nap.

A felsısök ugyan ezt az utat járták be, élményeikrıl így ír Bakosi Viktória 7. osztályos
tanuló:
Számomra nagyon érdekes és élvezetes volt a
kirándulás, még ha az idı is borús volt, a kedv
annál jobb. Megismertük Szabolcs megye
szépségeit, látnivalóit. Megcsodáltuk az írók

GYERMEKNAP

Falatoztunk.

Persze, minden nap az övék, de ez, hivatalosan is,
kiemelten is az. Fızéssel, akadályversennyel, jó kedvvel,
vetélkedıkkel, jégkrémmel. Így volt ez az idén is, az eseményekrıl beszéljenek a képek.

Lógtunk a szeren.

költık szülıházait. Sok múzeumba ellátogattunk így gyarapodott megyénkrıl a tudásunk.
Remélem jövıre is ilyen csodálatos kiránduláson veszünk részt.

3. kérdés: Mi van a képen ?
3. válasz: A 6 millióból felújított sportöltözı fala.
3. Értékelés: A válasz helytelen, lapozz
tovább.
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HÍREK
Rovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnök
„… A népmővészet nem
csak a szegények kincse, a legmagasabb
rendőek igényét is kielégíti. Nem kezdetlegesség, hanem évezredes fejlıdésben
kísérelt, leszőrıdött mővészet.” /Kodály
Zoltán/
A szegények kincsébıl egy-egy
gyöngyszemet mi is megıriztünk május hónapban. Apró „gyöngyszem” volt a régi hagyományos játékgyőjtemény, amelyet május
elsején a MAJÁLISON kiállítottunk, bemutattunk, majd kissé közkinccsé tettünk az általános iskolai gyermeknapon.
Szép dolgot vállaltak fel azok a nyugdíjas tagtársak, segítıtársak, akik részt vettek
ebben, nem nosztalgiaként, hanem hasznossá tették magukat abban, hogy a régmúlt egy
színfoltját felelevenítsék, bemutassák a gyer-

mekeknek. Ilyen is volt! Kedves és szép játékok voltak azoknak, akik kapták, de azoknak
is akik készítették. Mert ilyenkor szívbıl
együtt játszottak. Nem a „nagyvilág” volt a
házban, hanem a család. De jó is lenne, ha
néha kicserélıdhetne egy-egy nap a régire.
Biztosan nagyobb lenne a békesség.
Szép volt és tökéletes ragyogású volt
a másik „gyöngyszem” is. Bartók Béla győjtésébıl összeállított népdalcsokrunk nagy tapsot kapott május 11-én Nyírbátorban, a Kulturális Központ modern színháztermében, ahol
36 nyugdíjas egyesület mutatkozott be szebbnél-szebb produkciókkal.
Szép dallamokkal, táncokkal, versekkel bıvelkedett a bemutató napja, ahol a mi
asszonykórusunknak is nagy sikere volt. /
Köszönjük vezetıjüknek, Petróné Minczér

Hagyományos (régi) játékok bemutatója a Gyermeknapon
Az Idısek Klubja és a Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesülete meghívást kapott az általános
iskola gyermeknapi rendezvényére.
A megnyitó ünnepségen szívbıl tapsoltunk a
kitüntetett tanulóknak, az évfolyamelsıknek,
a versenyzı gyerekeknek.
Régi gyermekjátékokat állítottunk ki a hetes
teremben, játékmúzeummá varázsoltuk a
tantermet.
Glibáné Piroska néni bohócjátékokkal és
fonalbabákkal fogadta a gyerekeket, s elmondta nekik, hogyan készülnek ezek a játékok. Aztán Bíró Pálné, Jolika néni kukoricaszárból készült babáit, majd Tompa Józsefné,
Ilonka néni rongybabáit csodálhatták meg az
iskolások.
Miután látták a gyerekek, hogy régen a kislányok mivel játszottak, kíváncsian arról érdeklıdtek, hogy a fiúknak milyen játékaik
voltak. Farka Istvánné, Pötyike néni mutatta
meg nekik a rongylabdákat és a bigét. A fiúk

elcsodálkoztak azon, hogy rongyból készített
labdákkal fociztak nagyapáik. Csodálták a
kukoricapörgettyőt és a cérnahúzogatós
„Paprika Jancsit”.
Rézmőves Istvánné, Bogya néni „mini legelıjén” kukoricaszárból készült állatok és egy
gémeskút makettje volt látható. De volt itt
kukoricaszárból készült hegedő is.
Végül kis ajándékkal leptük meg a kisdiákokat, mi pedig jóíző ebédet fogyaszthattunk
délben.
Sikeres, jó hangulatú nap volt. Gratulálunk az
akadálygyıztes osztályoknak, jó bizonyítványt és KELLEMES VAKÁCIÓT kívánunk
Mindnyájuknak!
İsszel majd szervezünk ismét egy közös
napot, ahol már foglalkoztatni is szeretnénk
néhány kisdiákot, és szeretnénk nekik is
megtanítani a hagyományos játékok készítését.
Tompa Gizella

