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Ön a Berczeli Napló 124. számát tartja a kezében.

XVI. évfolyam 2. szám, 2011 .március
.március--július

Július 30.
Július 31.
Augusztus 2.
Augusztus 4.
Augusztus 5.
Augusztus 6.

Gátszínház
Ulti party
Kisebbségi nap
Nyugdíjas találkozó
Ifjúsági találkozó
Halászléfőző fesztivál

A részletes
program
a 12. oldalon!
lebonyolításban közreműködők lelkes munkájának köszönhetően reméljük, hogy idén is sikerül összefogással nagyszerűt alkotni Tiszabercel
hírnevéért és annak lakóiért.

KEDVES TISZABERCELI LAKOSOK!
TISZTELT KILÁTOGATÓ VENDÉGSEREG!

Az Ulti bajnokságon, Gátszínházon, Ifjúsági találkozón, Nyugdíjas találkozón túl, a rendezvénysorozat legismertebb és megyeszerte híres
programja a Tiszaberceli Halászléfőző fesztivál.

Tiszabercel község önkormányzata a település civil szervezeteivel közösen immár 12. éve szervezi meg a megyében egyedülálló Tiszaber- A képviselő-testület, az Együtt Tiszabercelért Egyesület, a BIKE, a
celi Kulturális és Turisztikai Napok rendezvénysorozatot, melyet idén 6 Nyugdíjas Egyesület és a Szabadidő Egyesület jelen meghívóval és
naposra tervezünk.
programajánlattal szeretettel hívja és várja Önöket.
Szerencsések vagyunk, ugyanis van és működik Tiszabercelen egy A halászléfőző napjára csapatok és egyéni indulók nevezését továbbra
összetartó, tenni akaró és a településünk érdekeit szem előtt tartó csa- is várjuk.
pat, akik önzetlenül mindent megtesznek azért, hogy a tradicionális
nyári rendezvényünk idén is emlékezetes legyen.
Jöjjenek el, használják ki a lehetőséget! Találkozzunk a Tisza-parton!
A Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesülete által elnyert több, mint 1 millió
Üdvözlettel:
forintos Európai Uniós pályázati forrásnak, a civil szervezetek pénzbeli
Szántó Zsolt polgármester
hozzájárulásának, az önkormányzat és egyéb támogatók felajánlásával
sikerült megteremteni a rendezvény anyagi hátterét. A szervezők és a

Minden település életében öröm, amikor a szűkre szabott állami normatív finanszírozását kiegészítheti nem várt pályázati forrásokkal. Ezek a
pénzek segítik a települést abban, hogy szebbé tegye arculatát, felújítson egy-egy - település számára fontos– épületet, vagy a lakosság
jólétét emelje. A 2011-es évben csakis akkor van lehetősége az önkormányzatnak közfoglalkoztatásra, ha pályázik a bérek és járulékok 95%ra. Az eddigi évekhez képest az idei közfoglalkozatási pályázatok nem
„automatikusak”, azaz nem úgy működik, hogy csak benyújtani kell, és
nyerünk, hanem komoly előkészítő munkát igényel a pályázat benyújtása, és az azzal való tételes elszámolás is. Taktika szükséges ahhoz is,
hogy akkor legyen benyújtva a pályázat, amikor van rá forrás.
Önkormányzati vezetőként mindent megteszek azért, hogy minél több

tiszaberceli család megélhetését segítsük azzal, hogy munkához juttatjuk őket.
A közfoglalkoztatáson kívül—eddig kiaknázatlan—pályázatokat kutattunk fel azért, hogy a foglalkoztatottak számát növeljük.
Az év elején a csapadékos időjárás miatti védekezési—kárelhárítási
munkálatok elvégzése is nem várt kiadásokat zúdított az önkormányzat
nyakába, melyek mostanra szintén megtérültek.
Célul tűztük ki, hogy legyenek Tiszabercelen fejlesztések, hiszen a település szépítése mindannyiunknak öröm. Alapelv azonban, hogy a fejlesztések csak ésszerűen, és a működést nem veszélyeztetve valósulhatnak meg. Kérem, tanulmányozzák a következő táblázatot.
Szántó Zsolt polgármester
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Folytatás az előző oldalról:

