Berczeli
Ön a Berczeli Napló 116. számát tartja a kezében.

XIV. évfolyam 3. szám, 2009. augusztus

Szent Istvánra való emlékezésnek ugyan
ezeréves hagyománya van, augusztus 20a, mint nemzeti ünnep azonban mégis
rövid múltra tekint vissza. Az államlapítás ünnepe a körmenetbıl nıtte ki magát a
20. században.
A Berczeli Napló ünnepi köszöntıjét
Szilágyi Sándor Református lelkész tolmácsolja felénk.
Amikor önként jól dönt a nép
– „A nép azonban ezt felelte Józsuénak: Nem! Mi az URat
akarjuk szolgálni!” (Józsué könyve 24,21)

Ellentmondás feszül a mi államalapításunk és a Kánaánba
érkezı zsidóság államalapítása közt. Nálunk az uralkodó, míg
ott a nép döntött. Isten mellett.
Nézzük meg közelebbrıl, ki és mi kellett ahhoz, hogy a
nép jól döntsön!
Vajon ma mi kell ahhoz, hogy egy nép önként és Isten
mellett döntsön?

majd tettei után beszél.
Józsué, amikor a honfoglalás végére ért, döntött (érdemes leporolni Bibliánkat, és elolvasni könyvének utolsó 3 fejezetét).
İ, maga, Isten mellett. İ, aki felelıs az egész népért, elmondja a zsidó nép történetét, bemutatja Isten tetteit, és döntésre
hívja a népét. Nem zsarnokként kényszerít, hanem választásra
hív. „De ha nem tetszik nektek, hogy az URat szolgáljátok,
válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl,
akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az
én házam népe az URat szolgáljuk!” (Józs 24,15)
István királyunk nem ad választási lehetıséget a népnek.
De hitével cselekszik – családjában is. A pápától hozat koronát, nyugati keresztyén hercegkisasszonyt vesz el, utódlási
kérdésben a hit szempontjai vezetik, fiának keresztyén intelmeket ír. Az Intelmek elsı cikkelye: „Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívık és a katolikus hitet vallók nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az elsı helyre.”
Az Isten eleve kiválaszt. Feladatra, küldetésre. És a küldetés elvégzéséhez minden lehetıséget megad. A lehetıségek
családunk, népünk szeme láttára adatnak (pl. hogy erısek legyünk, lesznek háborúságok; hogy szeressünk, ad minket szeretıket és szeretetünkre éhezıket). A nagy vezetıket is Isten
választja ki. A kiválasztott vezetı elöl jár – de nem önmaga
vagy mások kénye-kedve szerint. Akkor végzi jól küldetését,
ha betartja Isten rendelkezéseit.
Még mindig Jézus Krisztus a legnagyobb vezetı – annak
ellenére, hogy a szavaira épült kontinens Alkotmányában nem
vállalta fel İt. Vezetı, Aki végig összhangban volt Istennel,
az Atyjával, és Aki nem törölte el az elıtte létrejött emberi
Törvényeket. Vezetı, Akit a választott nép nem fogadott be,
de Aki minden népbıl kiválasztott magának egy új népet. Vezetı, Aki mennyei akaratot tudott földön érvényesíteni – minden erıszak nélkül.

1. A kiválasztott vezetı elöl jár – Istent követve.
A fiatal Józsué kezdettıl fogva ott állt a népet Egyiptomból kivezetı Mózes mellett. Hittanból tudjuk, Józsué volt az
egyike a Kánaánba elıreküldött kémeknek, és ı (meg Káleb)
nem ijedt meg a hatalmas idegen népektıl. De a hitetlen kémtársaktól sem. Reálisan lát, de hisz a reális Istenben, és a Tıle
kapott küldetésben: a honfoglalásban. Józsuét egyrészt kiválasztotta Isten, másrészt Józsué maga választja a hit cselekedeteit.
István királyunk elsı lépéseit édesapja, Géza fejedelem
egyengette azzal, hogy megkereszteltette. De a gyermekkorban kapott keresztséget követték a hitbıl fakadó önálló cselekedetek. Történelmi tanulmányainkból tudjuk, ezek családon
belüli viszályt, sıt vérre menı háborút hoztak a magyar szokásjog (szeniorátus, levirátus) alapján trónra törı Koppánnyal.
Elıttünk van Jézus példája. Követhetjük İt. Hiszen minA karddal vívott csatát István megnyerte, de ezután az Ige
ket,
egyszerő földi halandókat szintúgy Isten választ ki. Minikétélő kardjával kellett tovább harcolnia. Kemény és követkemum
a saját életünk, életutunk vezetésére. Majd a ránk bízotzetes volt: püspökségek, templomok, keresztyén törvények
takat
(család,
munka, gyülekezet, település) felvállaló vezetésszegélyezték államalapító munkáját.
re. Mindannyian kiválasztottak vagyunk, mindannyian vá2. A nép észreveszi az „elöljárót” – aki közte él, és sa- laszthatunk Isten mellett - önként! Legyen a 2009-es évi államalapítás ünnepünkben elgondolkoztató lehetıségünk:
ját döntésével is felvállalja a közösséget.
„Legyünk
önként Isten mellett döntı nép!”
Az igazi vezetı nem csak beszél és ígérget. Elıbb tesz,
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akadályversenyen a BIKE napon. Ötletesek
voltak a feladatok. Nekem legjobban a trabanthúzó verseny tetszett (a trabant a miénk volt).
Életemben elıször táncoltam Donald kacsával
és Thomassal. Különleges és jó hangulatú volt
a táncház is. Hálás vagyok a szervezıknek,
hogy a halászléfızı verseny napján a gyerekekre is gondoltak. Ezen a napon ültem elıször
ringlispílen, rodeó bikán, kismotoron. Büszkeséggel töltött el, hogy rendezvénysorozattal
egyidıs vagyok, és gondoltak erre a szervezık.
Köszönöm szépen az ajándékot! A 10 év alatt
én is nıttem, okosodtam, s remélem ezután is
így lesz. Kívánom, hogy a berceli napok is
Tisztelt Jegyzı Úr!
gazdagodjanak, legyenek híresek, különlegeKöszönöm a megtiszteltetést, hogy véleményt sek, nevezetesek a következı 10 évben is.
mondhatok, mint nyugdíjas a X. Rétközi Kultu- Ehhez kívánok erıt, egészséget, jókedvet az
rális és Turisztikai Napok eseményeirıl.
egész csapatnak.
Sikerélmény volt ez a rendezvénysorozat. Jól
Tisztelettel: Kerekes János Tamás
megszervezett, rendezett mősoros napoknak
lehettünk a résztvevıi. Az idıjárás kedvezı Tisztelt Szerkesztıség!
volt. A színházi elıadás nagy siker volt minden Köszönöm a lehetıséget, hogy elmondhatom
korosztálynak. A nyugdíjasok is hozzájárultak a véleményem az immár X. alkalommal megrenvidám mősoraikkal, a vendég csoportokkal dezett Rétközi Kulturális és Turisztikai Napokról. Az elmúlt napok rendezvénysorozatában
összefogva a jókedv érdekében.
Köszönet a fiataloknak a lelkes részvételért. A minden korosztály megtalálhatta maga számáhalászléfızı versenyen kevesebben voltak ra a szórakozási lehetıséget. Nekem a Gátugyan, de vidám és jól szervezett volt. A koro- színház nyerte el leginkább a tetszésem.
nát a díjkiosztás adta meg, minden résztvevı Fiam, Andor elmondása szerint a pénteki BIKE
nap szuper volt, nagyon jól érezte magát. A
megelégedésére.
Köszönet mindezekért a rendezvényszervezık- rendezvény fı programjaként meghirdetett
nek, az önkormányzat vezetıinek és minden Halászléfızı verseny alatt a színpadon fellépık
embernek, akik az elıkészületi munkákban éjjel mősora hagy némi visszhangot maga után.
nappal részt vettek. Kívánok erıt, egészséget a Szerintem erre a napra kellene a hangsúlyt
fektetni, mivel ekkor látogatnak ki a Tiszatovábbi munkájukhoz.
Tisztelettel: Bíró Pálné partra a legtöbben a helyi és környékbeli lakosok közül.
Tisztelt Szerkesztıség!
Ui: Szeretném megköszönni a magam és máMinden évben nagyon várom a berceli napokat. sok nevében azok munkáját, akik minden nap
Mivel a Tisza - parton lakom, és a rendezvé- után biztosították, hogy a következı napon is
nyek is itt szoktak lenni, így élvezem az egész szép (szemétmentes) környezet várja a kilátohetes nyüzsgést, forgást. Fantasztikus élmény gatókat.
volt számomra a színházi elıadás. Kató Editke
Tisztelettel: Vojsánszki Istvánné
meghívott a csapatába, hogy vegyek részt az