Anyák napján sokan győltünk össze
az iskolában. A római katolikus és a református hittanos gyerekek köszöntıit hallgattuk
meg (Futkos Béláné és Kerekes Jánosné
vezetésével) a 6-os tanteremben. Bensıséges ünneplés volt, amit szívbıl köszönünk. A
virág mellé apró könyvjelzıt is csempésztek a
gyerekek.
*****
Rendszeres győléseinket, összejöveteleinket ismét a Teleházban tarthatjuk. (A
felújítás befejezıdött).
Június 13-án 16 órakor a nyári
programok megbeszélésére került sor
(kirándulások, és a helyi regionális nyugdíjas
találkozó).
*****
A július elsı hetére hirdetett megyei
nyugdíjas találkozó elmarad, ısszel az Idısek Világnapján összevontan kerül megrendezésre.
*****
A 2. negyedévi (április, május, június) névnapos ünnepkört a Kozma-tónál tartottuk szalonna- és lángos sütés kíséretében.
Részletek a következı újságban.

„Aki a virágot szereti…”

Ezzel a jelmondattal gondozzuk mi is a
Teleháznál, a Hısök Emlékmővénél és a
Ravatalozónál a virágokat. Tagtársaimmal /
Zsíros Imréné, Balázsi Sándorné, Tompa
Józsefné, Korsoveczki Istvánné, Falatovics
Istvánné, Németh Istvánné és Vitál Istvánné/
úgy döntöttünk, hogy ne csak a házunk táján
ültessünk virágokat, hanem köztereken is,
hiszen ezeken a helyeken nemcsak mi helybeliek, hanem idegenek is megfordulnak.
Községünk hírét ne csak a rendezvények,
hanem a virágos területek is növeljék. Mivel a
virágok ápolást és törıdést igényelnek, számunkra ez nem megerıltetı, mert a hálás
növények szemet gyönyörködtetı színpompás virágaikkal köszönik meg a gondozást.
Remélem, mások is csatlakoznak e virágos
mozgalomhoz, és nem teszik tönkre a többiek
munkáját, hanem vigyáznak ık is rá.
Rézmőves Istvánné
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Rovatvezetı:
Timku Rita
Ki mondhatja el magáról, hogy
olyan szellemi frissességgel rendelkezik
még 85 évesen is, mint községünk szülötte, Stefán János. Évre, hónapra, napra
pontosan visszaemlékezve, gondolatait
összeszedve fogadott, s itt a bevezetı
sorokban említeném meg köszönetét a
Polgármesteri Hivatal felé, hogy gondoltak
rá.
1921. november 23-án született
Tiszabercelen, a mai Szabó tanyán, amely
akkoriban a Stefánéké volt. Családját nagyapjától vezette le, akit kitagadtak szülei, mert
szegény lányt vett feleségül. Dacolva az akkori helyzettel a Vízügynél helyezkedett el, s
igen jól keresett. 1906-ban lehetısége adódott kimenni Amerikába, majd kivitte fiát is
(János bácsi apját), hogy megmentse a világháborútól. A háború befejezte elıtt már lehetett látni Chickágóban a trianoni felosztást a
térképen, ekkor nagyapja Magyarországról
(Bácskából), magyar lányt „hozott”, hogy saját
(!) éttermükben a konyhát vezesse. İ volt
Hornyák Borbála, János
bácsi édesanyja, itt ismerkedett meg a két fiatal.
Édesapja részvényesként
és tervezıként egy hajógyárnál helyezkedett el.
Perfektül beszélt németül
és angolul. 1921-ben hazatértek, s İ már itthon született. 1924-ben édesapja
reumás lett, annyira átfázott az építkezések alatt,
hogy ez a betegség 16 évig
ágyhoz kötötte. Minden
évben eladott 1-2 hold
földet, hogy 3 gyermekét
felnevelhesse. Édesanyja
kitartóan ápolta, 1940-ben
bekövetkezı haláláig.
Ez idı alatt János