Informatikai fejlesztési pályázat
Közművelődési és érdekeltségnövelő pályázat
Nyári gyermekétkeztetési pályázat
ÖNHIKI pályázat
Vis Maior pályázat
TIOP iskolai informatikai eszközök beszerzése

1.000.000,- Ft
600.000,- Ft
2.125.280,- Ft
10.404.000,- Ft
761.000,- Ft
5.492.500,- Ft

Egységes falukép kialakítása Tiszabercelen

19.000.000,- Ft

Országos Foglalkoztatási Alapítvány
600.000,- Ft
4 órás közfoglalkoztatási pályázat
15.603.338,- Ft
6-8 órás közfoglalkoztatási pályázat
11.712.806,- Ft
Munkaügyi Központ Európai Uniós pályázatai 4.754.000,- Ft
EU élelmiszersegély pályázat I. ütem
Összesen: 72.052.924,- Ft
Elbírálás alatt:
Intézményi Fűtéskorszerűsítési pályázat került benyújtásra
Települési sportcentrum felújítása pályázat került benyújtásra

hálózati nyomtató, projektor, monitorok, asztali nyomtató
108 tanuló egész nyáron át tartó étkeztetése
működési célra szabadon felhasználható
belvíz-védekezési munkálatok
6 db interaktív digitális tábla, mellyel még szemléletesebbé
tesszük az oktatást a gyerekek legnagyobb örömére, számítógépek, projektor, vezeték nélküli internet az iskola teljes területén stb…
Bessenyei tér felújítása, Teleház előtti területen parkoló és
park kialakítása, Hivatal udvarának kialakítása, Hősök emlékműve előtti terület rendbetétele, új piactér kialkítása, Tejcsarnok lebontása, parkolók kialkítása stb…
munkahely teremtés
éves szinten 121 fő alkalmazása
éves szinten 22-25 fő alkalmazása
éves szinten 7 fő alkalmazása
liszt, tojás, tészta, konzerv

50.000.000,- Ft támogatási összegre
20.000.000,- Ft támogatási összegre

Munkahely teremtéssel kapcsolatosan kiemelendő, hogy hosszas utána járást követően 34 tiszaberceli ember dolgozhat a vízügyi
igazgatóság és a vízgazdálkodási társulás alkalmazásában az országos közfoglalkoztatási program keretében.

Rovatvezető: Dr. Szilágyi Norbert jegyző
A képviselő-testület 2011. március 31-e és 2011. július 7-e között összesen 7 ülést tartott. A testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a
Tiszaberceli Sportcentrum felújítására. Az elnyerhető támogatási öszszeg 20 millió forint, melyhez 10% saját erő biztosítása szükséges. A
projekt keretében sor kerülne az általános iskola tornatermének teljes
homlokzati hőszigetelésére, a nyílászárók kicserélésére, a lapos tető hő
-és vízszigetelésének megoldására, a vizesblokkok és öltözők felújítására. A tornacsarnok felszerelései is bővülnének olyan eszközökkel, aminek beszerzését követően lehetőség lenne kézilabda, tollaslabda, röplabda sportág művelésére is, valamint konditerem is kialakításra kerülne. A megvalósítást követően a Sportcentrum—bizonyos feltételek mellett– elérhetővé válik a lakosság részére is.