Tisztelt Jegyzı Úr!
Köszönöm a lehetıséget, hogy én is véleményt
nyilváníthatok a kulturális eseményekrıl. Szép,
szervezett rendezvénysorozaton van túl
Tiszabercel, ahol az egy hét alatt minden korosztály találhatott a maga számára megfelelıt.
Egészségi állapotom miatt én három alkalommal látogattam ki a rendezvényre. A Nyugdíjas
találkozón az énekkar tagjaként, a többi napon
nézelıdıként vettem részt. Az ifjúsági napon
az idısek Klubjában szurkoltunk a gyerekeknek, ahol vidáman jókedvően hámozták az
almát az akadályverseny résztvevıi.
Köszönet illeti a szervezıket és mindazokat,
akik munkájukkal járultak hozzá az öt napos
rendezvény sikeréhez. Bízunk benne, hogy
lesz folytatása.
Köszönettel: Kiss Mária

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelıen augusztus elsı vasárnapján
ebben az évben is megrendezésre került a
Nagyhalászi Textiles Horgászegyesület szervezésében a festıi szépségő Marót-zugon a horgászverseny. Mint eddig minden évben az idén
is nagyon sok tiszaberceli vett részt a versenyen. Önkormányzatunk az elmúlt évekhez
hasonlóan az idén is díjakat adott át a sikeresen szerepelt horgászok részére.

A Tiszabercel Község önkormányzata által
felajánlott 5 díjat Tarjányi Istvánné, Barcsik
Ferenc, Szántó László, Lakatos Dezsı, valamint a képen szereplı Bodnár Balázs vehette
át.
Egyesületi különdíjat kapott Görömbei Gábor,
Bódvai Mihály és Bódvai Mihályné.

Tisztelt Jegyzı Úr!
A rendezvénysorozat eseményei közül betegségem miatt csak a Regionális Nyugdíjas Találkozón vettem részt. Az egész napos program
nagyon kedves, szívet – lelket melengetı élmény volt számomra. A szívélyes fogadtatás, a
fellépık színvonalas mősora, a finom ebéd
igazán széppé varázsolta a napot. Szép hagyománynak tartom a Nyugdíjas Találkozót. Gratulálok, és köszönetemet fejezem ki a szervezıknek, fellépıknek egyaránt. További munkájukhoz nagyon jó egészséget kívánok.
Andrikó Imréné (Piroska néni)

Tisztelt Szerkesztıség!
Köszönöm a felkérést. Jól esı érzés, hogy
fiatal korom ellenére véleményt mondhatok.
Nagyon tetszett a rendezvénysorozat, színes,
változatos és élményekben gazdag volt. Szerintem kicsik és nagyok egyaránt találhattak
kedvükre valót. Nekem a legjobban a bohócok,
hastáncosok és a kutyás bemutató tetszett, de
nagyon élveztem a Jucus koncertet is. Gratulálok a szervezıknek és kívánom, hogy legyen
lehetıségük még sok-sok ilyen rendezvény
szervezésére. Ünnepeljük együtt a 20. születésnapot is.
Tisztelettel: Májer Dézi Vivien
Tisztelt Szerkesztıség!
Köszönöm a felkérést. Véleményem szerint a
Turisztikai napok eseményei jól sikerültek. A
változatos programokban mindenki találhatott
számár kedvezıt. Remélem az elkövetkezendı
években is sikerül megrendezni, ehhez kívánok
sok sikert a szervezıknek.
Sebık Arnold

Görbüljön!

Rézmőves István
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Közelítve a komp motorjának hangja töri
meg a csendet.
Az ártérben gyönyörő környezetben jókedvő emberek sokasága, fényáradatban úszó
hatalmas színpad és sátrak színes kavalkádja.
Csodálatosan harsogó énekhangok, citera,
zeneszó, móka és kacagás.
Az idısek és a fiatalok önfeledt szórakozása, finom illatok terjedése tölti be a teret.
A fúvószenekar, a mazsorett-csoport fellépése, a hatalmas hangerı lélegzetámítóan
A némán folydogáló Tisza vizének tükré- gyönyörő, megfoghatatlan csodát varázsol
ben két oldalt magasodó öreg fák.
az idelátogatók szívébe.