Nagyon jó érzés, hogy hónaprólhónapra egyre több örömhírrıl számolhatunk
be. Kulturális területen, sok szép eseményen
vagyunk túl, melyek fontosak gondozottjaink
és valamennyi érdeklıdı számára.
Örömünkre szolgál, hogy nem csak
kulturális területen értünk el nagyon szép
eredményeket, de az elmúlt idıszakban a
fizikai ellátás formáját is bıvíteni tudtuk. Gon-

bácsi kijárta itt Tiszabercelen a hat osztályt és
még a három ismétlıt is elvégezte. A suszter
szakmát 1935 és 1936 között Scheulennél, a
berceli híres zsidónál tanulta ki 6 segéd és 3
tanuló mellett. A gyakorlat befejeztével vizsgát tett a gávai ipartestület elıtt.
Édesapja halála után Bácskába vágyott vissza, ahová az egész család elkísérte.
İ sem kerülhette el a II. világháborút.
1942-ben bevonult a Közforgalmi Reptérre, itt
végezte 1945-ig, fogságba kerüléséig. Oroszországba, Szibériába vitték a Káma folyó
mentén lévı Ural központba. 47 hónapot
töltött itt, volt, amikor 52 fokban. Másfél évig
egy vasgyárban dolgoztatták ıket, ahol amerikai vasakat raktak ki méret szerint géppuskacsınek. Áthelyezésükkel, mint suszter
révén, cipı illetve csizmakészítésre fogták
ıket. Ezért havonta már fizetést is kaptak,
mikor többet, mikor kevesebbet, ez attól függött, hogy milyen nagy volt az adott tiszt családja, hiszen így egy kis többletkeresetre is
lehetıség adódott. Két hónapig szakács is
volt, a káposztán, krumplin
és zabpelyhen kívül más
eledelt nem igen kaptak.
Beszélgetésünk
során rengeteg emlék elevenedett föl benne, ami csak
azt igazolja, milyen leleményes is a magyar ember,
fıleg, ha az éhség és a
szükség hajtja. Egy alkalommal lisztet kellett pakolnia
társaival a kenyérgyárban.
Gondolták egy zsákkal nem
lesz se több se kevesebb,
ha elemelik. Igen ám, csak
az ır észrevette ıket, mert
nem tudták a nehéz zsákot
átdobni a kerítésen. A büntetést úgy úszták meg, hogy
magával az ırrel osztották
dozottaink egészségi állapota, sajnos az
utóbbi idıben nagyon sokat romlott, így egyre
több segítségre van szükségük, melynek
igyekeztünk eleget tenni, és volt is rá lehetıségünk a közmunkaprogram keretén belül,
reméljük gondozottaink megelégedésére.
A foglalkozásokat is tovább folytatjuk a klubban, így lehetıségünk van a
„kisebb-nagyobb” bevételbıl az Idısek Klubját szépíteni, díszíteni. Az elmúlt hónapokban
a bevételünkbıl kerti garnitúrát vásároltunk,
valamint gyönyörő virágokkal, virágtartókkal
tettük még szebbé, otthonosabbá környezetünket.
Köszönjük a foglalkozás aktív résztvevıinek a segítségét!
Gliba Lászlóné

meg a zsákmányukat. Másik alkalommal egy
uszály krumpli jött. Egy-két zsákkal „sajnos”
kiszakadt, amelynek a tartalmát a közelben
lévı konténerekben sütötték meg. Azon a
napon mindenki jóllakott. Hasonlóan teltek
napjaik 1947-ig. Ekkor Nagy Ferenc lett a
miniszterelnök. A magyarokat csoportosították, a külvárosba vitték, s 24 napig vonattal
szállították, mígnem végre megérkezett Magyarországra.
Hazatérte után Bercelen telepedett le.
1951. május 1-én házasságot kötött Zsíros
Dianával. Két gyermekük született, János
1952-ben, Katalin 1960-ban.
A helyi téglagyárban kezdett el dolgozni, mint rakodó, majd részlegvezetı és mővezetı a cseréprészlegen. 42 évig volt itt foglalkoztatva, mellette 30 évig gyümölcstermesztéssel, melyet nyugdíjas éveiben is folytatott.
Szenvedélye közé tartozott a labdarúgás.
Fiatalabb korában aktívan őzte ezt a sportot,
14 éven keresztül. 1948-ban elsı lett a csapatuk megyei másodosztályban, 1949-ben 16
csapat közül harmadikak lettek.
A mai napig szeret olvasni, szabadidejét gyermekei, és unokái között tölti.