A Szociális Alapszolgáltatási Központban (Idősek Klubja) a
2011. évi térítési díjak a következők szerint alakulnak. A nappali
ellátás 2011. évben díjtalan. Háromszori étkezésért bruttó 400,- Ftot, ebéd igénybe vétele esetén bruttó 280,- Ft-ot kell fizetni. A házi
segítségnyújtás szolgáltatási díja óránként 281,- Ft. Az intézmény
továbbra is várja az új ellátottakat, és önkormányzati vezetőként arra
bíztatom Tiszabercel lakosságát, hogy aki szükségét érzi a segítségnek bátran csatlakozzon a rendszerhez.. Öröm számunkra az, hogy
új szolgáltatók is megjelentek e téren községünkben, de folyamatos
visszajelzéseket kapunk arról, hogy az általunk nyújtott szolgáltatásokkal a lakosság sokkal elégedettebb, mint az új szolgáltatókéval,
és visszavételüket kérik.

A képviselő-testület döntött arról, hogy 2011. augusztus 1. napjától az
A képviselő-testület rendes munkatervének megfelelően áprilisban
önkormányzat új számlavezetője 2011. augusztus 1. napjától a Tiszabeszámolót fogadott el az Ibrányi Rendőrőrs, a Polgárőr Egyesület, a
vasvári Takarékszövetkezet lesz. A Takarékszövetkezet jelentősen
Szociális Alapszolgáltatási Központ területi irodájának, a Gyermekjókedvezőbb számlavezetési és hitelezési ajánlatokat adott az Otp Bank
léti Szolgálat, valamint a jegyzői gyámhatóság munkájáról. ElfogaNyrt-hez képest, ezért a döntés egyértelmű volt. Az új számlavezető
dásra került az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló belényegesen rugalmasabb—de nem meggondolatlan—hitelezési protoszámoló, melyet - az önkormányzat hitelállományára tekintettel—
kollt követ. A döntéssel —azon túl, hogy ez megtakarítást jelent az önkönyvvizsgáló is záradékolt. A testület megalkotta 4 éves gazdasági
kormányzatnak– hozzájárultunk ahhoz, hogy a Tiszaberceli Kirendeltség
programját, valamint teljen új Szervezeti és Működési Szabályzatot
nem kerüljön bezárásra. A lakosság számára pozitívum, hogy már utafogadott el, mely a képviselő-testület működésére vonatkozóan állalás napján hozzáférhetnek a folyószámlájukra érkezett pénzekhez, ami
pított meg új szabályokat. A testület tagjai úgy döntöttek, hogy a
sokaknak jelent előnyt. (főleg egy pénteki utalásnál, amikor a Takarékmegválasztásukat követő 1 év elteltével, vagyis 2011. őszén tartanak
szövetkezeti ügyfelek, csak hétfőn jutottak eddig legkorábban a pénzükközmeghallgatást.
höz) A takarékszövetkezet kedvező szolgáltatásokkal várja az új lakossági ügyfeleket, és év végére kilátásba helyezték egy Tiszabercelen A májusi testületi ülésen stratégiai jelentőségű kérdésekben kellett dönműködő Bankjegykiadó Automata üzembe helyezését is.
tenie a testületnek. Az egyik ezek közül a közoktatási feladatok társult
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formában történő ellátása. A döntés előzményeként meg kell említeni,
hogy a 2011. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor elvégzett
számítások alapján összegszerűen kimutatásra került, hogy a Bessenyei György ÁMK működési költségeihez az önkormányzat 61 millió
forintot biztosít, míg az állami normatíva összege mindösszesen 54
millió forint. A képviselő-testület előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a csőd
elkerülése érdekében csökkenteni kell az iskola működéséhez biztosított önkormányzati kiegészítéseket. Mindennek felett álló cél az volt,
hogy a gyerekek és a szülők semmilyen változtatást ne érezzenek meg,
azaz ne kerüljön sor 4-6 fő pedagógus elbocsátására, ne legyenek osztály összevonások. Kormányzati szinten mindennapos téma a közoktatás államosítása, azonban ez a kérdés mind a mai napig megválaszolatlan, ezért a jelenleg hatályos jogszabályi környezetben kellett megtalálni
legoptimálisabb jogszerű megoldást a finanszírozási problémák orvoslására.
A Közép-Szabolcsi Kistérségi Társuláson belül évek óta tökéletesen,
szinte országosan is példaként szolgálva működik a közoktatási társulás, melynek lényege, hogy jogilag az egyes települések iskolái és óvodái egyesítettek, de minden önkormányzat a saját iskolájának és óvodájának az ura, azaz a döntések mindig önkormányzati szinten születnek,
amiket végrehajt a társulás.
A testület úgy döntött, - a közoktatási szakértő véleményének, a megyei
önkormányzat véleményének, a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat, a nevelő testület, az alkalmazotti munkaközösség és a szakszervezet véleményének bekérését követően—, hogy az eddig önkormányzat fenntartásában működő iskola és óvoda 2011. szeptember 1.
napjától—jogilag—a társulás keretein belül működik tovább. Ezzel a
döntéssel az előzetes számítások alapján már ebben az évben közel 8
millió forintos többletnormatívához jutunk, 2012-ben pedig ez az összeg
23 millió forint lesz. Azaz 2011. szeptember 1. napjától 2012. december
31. napjáig kb. 31 millió forintos megtakarítást ér el önkormányzatunk. A
fenti döntés eredménye másik megközelítésben az, hogy 2012-ben a 61
millió forint önkormányzati kiegészítés helyett „csak” 38 millió forintot
kell a közoktatási feladatellátásra költeni.
A legoptimálisabb megoldás az lenne, ha minél több gyermek járna az
iskolánkba. A tantestület teljes létszámmal—változatlan jogállás mellet—áthelyezésre kerül az új intézménybe, az óvodai konyha, a könyvtár, és a teleház az önkormányzat fenntartásában működnek a jövőben
is.