Pár napra félretettük a gondjainkat.
Ez a nap az összefogás, a szeretetteljes
vendéglátás, a barátkozás, az önfeledt szórakozás napja volt, mind a szervezıknek, a
rendezıknek és a szórakozni vágyóknak
egyaránt.
Köszönjük! Szép volt, jó volt, csodálatos
volt!
Találkozzunk jövıre is!
Újra csend van, csak a madarak dalolnak,
az öreg Tisza megpihen.
Zámbó Károlyné

2009. augusztus 2-án 24 csapat részvételével,
72 játékossal kezdıdött meg a III. Tisza-parti
Ulti-party.
Játékosok érkeztek Debrecenbıl, Kisvárdáról,
Sárospatakról, Nyíregyházáról illetve a környezı megyék településeirıl.

Jó hangulatban kezdıdött a verseny, hisz egymással baráti viszonyban lévı játékosok alkották a csapatokat.
A 9 órakor induló verseny 18 óráig tartott, ahol a csapatok A, B
és C csoportban mérték össze tudásukat és szerencséjüket 10
fordulóban, 120 leosztásban.
A rendezık nagy örömére szép tiszaberceli sikerek születtek, hisz
I.: a tiszaberceli Ladikosok csapata (Szántó András, Varga
Ferenc, Stekli Gyula)
II.: a vegyes összetételő „Kirúgottak” csapata (Nagy Béla,
Dienes János, Kisvárda és Várszegi Szilárd, Sárospatak).
III.: a szintén tiszaberceli kötıdéső „Gazd-Ászok” nevő csapat
A versenybizottság külön díjazta az A, B, C csoport élén végzett
(Száraz László, Pelei András, Erdélyi Ferenc)
játékosokat is.
A csoport: Stekli Gyula
B csoport: Dienes János
C csoport: Pelei András
A verseny legnagyobb eredménye az volt, hogy a versenybíróknak nem volt munkájuk, mivel az asztaloknál játszó csapatok
egymás között rendezték a versenyszabályban elıírtaknak megfelelıen a vitás eseteket.
A díjkiosztás után valamennyi csapat elismerését fejezte ki a rendezıknek az egész napi ellátásért, kiváló szervezésért és a festıi
szépségő Tisza-parton rendezett versenyért. Búcsúzóul valamennyi játékos biztosította a rendezıket arról, hogy 2010-ben is
eljönnek a Szabadidı Egyesület által szervezett Tisza-parti Ultiparty csapatversenyre.
Száraz László
Egyesület elnöke
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Rovatvezetı:
Zsíros Antalné egyesületi elnök

Játszadozott velünk az idıjárás a Regionális Nyugdíjas Találkozó
napján, augusztus 6-án. Korán reggel már lent voltunk a Tiszapartján kb. 10-en, ki szomorkásan, ki reménykedve, ki tele optimizmussal – ugyanis az esı miatt csak rakosgattuk a székeket
ide-oda. Tiszta, rendezett terep fogadott bennünket, gyönyörő
színpad (tetıvel), székek és asztalok sora, tehát minden adott volt
az 500 fı fogadására. Végre fél 10-re elállt az esı.
Nyolcadik alkalommal rendeztük meg a Rétköz és Nyíregyháza
nyugdíjas egyesületeinek e hagyományos találkozót, mely a helyi
bemutatkozáson túl – köszöntık és elıadások jelenlétében - kulturális és gasztronómiai szerepet is vállal. 28 egyesület fogadta el
meghívásunkat, 24 meg is érkezett, 18 egyesület mősorszámot is
hozott.
Remek nap volt végül is, de a tortáról a „hab” elmaradt, hiszen a
zenére, táncra, szórakozásra szánt idıt elvitte a hirtelen kialakuló
vihar.
De lesz mire emlékezniük az itt megjelent nyugdíjasoknak és
vendégeknek. Hajnal András fıvédnökünk, a Megyei Önkormányzat részérıl Dr. Karakó László frakcióvezetı, Gyúró Imre
tiszteletbeli elnökünk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szövetség képviseletében köszöntöttek bennünket, majd
szót kaptak a megjelent polgármesterek is (bár ık inkább délutánra értek ide).
A Jegyzı Úr köszöntése és a himnusz éneklése után a mősort
Zsíros Tímea énekes citerás köszöntıje vezette be, majd Mészáros Rita szavalata a Tiszának reggeli gyönyörősége címő verssel.
A nyugdíjas életmódról tartott rövid elıadást Román Demeterné
a Szociális és Gondozási Központ igazgatója, melyet köszönünk.
Színpadra kértük Eperjesy Ferencet, „Balaton - átúszót” gratuláció végett, köszönetül Darvas Szilárd: Legenda a nı teremtésérı
címő verset tolmácsolta a nagyközönségnek.

A délelıtti mősor „fénypontja” a tiszaberceli asszonykórus volt a
szép mősorral, melyet köszönünk Száraz Lászlónénak. A fellépés
alkalmával az új énekkari ruha is felavatásra került (Hajnal András polgármester ajándéka, Spisák Gyuláné kézügyességének
eredménye, melyet Kovácsné Tar Ilona melldísze ékesített).
Közben a területen zajlott az élet. Készültek a délutáni csoportok
fellépésére, sokan a büfé elıtt álldogáltak, mások ebédre készültek, a VIP sátorban a frissen fıtt kávé és sütemények illata vegyült a friss tiszai szellıvel. Megérkezett a zenészünk, Bálint Pál
és a várva – várt ebéd. Finom, jóíző töltött-káposztát szállított a
nyárfák alá Tarjányi István és felesége, akik egyben patronálónk
is. Az ebédosztás alig egy óráig tartott, a szép kékfestı kötényesek már csak a távolabbi helyre hurcolkodtak a menüvel.
13- órakor kezdtük a délutáni mősort, melyet érdeklıdéssel hallgatták és nézték a nyugdíjasok.
6 énekkar, 5 tánc, 5 szavalat, 3 szólóének tarkította a repertoárt,
melyet Száraz Lászlóné összekötı szövege gazdagított. A megérdemelt tapsokat sajnos az utolsó számnál a vihar szele és kezdıdı záporesı már elmosta.
Udvariasan és tapintatosan kellett zárnunk a napot, hiszen az
idıjárás veszélyeit nem tudtunk kivédeni. A sátorban még egy
vidám zárszó, éneklés kezdıdött, melynek hangulata már átvezet
a jövı évi találkozóba.
Köszönjük az ideérkezı vendégegyesületek megértését, felkészülését, a tiszaberceliek helytállását, a szervezı és lebonyolító tevékenységet, melynek sikerességét megyeszerte beszélik.
Köszönjük a TV stáb helytállását, minden támogatónak a patronálását, erkölcsi és pénzbeli segítségét, hiszen nélkülük ez sivárabb és szegényebb lett volna.
Támogatóink köszönjük!
A tiszaberceli Nyugdíjas Egyesület Vezetısége nevében