4. kérdés: Mi van a képen ?
4. válasz: A 6 millióból felújított sportöltözı sárral megdobált fala.
4. Értékelés: A válasz helyes, a bonuszért lapozz tovább.
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Rovatvezetı: Papp János jegyzı
Önkormányzati Képviselıtestületünk egyre többször ülésezik rendkívüli ügyekben.
Ennek oka, ahogyan beszámolómból kitőnik a megvalósuló tervek, melyekhez
számtalan olyan döntés szükséges, melynek határideje nincs tekintettel munkatervünkre.
Május 29-ére bár rendes ülés volt tervezve,
de a rendezési tervvel kapcsolatos utolsó
engedélyek, csak a 31-ei ülést tették lehetıvé. Egy rendkívüli napirend megtárgyalására
mégis szükség volt, mivel a Kompok—Révek
állami támogatása pályázat határideje, május
31-e volt, így a testületi döntésre már hamarabb szükség volt. Az idén a révház korszerősítése és közmővekkel való ellátása a cél,
emellett a komp szerkezeti és lemezvizsgálatát kívánjuk elvégeztetni.
Ahogyan a fentiekbıl kitőnik, május 31-én
rendkívüli ülést tartott a testület, ahol 15 napirendet tárgyalt meg. A beruházásokról és
nyári felújításokról szóló napirendben elhangzott, hogy az óvodai ebédlı építése folyamatban van. Úgy tőnik az elıre eltervezett határidık a közbeszerzési eljárás szabályai miatt
nem tarthatók, de, szeptember közepén a
mőszaki átadásra, míg szeptember végén, az
ünnepélyes átadásra sor kerülhet. A nyár
folyamán az intézményeink felújításából a
legnagyobb, várhatóan az óvoda épület nyílászáróinak cseréje és belsı felújítása lesz,

de valamennyi intézménynél sora
kerülnek a szükséges felújítások.
Módosította testület a gyermekek
védelmérıl szóló rendeletét, mivel
június 30-ig felülvizsgálatra kerül
valamennyi gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság. Megalkotásra került az Önkormányzat számviteli politikája, mely a legalapvetıbb
számviteli kérdésekben ad iránymutatást a szakembereknek. Támogatta
a Móricz Zsigmond emlékkapu felállítását a testület. Tiszacsécsén a jelenlegi Móricz ház ugyanis nem az
író eredeti szülıháza, s ezt szeretnék
egy kapuval jelezni, az odalátogatóknak. A kisvasút jövıbeni üzemeltetésérıl
megérkezett a környékbeli polgármesterek
levelére a miniszter válasza, melyben a megszüntetés idıszerőtlenségét fogalmazza,
meg, így hát úgy tőnik, együtt kell élnünk a
kisvasúttal. Döntött a közszolgálati nap megrendezésérıl, a Teleház vezetıjének további
megbízásáról, és a legelı területének bérbeadásáról is a testület. Az utolsó ám legnagyobb horderejő kérdés a településrendezési
terv volt. A kifüggesztett eredeti terv elfogadására került sor, mivel a kezdeményezett változások jóváhagyásához a szakhatóságok újbóli megkeresésére és azok jóváhagyó nyilatkozataira van szükség. Több kezdeményezés

günket, és nem utolsósorban segítenek
ügyes bajos ügyeink
intézését.
A meghívottakat
szokásához híven
Hajnal András polgármester köszöntötte. Kifejezte megbecsülését azok felé,
akik tenni akarásukkal bizonyítják, hogy
(BN.) Több éves hagyományához az idén
is igyekezett hő maradni az Önkormányzat
Képviselıtestülete, amikor is június 21-én,
a Tanévzárót követıen megvendégelte a
közszolgálatban dolgozókat.
Pedagógusnap, Semmelweis nap és a Köztisztviselık napja adta az ötletet a közös ünneplésre, ahová az önkormányzat által fenntartott intézmények közalkalmazottai és köztisztviselıi voltak hivatalosak. İk azok, akik
oktatják gyermekeinket, óvják védik egészsé-

kell legyen jövıje
falunknak, Tiszabercelnek.
A köszöntıt egy
jóhangulatú, kötetlen
beszélgetéssel főszerezett vacsora követett, melynek végén
szerény ajándékot
vehettek át a közszolgálati dolgozók.