Manapság, amikor nem nagy becsülete van a verseknek, nem kis dolog
a versek ürügyén 30-40 embert egy helyre „összehozni.”
Pedig ez történt április 11-én, a Költészet napján.
Az általános iskola, a Nyugdíjas Egyesület és az Együtt Tiszabercelért
Egyesület közös szervezésében költészet-napi megemlékezést tartottunk a könyvtárban.
Ezen a délutánon nem a mindennapos panasz- szavak, hanem költők
szavai, emelkedett hangvételű szavak hangzottak el- a résztvevők örömére és lelki feltöltődésére.
Futkos Béláné bevezető és József Attila életútját felidéző szavai után
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A másik fontos stratégiai döntés az új háziorvossal történő feladatellátási szerződés megkötése volt. Dr. Jedlicska Ilona doktornő nyugdíjba vonulását követően 2011. szeptember 1. napjától Tiszabercelnek új háziorvosa lesz, Dr. Szulics Péter doktor úr személyében. A
doktornővel folytatott tárgyalásaik eredményeképpen sikerült megállapodniuk a praxisjog átadásában. Megegyezés született köztük arra
vonatkozóan, hogy amennyiben az önkormányzat kész feladatellátási megállapodást kötni az új háziorvossall, úgy a praxisjog átadására vonatkozó szerződés közöttük létrejön. Önmagában a háziorvosi praxis nem elég kecsegtető egy tapasztalt szakorvosnak, ezért
mindent megtettünk azért, hogy kedvezőbb helyzetbe hozzuk az érdeklődő orvost. Berencsi Béla polgármester úrral, a Járóbeteg Szakellátó orvos-igazgatójával - Dr. Szegedi Tiborral, valamint a Kisvárdai
kórház vezetőivel folytatott tárgyalások eredményeként sikerült azt az
ígérvényt tenni Szulics doktornak, hogy egy 4 órás neurológiai szakrendelési lehetőséget is kap a Kistérségi Járóbeteg szakellátó központban. Így a neurológiai szakmáját is gyakorolhatja a háziorvosi
feladatok mellett. A beadott pályázata alapján 37 éves, nős, felesége
gyógyszerész, 5 gyermek édesapja. Neurológiai klinikai szakvizsgával
rendelkezik. A háziorvosi feladatokat vállalkozási formában kívánja
ellátni, leghamarabb 2011. szeptember 1. napjától. A rendelőben
eddig dolgozó asszisztenst és takarítót a vállalkozásban tovább kívánja foglalkoztatni. Az önkormányzat tulajdonában álló rendelőt ingyenes használatba veszi, az ezt követően keletkezett közüzemi díjakat a vállalkozása viselni. A szolgálati lakásra nem tart igényt. A központi háziorvosi ügyelet működésében való részvételt vállalja. A rendelési időre vonatkozó elképzelése az alábbi: H 8-12, K 13-17, Sz 811, 12-14 gondozási tanácsadás, CS 13-17, P 8-12. Hétköznaponként 7-17 óráig készenlétet tart. Szakmai elképzelésként rögzíti: a
lakosság egészségi állapotának javítását, a cerebrovascularis és
cardiovascularis megbetegedések számának csökkentését célzó
lehetőségek kiaknázását. 12 éves szakmai tapasztalata, valamint
kapcsolati tőkéje segíti őt ezen célok elérésben. A gyermekek egészségi állapotát fokozatosan felméri, és ezt követően határozza meg a
szükséges teendőket.
Dr. Szilágyi Norbert jegyző