Remek napot tudhatunk magunk mögött a miskolci kirándulás
után. Nagy meglepetésünkre egy csodálatos légkondicionált busz
szállított bennünket Miskolcra.
Elsı állomásunk kegyeleti emlékhely volt, ahol a Református
Deszkatemplom temetıjében Farkas István püspök sírjánál virágokat, koszorúkat helyeztünk el.
Kedves idegenvezetınk a belvárossal ismertetett meg bennünket,
csodáltuk a felújított és újjászületett belvárosi részeket: Dériné
Színház, Herman Ottó Múzeum, Színva Patak partja, szép vízesésekkel tarkítva, a Kossuth tér monumentális Kossuth-szobra
(Magyarországon az elsı nagyalakos Kossuth-szobor), a gyönyö-

rő Avas-alji környezet, a Minorita Templom, a Hısök Szobra stb.
Pihenıként szolgált a Tapolcai sétány virágos, ligetes környezetével, majd érdekességként szolgált a Diósgyıri Vár (a királynék
vára), mely a középkori világ eredetiségét titokzatosságait tárta
elénk. Fárasztó volt azoknak akik a vártornyokban jártak, de
megérte.
Hazafelé sikerült a Szerencsi Várat és környékét megismerni,
majd Tokajban fagylaltozás és néhányunknak a Taverna hővössége zárta a napot.
Kedves vendégként kísért végig a kiránduláson Szemán Józsefné
tanítónı, kölcsönösen örültünk a teljes napi találkozásnak.

Farkas István püspök sírjánál

Tapolcai sétányon vendégünkkel

Csoportunk a Diósgyıri vár bejáratánál
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Megnyitó

BALSAI ASSZONYKÓRUS

Berczeli

Zsíros Tímea énekes köszöntıvel üdvözölte a jelenlévıket

IBRÁNYI TÁNCKAR

Kitartó és lelkes közönség

Mészáros Rita szavalatával Bessenyei szellemét
idézte a Tisza-partra.

RAKAMAZ ÉNEKKARA
Szólóénekes: Dobró Józsefné

TISZABERCELI ASSZONYKÓRUS
Eperjesy Ferenc szavalata

2009. augusztus
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Egy nagyszerő rendezvénysorozatot tudhatunk magunk
mögött, melynek méltó zárása
volt a 10. Országos Felsıtiszai Halászléfızı Verseny.
A szervezık és a Polgármesteri Hivatal dolgozói heteken keresztül készítették elı e napot,
és idıben helyén volt minden ahhoz, hogy a
Tiszabercelre látogatók az elızı 4 naphoz
hasonlóan a halászléfızı versenyen is jól érezzék magukat.
A korábbi évekhez hasonlóan a kezdés elıtt az
elsı csapatok már 9 órakor, sıt a legkorábbiak
már pénteken délután helyet foglaltak, sátrat
építettek és készültek a nagy eseményre.
A 12 órakor kezdıdı ünnepélyes tőzgyújtáshoz
minden rendelkezésre állt, és a vendégek is
megérkeztek:
Juhász Ferenc országgyőlési képviselı, Dányi
Béla Katasztrófavédelmi Igazgatóhelyettes,
Dombrádi László Tőzoltó ezredes, a környezı
városok és települések polgármesterei

(Berencsi Béla, Orosz Károly, Dr. Karakó László, Frank Sándor, Tajthy Péter) Kiss Gyula
Demecser város polgármesterét alpolgármestere képviselte, Szántó Zsolt Ibrány-Nagyhalász
Kistérség irodavezetıje, a városi rendırkapitányságot Ferenc Róbert ırnagy képviselte.
Jelen volt a két legnagyobb támogatónk a Horizont-Tex Kft ügyvezetıje Dankó András, valamint az Arany-Parmen Kft ügyvezetıje
Görömbei Vilmos. Száraz Lászlóné a
Tiszabercelért Egyesület elnöke és Humicskó
József alpolgármester képviselte az egyesületet és önkormányzatunkat.
Hajnal András polgármester ünnepi megnyitójában visszaemlékezett a 10 éves születésnapját
ünneplı Barátok Tiszabercelért Egyesület megalakulására. Köszöntıjében méltatta Garainé
Nagy Éva és Garai Zoltán tevékenységét, munkáját, akik alapítói voltak az egyesületnek és
ötletgazdái a 10 éves rendezvénynek is. Részükre oklevelet és emlékplakettet adományozott az egyesület, melyet a rendezvényen nem

MEGNYITÓ

PAPP JÁNOS KÖSZÖNTÉSE

NÉHÁNYAN A FELLÉPİK KÖZÜL

sikerült átnyújtani. Jelen volt a rendezvényen
és a megnyitón Papp János, Tiszabercel Község volt jegyzıje, a Barátok Tiszabercelért
Egyesület titkára, kinek szintén elévülhetetlen
érdemei voltak abban, hogy ez a rendezvénysorozat elindult. Részére oklevelet és emlékplakettet adományozott az egyesület és az
önkormányzat.
A Tiszabercelért Egyesület részérıl Száraz
Lászlóné köszöntött 10 gyerekeket, akik 10
évvel ezelıtt születettek és az egyesülettel
együtt ünnepelhetik születésnapjukat. Az ünnepeltek a színpadon tiszaberceli címerrel ellátott
ajándékot vehettek át.
Hajnal András 12 óra 10 perckor engedélyt
adott a tőzgyújtásra. Ezt követıen Görömbeiné
Dr. Balmaz Katalin vezetésével a 3 tagú zsőri
megkezdte értékelı munkáját.
A korábbi évekkel ellentétben 60-80-100-120
fıs csapatok is versengtek a fıdíjért és az értékesebbnél értékesebb különdíjakért és ajándéktárgyakért.