már eredetileg is megfelel az elıírásoknak,
így azok nem érintik a terv módosítását. Várhatóan 1-1,5 év múlva a mőködése során
felszínre kerülı anomáliák megszüntetése
érekében kerül majd sor a felülvizsgálatra.
Június 20-án, ismét rendkívüli ülésre került
sor, ahol a már említett nyílászárók cseréje

kapcsán választotta ki az árajánlatok alapján
a kivitelezıt a testület, majd a szociális rendelet módosítására került sor.
A testület várhatóan július 10-én, a Bessenyei
Házban, az intézmény-, és civil szervezetek
vezetıinek meghallgatásával tartja ülését.
(BN.) Kitüntetést vehetett
át kiváló polgárır munkájáért június
23-án Szolnokon Szántó
A n d r á s
t is za b e r ce l i
polgárır, az
Országos
Szövetség elnökétıl, melyhez ez úton
is gratulálunk.
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Rovatvezetı: Eperjesy Ferenc növényvédı szakmérnök

A parlagfőrıl
Az allergiát okozó növények közül a
legjelentısebb a parlagfő, mely ez évben is
szépen kikelt és úton-útfélen, szántóföldeken
és parlag területeken szépen díszlik. Virágpora nem önmagában okozza a kellemetlen
tüneteket, mert csak akkor veszélyes, ha a
levegıben hozzátapadnak az ott lebegı
szennyezı anyagok is.
A parlagfő virágpora az uralkodó,
szezonális pollenkoncentráció 60-70 %-át
teszi ki. Jelentıs az általa okozott gazdasági
kár is, fıleg a napraforgó táblákban, de a
kukoricában is. Ez a növény ÉszakAmerikából származik és kb. 20 faja van.
Nálunk leginkább az ürömlevelő parlagfő
(Ambrosia artemiisifolia) terjedt el. Európában
elıször Németországban fedezték fel 1863ban. A II. világháború után robbanásszerően
terjedt. Magyarországon az 1920-as években
jelent meg a Dél-Dunántúlon. Igen sok idı
kellett ahhoz, hogy hozzánk is elérjen. Ez
viszont a közelmúltban a szemünk láttára
történt. 1990 után a homokosabb szomszé-

dos területekrıl, Buj és Gáva irányából közeledett felénk, és kb. 1995-96-ban elérte
Bercelnek a homokosabb Nagy szék és Zoltán-tag nevő területeit. Jól érzi magát, ma
már rengeteg van nálunk is. Országosan
1986-ban gyomborítottsága meghaladta a
380 ezer hektárt, 2003-ban már 5,4 millió
hektáron volt megtalálható, és az összes
gyomnövény közül az elsı helyet foglalja el.
Védekeznünk kell tehát ez ellen a veszedelmes gyomnövény ellen tőzzel-vassal, annak
ellenére is, hogy Kanadában a virágzó növény teáját, leveleit különbözı betegségek
ellen, mint gyógynövényt használják fel.
A parlagfő elleni védekezés legegyszerőbb módja a kaszálás, melyet kisebb,
fıleg belterületeken el lehet, sıt el kell végezni. A szántóföldeken a vegyszeres gyomirtás
megoldható. A kalászos növények közt kevésbé tud lábra állni, a sőrő búzában, árpában nem bír létezni. Annál inkább látjuk elhatalmasodni a napraforgó földeken annál is
inkább, mert nem minden napraforgó gyomir-

Gazdálkodók figyelem! Fontos változás!
A kormány a 216/1997 (XII.1.) számú rendeletét módosította a 116/1997 (XII.1)
számú rendeletével, mely szerint megváltozott a gázolaj jövedéki adó – visszatérítés
igazolásának menete. Ezután a munkamőveletek elvégzését, valamint a megmunkált
földterület nagyságát ezen túl a földhasználati lap alapján nem a falugazdász, hanem
a Földmővelésügyi Hivatal igazolja illetve
a Földmővelésügyi Hivatal nevében az
Ibrány körzetben a körzetvezetı falugazdász Csepcsányi Zsolt (Tiszabercelen is
illetékes falugazdász).
A földhasználati lap az igénylés
idıpontjában 3 hónapnál nem régebbi, eredeti, teljes földhasználati lap lehet, és a
fent említett földhasználati lapon a terület az
igénylı neve alatt kell, hogy szerepeljen. A
földhasználati lapon szereplı mővelési ágaknak is meg kell egyezni a ténylegesen használt mőveléssel.
2006. május 22-tıl csak a fent
leírtak szerint lehet gázolaj jövedéki adó
visszaigénylést rendezni.
Tehát javasoljuk mindenkinek, hogy
az illetékes körzeti Földhivatalnál mielıbb
rendezze esetleges ilyen tárgyú hiányát.