Szilágyi Sándor lelkész úr interaktív előadása következett. Beszélt a
közelgő húsvét jelentőségéről, a hit erejéről, az ünnep költészetbeli
megjelenéséről. Versek, versrészletek közös felolvasásával azonos
hullámhosszra terelte a hallgatóság érzéseit, gondolatait. Ritka, de
hatásos módja a közösségi érzés megteremtésének.
Zsíros Antalné - mint magyar szakos tanár- a Stefánné Kiss Erzsébettel való közös munka után - végigvitte a magyar költészet kialakulását, a főbb irányzatokat, kiemelve a jelentős alkotókat. Idézett
olyan sorokat, melyeket- remélem- sokan tudunk idézni, hallottunk
rég elfeledett verssorokat, és olyanokat is, melyek bizony eddig elkerülték a figyelmünket.
Zárásként- és mintegy feloldásaként a komoly témáknak- ki-ki felolvashatta, elmondhatta kedves versét. Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik vették a fáradságot és eljöttek, és azoknak, akik vették a
bátorságot, és verset mondtak.
József Attila Két hexameter c. versének sorai ma is időszerűek:
„ Miért legyek én tisztességes?
Kiterítenek úgyis!
Miért ne legyek tisztességes?
Kiterítenek úgyis!”
Száraz Lászlóné
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Rovatvezető: Kerekes Jánosné
igazgatóhelyettes

A mi

Mottó: „ Nem a tudásban van a boldogság,
hanem a tudás megszerzésében.”
( Adgar Allan Poe)