A KÖZÖNSÉG

Tiszabercel Községek Önkormányzata
Nyírségvíz Zrt.
KE - VÍZ 21. Zrt.
Stuktúra Kft.
Dankó András – Horizont Tex Kft.
Kozma István
Görömbei Ferenc
Görömbei Lajos
Kakuk István
Tóth és Fia Kft.
Nimród Vadásztársaság
Arany-Parmen Kft.
Júlia Baráti Kör
Híd a Jövıbe Egyesület
Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesülete
Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület
(BIKE)
Görömbeiné dr. Balmacz Katalin
Kovács Jánosné
Szociális Alapszolgáltató Központ
Területi Irodája
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A délután folyamán akik nézıként kilátogattak a
festıi szépségő Tisza-partra a színpadon látványos, szórakoztató mősorokat láthattak.
A világhírő mazsorett-csoport és fúvószenekar
nyitotta a sort, akiket a közönség vastapssal
fogadott. A töltésen történı felvonulás után a
színpadon is elkápráztatták a lelkes közönséget. Ezt követıen a gyermekek szórakozását
biztosították a bohócok, majd a hastáncosok
fellépése, és a humor-óra következett.
Azok a kilátogatók akik nem fıztek a versenyen, a Szabó Zoltán (Kabos) és Bartha Árpád
által szervírozott halászlével lakhattak jól.
Elérkezett 17 órakor az eredményhirdetés. A
zsőri alapos munkát végzett, mindenre odafigyelt. A szervezık ajándéktárggyal köszönték
meg munkájukat.
Minden versenyre nevezı fızıhely ajándékot
vehetett át a szervezı bizottság tagjaitól. Az
eredményhirdetés egyre izgalmasabb és izgalmasabb lett. Az elsı 10 legjobb közé sorolt
halászlé tulajdonosait a színpadra kérte a szer-
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vezı bizottság. Megkezdıdött a már hagyomány szerinti sorsolás.
Egyre fokozottabb lett a hangulat, miközben
fogytak a számok a kalapból. Az utolsó két
szám a gyomaendrıdi Jenei István és Paszab
Község Önkormányzat csapatáé volt.
A szerencse ezúttal Paszab község Önkormányzatának kedvezett, akik 100.000 forinttal
lettek gazdagabbak, míg Jenei István egy 20 Les alumínium bográccsal, 6 db tálaló alumínium
bográccsal, húsvágó deszkával és egy fızıköténnyel lett gazdagabb.
1. Paszab Község Önkormányzata
2. Jenei István és csapata - Gyomaendrıd
3. Czaga Sándor - Ibrány
4. Tóth és Fia - Ibrány
5. Nyírségvíz Zrt.
6. Tiszabercel Község Önkormányzata
7. Nagyhalász Város Önkormányzata
8. Júlia Baráti Kör
9. Demecser Önkormányzat
10. NYÍRFRUCT– TÉSZ Tiszaberceli fióktelepe

Az eredményhirdetést követıen a csapatok, kik
örömükben, kik bánatukban, hogy nem sikerült
nyerni fogyasztották az ízletesebbnél ízletesebb halételeket, valamint a hideg innivalókat.
A Nimród Vadásztársaság által az egyesületnek támogatásként felajánlott vadételeket is
fogyaszthatták a jelenlévık.
Köszönet a támogatóknak, a felajánlóknak,
az önkormányzatnak.
Ezt követıen ismét a színpadé volt a fıszerep,
ahol sláger-összeállítás, a Bihari Népzenei
együttes mősora, végül a Tornádó Együttes
koncertje volt látható.
Az est fénypontja a tőzijáték volt, mely méltón
zárta az augusztus 1-jén indult és augusztus 8án zárult X. Rétközi Kulturális és Turisztikai
Napok rendezvénysorozatot.
A rendezvénysorozat elérte célját, hisz fiatalok,
idısebbek szórakozni, kikapcsolódni vágyók az
1 hét alatt megtalálták annak lehetıségét, hogy
a berceli Tisza-parton találkozhassanak ismerısökkel, barátokkal.
Száraz Lászlóné

A 10 LEGJOBB CSAPAT
SORSOLÁSRA VÁRVA

A TERÍTÉS

A NYERTES CSAPAT :

PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A GYİZELEM PILLANATÁBAN

2009. augusztus
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„Szólj hozzá! - Király a buli! - Megnyerjük! - Úgy is
mi leszünk az elsık! - Kókuszdiók a legjobbak - Jövıre reméljük ugyanitt”
olvashattuk az üzenıfalon…..
Trabanthúzás, talicskatolás, medvetalpon járás,
csapatsí, vízhordás, almahámozás. 240 hot-dog, 4
nagy bödön töltött káposzta, bohócok, break táncosok, rendırkutyák és mi
sárga pólósok……. Mi 24en.
Hosszú szervezkedéseket,
és hosszú megbeszéléseket
követıen, augusztus 7-én
negyedik alkalommal rendeztük meg az Ifjúsági Napot és Éld túl akadályversenyt, melyre 8 csapat érkezett, összesen 64 csapattaggal, akik kilenc pályán mérhették össze a tudásukat. A
9 állomásból álló akadálypályát próbáltuk úgy összeállítani, hogy minél érdekesebb
és különlegesebb feladatokat találjunk, úgy mint Trabanthúzás, saccolás, medvetalpon járás, szétbabolás,
almahámozás, csapatsí,
szekrény összerakás, vízhordás, pontgyőjtés, szógyőjtés, közmondás és szólás összerakás és talicskázás. Az akadályversenyen
fantázia neveket kaptak a
csapatok, úgy mint sárgadinnyék csapata, ribizlik csapata, szamócák csapata,
stb. Mindegyik csapat kapitánya kapott egy nyakba
akasztható „logót”, melynek
megálmodója Petró Zsuzsa
volt. Az akadályverseny elsı
helyezettje a „Kókuszdiók”
lettek, akiktıl utólag megtudtuk, hogy egy elég sokszínő
csapatról volt szó, hisz tagjai
nem csak a környezı telepü-

lésekrıl érkeztek, hanem
Nyíregyházáról
és
Kállósemjénbıl is. Nyereményük egy-egy póló és egy
torta volt. Minden csapat
emléklapot, tortát vehetett át
és valamennyi résztvevı
ajándéktárgyakat kapott.
A délutáni programok is színesre és izgalmasra sikerültek, hisz elsıként a Nyíregyházi Rendırkapitányság
Rendırkutyás hadosztályának bemutatója volt látható,

akik a kábítószer-keresı,
bombakeresı kutyák felvonultatásán kívül kutyatanítási praktikákat is bemutattak.
Ezzel párhuzamosan az
Ibrányi Rendırırs jóvoltából
ujjlenyomatot adhattunk és
kipróbálhattuk azt is, hogy
milyen érzés az, ha a karunkon egy igazi bilincs kattan.
A kicsik együtt bohóckodhattak Zizivel és Zozóval, együtt
táncolhattak a tállyai citerásokkal és nagybıgısökkel,

rajzversenyen vehettek
részt, melynek keretében két
korosztályban kerültek kihirdetésre a helyezettek. Minden helyezett fagyi jegyet és
apróbb ajándékokat vehetett
át. Egész nap főzhettük a
gyöngyöt, fonhattuk a makramét, festhettük az üveget,
és festethettük az arcunkat
is. Pónifogatos lovagoltatáson is részt vehettünk. A
nap folyamán élıben fellépett a nálunk már állandó

vendégnek számító Jucus,
részünk volt még a Break
tánc bemutatóban és az
Attitude tánccsoport bemutatójában is. Késı délután
került sort a BIKE és a Református Egyházválogatott
hírverı focimeccsére.
Az este folyamán a Keleti
Front együttes adott elı élızenés koncertet, akik saját
és ismertebb elıadók számaival szórakoztatták a kitartó közönséget.