Vis Major bejelentés
2006. évi területalapú támogatással
kapcsolatban a Vis Major (árvíz, belvíz)
bejelentést azoknak a gazdálkodóknak kell
tenniük, akiknek ez év tavaszi vagy tavalyi
ıszi vetésükben belvíz vagy az árvíz állomány kipusztulást okozott és nem tudták
más növénnyel hasznosítani ezen parcelláikat. Ezen kívül, ha a támogatás igénylı

lapban megjelölt terület mértéke (a vetett
terület mértéke) és a belvíz, árvíz kártétel
után megmaradt növény állomány terület
mértéke között a különbség 5 %-nál nagyobb.
Az olyan területek esetében, amelyeket a belvíz, árvíz miatt a tervezett növénykultúrával nem sikerült bevetni és várhatóan
ıszig ezen okokból (belvízbıl, árvízbıl) kifolyólag nem lehet gyommentes állapotban
tartani akkor is vis major bejelentéssel kell
élni.
A vis major bejelentés határideje
az eseményt kiváltó ok (belvíz, árvíz) megszőnésétıl számított 10 nap, vagy az esetleges helyszíni ellenırzésrıl szóló értesítés idıpontja.
A vis major bejelentések célja a
területalapú támogatás feltételeinek önhibánkon kívül történı be nem tartása miatti szankciók elhárítása. A vis major bejelentéseket
egy bejelentı nyomtatvány kitöltésével lehet
elindítani, mellyel a termelı az FM hivatal
részérıl hatósági eljárást kezdeményez a kár
felmérése és megállapítása céljából, melyrıl
az FM hivatal hatósági igazolást ad ki, s ezt
az igazolást a K0066-os MVH által rendszeresített vis major bejelentılaphoz csatolva postai úton lehet az MVH felé megtenni a fentebb
említett határidıig. Az FM hivatal nevében
az igazolást valamint a hatósági eljárás
megindítását nyomtatványok igénylését
Tiszabercel településen Csepcsányi Zsolt
illetékes falugazdásznál lehetséges, aki
egyben az ibrányi körzetközponthoz tartozó összes településen az FM hivatalvezetı
nevében aláírja és kiadja a hatósági igazolásokat.
Továbbá felhívjuk a figyelmet arra is,

tó szer pusztítja el. Nagyon jól írtja viszont a
Goal, a Racer és a Pulsar, ami nem túl nagy
választék. Kukorica esetében kedvezıbb a
helyzet, mert sok készítmény jó a parlagfőre.
Ezek a következık: Monsoon, Mester, Titusz
plusz DF, Motivell, Merlin, Banvel-480,
Desormon, Parder, Mustang SE stb. Termı
gyümölcs ültetvények esetén a szinte minden
gyomot pusztító glifozát hatóanyagú gyomirtók a legjobbak (Glialka, Medallon stb.)
A parlagfő elleni biológiai védekezés
nem megoldott, mert Európában természetes
ellensége nincs. Le kell szögeznünk, hogy a
parlagfő elleni védekezés nem az állam, a
föld és telektulajdonosok költsége. A földhivatalok szervezésében mőholdas felvételek
készülnek a nagyobb parlagfővel borított
területekrıl. Az ezekrıl készült jegyzıkönyvek a növény és talajvédelmi szolgálatokhoz
kerülnek, akik a tulajdonos felkutatása és
értesítése nélkül elvégezhetik a közérdekő
védekezést, természetesen a tulajdonos tetemes költségére. Belterületen az ehhez kapcsolódó hatósági feladatokat a jegyzı látja el.
2005-ben a földhivatalok 10167 db parlagfő
foltot derítettek fel az országban és 6202
esetben rendeltek el közérdekő védekezést.
Ugyanakkor a belterületeken 2410 esetben
rendelték el ugyanazt a védekezést. Figyeljünk tehát, ki-ki saját illetıségén belül védekezzen ez év nyarán a kellemetlen parlagfő
ellen.
hogy akinek 2006. május 15. határidıre beadott területalapú támogatási kérelmében
megadott területmértékek, növényhasznosítási kódok a késıbbiekben változtak, a módosításokat K0064-es nyomtatványon be kell
jelenteni az MVH-hoz postai úton, mely
nyomtatvány a falugazdásztól igényelhetı,
határideje: pedig az elsı estleges ellenırzésrıl szóló értesítés idıpontja.
További felvilágosításért, nyomtatványokért keresse Csepcsányi Zsolt, körzetvezetı falugazdászt:
Ügyfélfogadás helye, ideje: Tiszabercel
Teleház, Fı út 52. Minden héten csütörtökön
10 - 12 óráig
Ügyfélfogadási idın kívül: (30)/543-58-15
telefonszámon
Csepcsányi Zsolt
Körzetvezetı falugazdász