Húsvét közeledtével az Öregek Napközi Otthona vezetősége felkérte iskolánk tanulóit egy hagyományőrző
műsor előadásaira, amelyet a falu első tojásfa-állításán
kellett előadni. Erre a feladatra a 3. osztály és a 4. osztály tanulói és osztályfőnökei készültek. Színfolt volt a
két 2. osztályos furulyaszakkörös hangszeres játéka.
Műsorunkban keretbe foglaltuk a húsvéti ünnepkör főbb
állomásit versekkel, dalokkal, népi gyermekjátékokkal.
Felelevenítettük a Villőzés hagyományait. A virágvasárnap eseményeit egy dalocskában foglaltuk össze. Az öntözködést élethűen
jelenítették meg a gyerekek. Volt ott versike, kölni, tojás. Majd a húsvéti
ünnepkör lezárásaként még komatálat is küldtek egymásnak a szereplők.
Nagy élmény volt a diákok számára, hogy a tojásfára ők adogathatták fel a
gyönyörűen díszített tojásokat. A műsor után nagy izgalommal várták a
rajzpályázat eredményhirdetését. Nagy örömünkre szolgált, hogy mindenki
nyertes volt, hisz a rendezvény szervezői minden munkát jutalmaztak, amit
nagyon szépen köszönünk.
Költészet napja
Április 11.-én, József Attila születésének tiszteletére tartják Magyarországon
a „Költészet napját”. Ezt a napot mi is tiszteletben tartjuk, s az alkalomhoz
illően meg is ünnepeljük. Ez történt az idén is. A könyvtárban érdekes vetélkedő várta a felső tagozatos tanulókat. A verseny két részből állt: először
egy irodalmi teszt volt, amely versfelismerésből, kiegészítésekből és verselemzésből állt. A második részben könyvtárhasználati feladatok voltak.
Eredmények: Blaskó Petra 5.o. I. helyezett
Szivák Andrea 6.o. I. helyezet
Gratulálunk a résztvevőknek. S reméljük a versek iránti szeretet egy kis
szikráját sikerült elültetni szívükben.
Április 20.-án környezetvédelmi vetélkedő, tanulmányi séta és videó nézés

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Színe: narancssárga
Illata: orgona
Virága: rózsa
Étele: babgulyás
Költője: Petőfi Sándor
Írója: Shakespeare
Verse: A Tisza
Könyve: Rómeó és

Júlia

•

Filmje: Üvegtigris

Zenéje: Csézy: Általad
vagyok
• Együttese: Black Eyed
Peas
• Idézete: „ A végtelenhez mérve nem is létezünk,
csillagévek óráin egy perc
az életünk. Az ember önmagában semmit sem ér, ha
nincs barátunk elvisz a
szél!”
• Sportja: röplabda
• Állata: kutya
• Színésze: Bruce Willis
• Hobbija: kirándulás
• Szava: szeretet
• Fája: nyírfa

•
•
•

keretében
emlékeztünk
meg a s Föld
napjáról, ami
1970-ben
Amerikából
indult. Célja
az volt, hogy
felhívja
az
emberiség
figyelmét
a
bolygónk
védelmére.
Az alsó tagoTojásfestés az ÖNO– ban
zatosok vetélkedtek és plakátot rajzoltak, míg a felsősök kisétáltak a Tisza-partra, ahol
növényeket, fákat kellett felismerni, s tudásukat egy tesztben mérhettek le.
Áprilisban ismét
szép eredményeket értek el
tanulóink. Labdarugóink
I.
helyezéssel
térhettek haza a
Rakovszkykupáról.
Gratulálunk a
csapat minden
tagjána k
és
felkészítő tanáruknak!

Évszaka: tavasz
Tárgya: könyv
Gyümölcse: őszibarack
Pedagógiai hitvallása:
„Ami az ember lehet annak
kell lennie. Hű kell, hogy
legyen természetéhez, de
csak az érdemes a vezető
névre, aki elkötelezetten
vezeti csapatát az általa
látott cél felé. Az első feltétel, hogy higgyen a célban,
a második, hogy elkötelezetten vezessen a célhoz.”
Mit vár a jövőtől?
Szeretném, ha kiszámíthatóbb lenne a jövő, s a kitűzött célokat, álmokat valóra
tudnám váltani.