2009. augusztus
Ez a nap sem jöhetett volna
létre, ha nincsenek támogatóink:
„Esélyek útja„ Egyesület,
Budaházi Emil, Funny Trans
Bt, Gávavencsellıi Sütıüzem Kft, Gliba Lászlóné,
Görömbei Ferenc, Hajnal
András, Humicskó József,
Ibrányi Rendırırs, Kakuk
István, László Antal, Nyíregyházi Rendırkapitányság,
Petró Béla és családja,
Rendezvényservice Team
Kft, Szabi Szóda, Szociális
Alapszolgáltatási Központ -

Tiszaberceli Területi Iroda,
Tajthy Péter, Tarjányi Tibor,
Tiszabercel Község Önkormányzata, Tiszabercelért
Egyesület
Külön köszönetet szeretnénk mondani Petró Zsuzsának, aki immáron sokadjára
segíti egyesületünket egyedi
munkáival. Az İ keze munkáját dicsérik a szabadkézzel festett, és rajzolt emléklapok és oklevelek.
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Fontos megjegyeznünk azt
is, hogy Egyesületünk több
ízben nyert pályázatokon
különbözı összegeket, melyek szintén hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez, melyek a következık:
IFJ-GY-EA-09-A „13-29 éves
fiatalok
közösségeinek
építését, megerısödését
szolgáló programok, programsorozatok támogatására”
c. konstrukció keretében
beadott pályázat kapcsán,

melyet az ESZA Kft. támogatott; Nemzeti Civil Alapból
elnyert támogatás.
És köszönjük mindazoknak,
akik ugyan nem lettek nevesítve itt az újság hasábjain,
de szintén hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a napot úgy
megszervezzük, ahogyan
azt elképzeltük. Köszönjük a
BIKE tagjainak és Nektek
gyerekek, akik teljessé tettétek ezt a napot.

K Ö S Z Ö N J Ü K!

2009. augusztus 2-án szintén a
BIKE szervezésében negyedik
alkalommal került sor a

verseny megszervezésére.
A versenyen több, mint húsz versenyzı szállt ringbe a kupáért és a nevezésbıl befolyó pénznyereményért. A
dobogó legfelsı fokán trónfosztás
történt, ugyanis a serleget a tavalyi
gyıztes, Lovácsi János elvesztette,
és helyét bravúros gyızelemmel Páll
Tibor vehette át. İt követte Paronai
István, Ifj. Stekli Gyula és Hriczu
Krisztián. Gratulálunk nekik!
Külön szeretnénk köszönetet mondani Ifj. Polyák Lajosnak, aki megszervezte és lebonyolította a bajnokságot!

Köszönettel vettem,hogy megoszthatom élményeimet az Ifjúsági
Találkozóval kapcsolatban. Én és csapatom második alkalommal
vettünk részt a találkozón. Míg elsı alkalommal másodikak lettünk,
most sikerült a dobogó legtetején végeznünk. Szórakoztató és érdekes akadályokon mehettünk végig, ami mindenkinek tetszett, a
jó idı hozzájárult a jó hangulathoz és a nap fényes gyızelméhez.
A feladatok közül a csapatnak az almahámozás és a Trabant elhúzása hozott nagy hangulatot. Kimaradt viszont a karaoke, amit
csapatunk nagyon várt. Reméljük jövıre is ugyanilyen jól tudjuk
majd teljesíteni az elénk táruló akadályokat, és ismét részt vehetünk egy fergeteges napon. Csapattagok: Kató Dóra, Kendi Erika,
Együd László, Bodnár Enikı, Bodnár Renáta, Hamza Tamás,
Hamza Mihály és jómagam.
Kató Anett - Kókuszdiók csapata

2009. augusztus
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Rovatvezetı: Gliba Lászlóné
Augusztusi gondok?

Az augusztus hónap mindig egy kis fejtörést okoz, hogy az óvoda konyha szünetelése miatt, hogyan is oldjuk meg gondozottaink étkezését. Az elmúlt évhez hasonlóan szintén a buji konyha
vállalta fel, hogy biztosítja számunkra az étkezést. Az étel átszállítását az Intézmény vezetıje biztosította.
Gondozottaink idıben, talán a megszokottnál is korábban kapják
meg az ízletes ebédet, hisz augusztus hónapban csak az egyszeri
meleg étkeztetés biztosított, a nappali ellátásban és a házi segítségnyújtásban étkezésben részesülıknek egyaránt. Az óvoda
konyha beindulása után visszatérünk a megszokott rendszerre.
Nappali ellátás: Napi 3-szori étkezés
Házi segítségnyújtás-étkezés esetén csak ebéd biztosítása

Rovatvezetı:
Futkos Béláné könyvtárvezetı

Amikor megérkezik egy új könyvcsomag, mindig izgalommal és
kicsit félve bontom ki, vajon jól választottam-e a sok száz felkínált könyvbıl? A legutóbbi szállítmány könyvei:
A három jó barát – A legfiatalabbak korosztálynak. Színvonalas
illusztrációkkal, vidám kikapcsolódást ígér felnıttnek és gyereknek egyaránt.
Bagoly Bence megmagyarázza – Tizenkét, sokat használt közmondást magyaráz el kedves állatmesék segítségével a szerzı a
gyerekeknek.
Fellegjárás – a címe a felvidéki magyar író verseskötetének,
melybıl sok tréfás mondókát taníthatunk meg kisgyerekeknek.
A felsı tagozatosoknak ajánlható Nógrádi Gábor sokadik kötete:
Az öcsém zseni - fordulatokban gazdag ifjúsági regény. Szintén
ennek a korosztálynak íródott az egyik legolvasottabb könyvsorozat – a Hannah Montana – Lovagolj a hullámokon! c. kötet.