Hát, már a kültéri villany sem az új.
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„Aki levesre vizet iszik, attól ne kérj tanácsot”
Ezzel a nagyapjától származó mottóval
kezdıdik Eperjesy Ferenc Tiszabercelrıl
szóló anekdota győjteménye. Valami különös szerencse folytán az elsık között volt
lehetıségem arra, hogy beleolvassak abba
az alkotásba, mely eleddig egyedül álló
Tiszabercelen. Ilyen még nem volt, hogy
falunkról egy jól összeszerkesztett mő
megjelenjen.
Az alkotó elvégezte mindazt ami tıle telhetı,
most rajtunk, bercelieken a sor, hogy megjelenjen az elsı eredeti és csak Tiszabercelrıl,
a tiszaberceli sorsokról, életekrıl, a falusi
ember mindennapjairól, ünnepeirıl, munkájáról és nem utolsó sorban humoráról szóló
könyv. Ha érdemesnek véli támogatni annak
megjelenését, valamely összeggel, vagy ötlettel, kérem tegye meg. S ha megjelenik a
mő Ön is megismerheti hogyan ír a szerzı
mondjuk Hegedős Jóskáról, vagy éppen Héri
Dezsırıl. Az elektrikáról, meg az Úri Virágról.
László Anti kártyatudásáról, Farkas Paliról,
vagy Mátyás bácsiról. A Dik anyám tarka
disznó, az Egy, a sok téeszcsé elnökök közül,
Az árulkodó nóta és még megannyi érdekesebbnél érdekesebb történet, - számszerint
76 - bepillantást enged a múlt századi
Tiszabercel életétıl napjainkig abba a közösségbe, melynek mi voltunk, vagyunk, és leszünk részesei. Kedvcsinálónak íme egy a
sok közül, mely számomra a labdarúgó VB
ideje alatt a legaktuálisabbnak tőnt.
SPORT
Ugyancsak amatır szinten őztem a sportot,
inkább a labdarúgást. Ebben megyei másodosztály szintig jutottam el. Bebeszéltem egy
idıben magamnak, hogy középtávú futásban
talán jó lehetnék. Elmentünk a Falusi Dolgozók Járási Szpartakiádja nevő atlétikai versenyre, Nyíregyházára. Nevezés a helyszínen volt. Én beneveztem a 800m-es síkfutásra. Kiderült, hogy rajtam kívül senki más nem
jelentkezett erre a távra. Nem voltak hülyék
kétszer körbe futni a salakpályát!
- Akkor hát megnyertem ezek szerint - mondtam kissé félénken. Adják ide a díjat! - ezt
már csak gondoltam.
Szólt egy határozott, dörgedelmes hang:
- Tessék lefutni!
Láttam, nem viccel. Lefutottam. Lefutottam?

Ledöcögtem a serdülı lányokétól is gyengébb
eredménnyel.
Elsı futballmeccsemet játszottam a berceli
csapatban Nyírtasson. Nagyon nyomott a
hazai csapat, de a védelmünk hısiesen állta
a sarat. Öt perc volt már csak hátra, 0:0 volt
az eredmény. Ekkor a játékvezetı egy jogtalan tizenegyest adott ellenünk. A régi ismert
és rutinos berceli játékosok körbevették a
bírót, reklamáltak, még az anyját is szidták.
Ennek ellenére a sípmester nem törıdött
velük, valószínő, hogy régóta ismerték egymást. Én a játékvezetıt körbevevı körön
kívül voltam, mint zöldfülő kezdı. Egyszer
mérgembe csak annyit kiabáltam be a bírónak: - Hülye vagy az egészhez!
Ez épp elég volt. A játékvezetı utat tört magának a tömegen és azt mondta nekem:
- Hagyja el a játékteret!
Indultam volna lefelé, de Farkas Tóni és
Szántó Bandi azt mondták:
- Ne menj sehova!
Nem is mentem le. (Bár a játékszabályokban
eddig ilyet nem ismertem) A bíró nem tudott
mit tenni, elrúgatta a tizenegyest, melyet a
nyírtassiak mellé rúgták.
- Most már lemehetsz! - mondja Tóni.
Lementem, de a meccsnek is vége lett. Lefelé
menet a játékos társaim mondták a bírónak,
hogy miért sértıdik meg azért, ha valaki megmondja neki az igazat. További olaj a tőzre,
hogy két hét eltiltást kaptam, a legtöbbet a
megyében, Kelet-Magyarország címő megyei
napilap „Fekete Krónika a megye sportpályáiról” címő rovatában az elsı helyen említve a
nevem. Ez is jól kezdıdött!
Nos, ez az egyik de nem az egyetlen,
berceli sztori. Ha meg szeretné ismerni a
többit is, akkor a könyv megjelenését a
következıképpen támogathatja:
Kérem, keressen meg személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Tiszabercel, Fı út
40.), vagy a 70/315-3822-es telefonszámon,
vagy a jegyzo@tiszabercel.hu e-mailen.
Minden támogatónk egy, a szerzı által
dedikált könyvet kap ajándékba.
Támogató közremőködésükben reménykedve, tisztelettel:
Papp János jegyzı

A körzeti Földhivatal tájékoztatja a lakosságot a termıföldrıl szóló 1994. Évi LV.
Törvény 36.§. (1) bekezdésében leírtakra hivatkozva: a használó köteles a termıföldet
mővelési ágának megfelelı termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a
talajvédelmi elıírásokat betartani.
Amennyiben a föld használója a mővelési kötelezettségnek nem tesz eleget, úgy
az 1994. évi LV. Törvény 55. §. (1) bekezdés a./ pontjának megfelelıen földvédelmi bírságot köteles fizetni.
A növényvédelemrıl szóló 2000. évi XXXV. Törvény 5.§. (3) bekezdésében leírtak alapján a földhasználó köteles a parlagfő virágzását megakadályozni, és ezt követıen
ezt az állapotot a vegetációs idıszak végéig folyamatosan fenntartani.
Ellenkezı esetben ezen törvényben leírtak szerint intézkedik a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat a parlagfő elleni közérdekő védekezésrıl, melynek költsége a földhasználót terheli.
A belterület i ingatlanok esetében hatáskör a jegyzıé. Június 30-áig van lehetıség arra, hogy szankció nélkül mindenki rendet tegyen a portáján. Ezt követıen akár
jelzáloggal is lehet terhelni az allergia miatt veszélyes ingatlanokat.

JÚLIUS 9 - ÉN (VASÁRNAP)
A LABDARÚGÓ PÁLYÁN
Hogy milyen érzés megtapasztalni, azt a
tényt, hogy a víz az úr, a tőzoltóknál jobban csak a Lovasklub tagjai tudják. Bár
volt már olyan Halászléfızı versenyünk is,
ami ilyen szempontból „necces” volt, de a
Pünkösdi Lovasnapot elmosó esıdömpingre még nem volt példa Tiszabercel „újkori”
rendezvényeinek sorában. Július 9-én
azonban arra készül a Lovasklub, hogy
bepótolja mindazt, amit az esı elvett tılük
és tılünk. Eddigi támogatásaikat megköszönve valamennyi érdeklıdıt, - a korábban tervezett valamennyi programmal szertettel várnak.
9.00
10.30
10.50
11.30
13.30
14.30
16.00

B1- es díjugrató verseny
Ünnepélyes megnyitó
Csikós bemutató
B2 - es díjugrató verseny
Póni fogatok bemutatója
B 3 – as díjugrató verseny
C kategóriás pontgyőjtı
díjugrató verseny
17.00 Pünkösdi Lovaskirály
választás
18.00 Csikósok versenye
18.30 Tombola sorsolás
Kísérı programok:
Malac-, kecske-, csirkefogó verseny
Sétakocsikázás; Póni-lovaglás; Vidámpark ,vásári forgatag.
Maya díj:
A közönség szavazatok alapján kiválasztott legszebb ló díjazása.
A tombola fıdíja :
Egy kisbéri 3 éves nyereghelyen bélyegzett kancacsikó.

ÁLLÁS !
Hegesztı és lakatos szakmunkásokat keresünk! Jelentkezés:
06-28/454-987, 06-70/315-8680
Jelentkezés az adatbázisunkba:
aktion1@aktion.hu e-mail címen,
Postai úton 2119 Pécel,
Kossuth Lajos út 15.

Berczeli
Tiszabercel Község Önkormányzatának
hivatalos lapja.
Fıszerkesztı: Papp János jegyzı
Szerkesztıség: 4474. Tiszabercel, Fı út 40.
Tel / Fax.: (42) 204-606.
E-mail: info@tiszabercel.hu.
Kéziratot és elektronikus leveleket nem ırzünk
meg és nem küldünk vissza.
Megjelenik: havonta. Példányszám: 800.
Lapunkat megtalálja a
http//: www.tiszabercel.hu internetes oldalon.