Rendezvény sorozat
Az Idısek Klubja (Területi Iroda) köszöni a meghívást a településen megrendezésre kerülı programokra. A programokon sajnos
csak néhány gondozottunk tudott részt venni, hisz gondozottaink
egészségi állapota ezt már nem teszi lehetıvé, de a Klubban folyamatosan szerveztük a foglalkozást, és a foglalkozási anyagokkal
próbáltunk támogatni egyes programokat.
Örültünk a felkérésnek, hogy a hagyományokat ápolva ismét az
akadályverseny egyik állomás helye lehettünk. Öröm volt nézni,
hogy a gyerekek milyen vidáman és jókedvően oldották meg a
feladatot. Bízunk benne, hogy az elkövetkezı idıkben is tudtunk
egy-egy kis segítséget adni illetve nyújtani.
Gratulálunk a szervezıknek a jó ötletekhez!

A felnıttek részére is széles a kínálat:
Az év versei 2009. – válogatás kortárs költık verseibıl.
Úrnı a javából – Courths Mahler romantikus regénye
Spiró György: Feleségverseny c kötete tulajdonképpen hiánypótlás, könyvtárunknak az elsı kötete az írótól. Minden józan
önkritikával rendelkezı magyar olvasónak ajánlható a mő fergeteges nyelvi humorra.
E. Ferrante: Tékozló szeretet c. regénye a pszichológiai és detektív regények elemeit vegyítı, megrázó, egyben izgalmas mő a
szépirodalom kedvelıinek.
Kipling – a Nobel díjas író világhírő mővét, A dzsungel könyve-t
mindenki ismeri. A szerzı másik oldalát mutatja meg a most
megvásárolt kötet: Indiai történetek. Sári Júlia válogatta össze a
legjobbnak ítélt elbeszéléseket, novellákat, meséket, romantikus,
néha misztikus stílusú írásokat.
Remélem a bemutatott könyvek közül valamelyik felkeltette az
olvasók érdeklıdését, és találkozunk a könyvtárban!
KEDD 14.00—18.00
PÉNTEK 14.00—18.00
Rovatvezetı: Andrikó Istvánné

Harcsapaprikás túrós csuszával
Harcsa paprikás hozzávalói:
egy nagy harcsa, hagyma, kevés paprika,
paradicsom, só, bors, gulyás krém, tejföl,
mustár, ízlés szerint kapor vagy főszerkömény.
Elkészítése: A harcsát kifilézzük, a húsát
két-három centiméteres kockákra vágjuk.
A hal többi részébıl a főszerekkel együtt
sőrítményt fızünk, melynek elkészítése a

hagyományos halászlé alaphoz hasonló
módon történik, és ezt átpasszírozzuk, ezt
követıen összekeverjük a tejföllel és a
mustárral, ízlés szerint kaporral vagy főszerköménnyel. Jól felfızzük és a kockára
vágott halszeleteket belerakjuk, és ezzel
még rövid ideig fızzük.
Túrós csusza: a szalonnát apró kockára
vágjuk, a kifızött tésztát a bı túróval és a
szalonnával összekeverjük. A szalonna
zsírjában tárcsalapon felpirítjuk a túrós
csuszát, ettıl még finomabbá válik.

Ezzel elkészült finom ételünk a túrós csusza a harcsapaprikással, melyet együtt
tálalunk.
Van még egy nagyon fontos dolog, amit
nem hagyhatunk ki:
jó étel alapja még a jó társaság és a jó
kedv, ezért én ezekkel együtt kívánok jó
étvágyat az elkészített ételhez a kedves
olvasóknak!

Budaházi Emil

2009. augusztus

Berczeli

Rovatvezetı: Eperjesy Ferenc
növényvédı szakmérnök

ÉVELİ GYOMOK A TARLÓKON

Míg az egyéves gyomok kiirtása úgy vegyszeresen, mint mechanikailag a legtöbb növényi kultúrában megoldott, az évelı gyomokra ez nem minden esetben mondható el. A legjobb lehetıség
erre a kalászos és repcetarlók vegyszeres gyomirtása, ahol a termesztett növény betakarítása már megtörtént, a vegyszeres kezelést ezért nem kell a kultúrnövény fenológiájához igazítani.
Melyek ezek az évelı gyomok?
Szinte mindenütt elıfordulhat a mezei acat (tövis), aprószulák
(futóka), sövényszulák, nád, újabban a selyemkóró. A homokos
részek legjellegzetesebb reprezentánsa a csillagpázsit, a kötöttebb és nedvesebb fekvéső földeken a szeder, keserőfüvek és a
fekete nadálytı megjelenésére lehet számítani.
Legjobb ezeken a földeken a következı év tavaszán vetni, mert
így van idı az évelı gyomok kiirtására, mely úgy kezdıdik, hogy
a tarlót le kell tárcsázni. A tárcsázás után kikelı gyomokat vegyszeresen kezeljük, miután azok nagy része kikelt és 20-30 cm
nagyságot elérték. Mindenképpen glifozát hatóanyagú gyomirtó
szert használjunk, mert ezek beszívódnak a gyomok gyökereibe,
rizómáiba is és gyökerestıl elpusztítják azokat. Nagyon sok kereskedelmi nevő szer tartozik ide. Ilyenek többek között: Glialka,
Clinic, Dominátor, Fozát, Glyfos, Kapazin, Medallon premium,
Roundup. A nád, tarack és csillagpázsit ellen mindig a legmagasabb dózist alkalmazzuk. A mezei zsurlóra (orsófő) mezei acatra
és a farkasalmára ezek a permetszerek kevésbé hatnak, ezért hozzá kell még tennünk 2-4 D, vagy fıleg az acat esetében MCPA

hatóanyagú hormonhatású gyomírtószereket, így minden vonatkozásban totális gyomirtást végeztünk A még jobb hatás elérése
érdekében valamilyen nedvesítıszert, vagy 5 kg/ha ammóniumnitrát mőtrágyát adhatunk a permetszerekhez. A költségmegtakarítás érdekében ajánlatos csak foltkezelést végezni.
A glifozát hatóanyag a talajra kerülve hatástalanodik, ezért a
kezelés után bármi és bármikor vethetı. A kipermetezett anyag a
gyomok levelein keresztül felszívódik a növénybe, két hét alatt
teljesen elpusztítja, ezért ezután válik mővelhetıvé a terület.
A vegyszeres kezelés mellett igen fontos a kellı vetési sorrend
betartása, mely önmagában is gyomirtó hatással bír.
Tisztelt olvasó!
A Berczeli Napló legutóbbi számában a „Kertkultúra Bercelen”
címő cikkemben sajnálatos módon sok olyan kert kimaradt a
felsorolásból, melyeket meg kellett volna említeni a jók között.
Nem mehettem be mindenkihez, kívülrıl pedig nem minden
esetben tudtam megítélni a portát, de a kevés idı és a figyelmetlenség is közbejátszott, amiért ezennel elnézést kérek. Nem lett
megemlítve például Kovács Józsefék kertje a Kossuth úton, mely
az egyik legszebb a faluban. Vagy szintén a Kossuth úton a Kiss
Józsefnéjé. Meg lehetett volna említeni a Timku Sándor és Petró
Béla elıtti, vagy a Petıfi utcában a Szabó Zoltánék elıtti utcarészt a gyönyörő virágok miatt. Hullár Lászlónét ugyanúgy, mert
kezdeményezıje volt a kertkultúrának. Nagyon sokan vannak
még rajtuk kívül is. Egyszer majd részletesebb feltárást végzünk.
A nem magánjellegő területek közül külön megemlítést érdemel
pótlólagosan mindkét templom környezete, az iskola és óvoda.
A villanyoszlopok egyre szebbek, hiszen a muskátli mellett terjed hajnalka is, mely lassan a község különlegességének számít.
A füvek nyírása rendszeres. Összességében elmondható, hogy jó
úton járunk, csak így tovább!
Internet ügyintézésben otthon,
az eMagyarország ponton!

Rovatvezetı: Váraljai Jánosné védını

Mint minden év augusztusában, így most is megemlékezünk az
Anyatejes Szoptatás Világnapjáról.
Az Egészségügyi Világszervezet, az UNICEF 1990-ben augusztus 1-jét jelölte ennek a napnak. Azóta minden évben ünnepelik, megemlékeznek errıl a napról.
A különbözı emberi kultúrákban évezredeken át tudatosult,
hogy a természet az anyatejjel gondoskodik a magatehetetlen
újszülöttrıl. Az anyamell felépítése és mőködése pontosan
olyan, milyennek lennie kell. Az anyatej mind mennyiségében,
mind összetételében alkalmazkodik a csecsemı kora
elırehaladtával változó igényeihez. Összetételénél fogva védelmet nyújt a külvilág ártalmaival szemben, elısegíti az optimális fejlıdést, növekedést.
Fontos tényezı a harmonikus anya-gyermek kapcsolat kialakulásában.
Ünnep ez a nap, és köszöntı is egyben az édesanyáknak.
Nekik üzenjük, hogy a sikeres szoptatás egyik legfontosabb
feltétele, hogy szeresd és elfogadd saját testedet, bízz a képességeidben és erıdben, amelyet az akadályok leküzdésére adott
a természet.
Eric Fromm gondolatával zárom soraimat:
„A tej a szeretet elsı aspektusának,
vagyis a törıdésnek a jelképe.
A legtöbb anya képes rá, hogy „tejet” adjon.”

Tisztelt Lakosság!

Az eMagyarország Pontként mőködı Teleházban a lakosság
körében ismeretterjesztı órák kerülnek megszervezésre, melyre
várjuk minden kedves érdeklıdı jelentkezést.
Az órák témája:
számítástechnika alapjai
internet használat napjainkban
e-közszolgáltatások

Az elıadások szombati napokon kerülnek megrendezésre!

Jeletkezni Vass Tamás Teleház vezetı és eTanácsadónál lehet a
Teleházban, Tiszabercel Fı u. 52. szám alatt.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a TELEHÁZ nyitvatartási ideje
2009. július 1. és 2009. augusztus 29. között:
Hétfı:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

ZÁRVA
9.00 órától – 18 .00 óráig
12.00 órától – 19.00 óráig
ZÁRVA
12.00 órától – 19.00 óráig
9.00 órától – 16.00 óráig
ZÁRVA

Mindenkit szeretettel várunk!

A 10. Felsı-tiszai Halászléfızı Fesztiválon elsı alkalommal jelent meg versenyzıként a Tiszaberceli Polgármesteri Hivatal
csapata.
A 9 év háttérmunkája után idén a többi versenyzıvel összemérhettük fızıtudásunkat. A csapat tagjait a Polgármesteri Hivatal
dolgozói és a Képviselıtestület tagjai alkották. A kolleganık
minden többi versenyzıt megelızve dekorálták 36 m2-es sátrunkat. Volt minden, ami az esztétikai képet javította, és ami hozzájárult ahhoz, hogy a több mint 100 fıs vendégsereg falusi, Tiszaparti hangulatban érezze magát. A sátrat halászhálóval, szákkal,
nádgyékénnyel, népi terítıkkel, a fazekas mővészet remekeivel
díszítették; az ízlelıbimbókat pedig házi készítéső süteményekkel, házi pálinkával, borokkal, üdítıkkel készítették fel a fensége-

sebbnél fenségesebb falatok élvezetére. Volt minden, mi szemszájnak ingere: 35 kg halból teljesen a helyszínen készített halászlé, 15 kg tárcsalapon sült ponty és harcsafilé, 10 kg ropogósra
sült csirkecomb és 3 kg pácolt és további 3 kg füstölt tarja. Az
alapanyagokat és italokat köszönjük támogatóinknak!
A finomságok estére maradéktalanul elfogytak, a vendégek
mindannyian elégedetten távoztak.
A kollektíva bemutatta, hogy nemcsak a kulisszák mögött képes
a rendezvény színvonalát emelni, hanem szakácsként, dekoratırként, vendéglátóként is megállja a helyét.
Sorsolásos rendszerben a 6. helyezést értük el.
Jól éreztük magunkat a rivaldafényben, és jövıre ismét nevezünk!
Dr. Szilágyi Norbert Jegyzı

A REGGELI GYÜLEKEZİ UTÁN MEGKEZDİDTEK AZ ELİKÉSZÜLETEK, ÉS ELKÉSZÜLT AZ ÜNNEPI TERÍTÉK

A NAP FOLYAMÁN LELKES SZAKÁCSOK KÉSZÍTETTÉK AZ ÍZLETES ÉTELEKET

A ZSŐRI MEGVENDÉGELÉSE UTÁN ÖRÖMMEL VETTÜK ÁT A DÍJAT, ÉS ESTÉRE SEM CSÖKKENT A LÉTSZÁM

Lomtalanítás:
2009. szeptember 10.
(Csütörtök)

Ingyenes hallásvizsgálat!

Értesítem a lakosságot, hogy 2009. szeptember 23-án az Egészségházban
hallásvizsgálatot szervezünk, megfelelı létszámú jelentkezés esetén.
A vizsgálatra jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban lehet, Andrikó Istvánné
szervezınél. A jelentkezıket kiértesítjük, a zavartalan lebonyolítás érdekében.
Kérem éljenek a lehetıséggel!
Tisztelettel: Andrikó Istvánné