Költészetnapi megemlékezés a könyvtárban

nok: Leskó Andrásné
• 1300-as Honda felnőtt férfi csapatnak I.
helyezést ért el. Rajparancsnok: ifj. Szendrei
Gyula
• 1300-as Honda
gyermek csapatnak II.
2011. május 28-án renhelyezést ért el. Rajpadezték meg Szakolyban a
rancsnok: Szentesi SzaNemzetközi és Megyei
bolcs
Önkéntes Tűzoltóversenyt, melyen mi közsé- •1300-as Honda ifjúsági
fiú csapatnak I. helyezést
günk is részt vett verért el. Rajparancsnok
senyzőként.
Szendrei Norbert
Örömmel töltötte el szívünket, hogy a Tiszabercel csapatok a következő Mind a versenyzőknek
mind a felkészítőknek ez
helyezést értek el:
úton is gratulálunk, és
• 1300-as Honda fel- további sok sikert és kinőtt női csapat III. helye- tartást kívánunk.!
zést ért el. Rajparancs-
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„Az ünnepek teszik szebbé a szürke hétköznapokat.”
Az 1848-as forradalom és szabadságharc 163.évfordulóját a községgel együtt közösen ünnepeltük. Az irodalmi szakkör színvonalas műsorral elevenítette fel e jelentős nap eseményeit. Szántó Zsolt
polgármester úr ünnepi beszédében kiemelte, hogy a 1848-49-es szabadságharc hősei milyen nagy
áldozatot hoztak a magyarok szabadságának kivívásához, és milyen tetteket hajtottak végre ez ügyben A
szép beszéd után együtt átsétáltunk a szobor-kertbe, ahol a háborúban elesettek emlékére állított emlékművet megkoszorúztuk, ezzel is leróva tiszteletünket a hősök előtt.

A hagyományokhoz híven az idén is megtartottuk a farsangi mulatságunkat. Február 18.-án délután először az alsó tagozatos gyermekek vették
birtokukba a tornatermet, ahol osztályonként szebbnél szebb jelmezekben vonultak fel. Természetesen a mulatságot a bálkirály (Vedres Gyula
4.b.) és a bálkirálynő (Hullár Fanni 4.a) nyitotta meg. Elmondhatjuk, hogy az 1. osztályostól 4. osztályosokig nagyon aktívak voltak a jelmezes
felöltözést illetően.
A szokásos tombolahúzás sem maradhatott el, és az önfeledt közös tánc sem. A
mulatság végén az iskolaudvaron elégettük a telet jelképező kisze bábot.

Anyák-napjára

Az én drága édesanyámnak
Mikor járni tanítottál,
lehajoltál hozzám.
Azt súgtad, hogy: drága kincsem…
s megcsókoltad orcám.
Ölelgettél, cirógattál,
ápoltad a lelkem.
Kedves szóval terelgettél
-bármi rosszat tettem.
Oly sok éjjel virrasztottál
kívánságom lesve.
Álmot hozó meséd nélkül
sose múlt el este.
Beszédre is tanítottál
szívesen mesélek.
Elmesélem e szép napon,
hogy szeretlek téged.
Ahogyan a barna mackók
szeretik a mézet.
Édes, drága jó Anyácskám
úgy szeretlek téged.

Berczeli

Hosszú
évek elkezdett hagyományát
folytatta a
Berczeli
Ifjúsági
Kulturális Egyesület, az Esélyek Útja Egyesület és a Területi Iroda mikor
programot szervezett a húsvét jegyében. A két napos program célja a
húsvéti hagyományok ápolása volt, valamint Tiszabercel kulturális életének fejlesztése.
Első nap hagyományőrző tojásfestést szerveztünk, melyre a Múzeumfalu munkatársait hívtuk segítségül. A foglalkozáson több mint 100
gyerek és felnőtt vett részt. A nap folyamán 3 féle technikával ismerkedhettünk meg, így a résztvevők húsvéti asztalát szebbnél-szebb
tojások díszíthették. Ezen a foglalkozáson festettük, írókáztuk és
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aranyporral díszítettük azt a 100 db kifújt tojást is mely másnap került
fel Tiszabercel első tojásfájára. A tojásfa a húsvéti ünnepek egyik
fontos dekorációs eleme, hagyománya. Németországban és Ausztriában volt népszerű, majd átvették az amerikai és azóta világszerte
átterjedt. Magyarországon még nem igazán ismert, pedig nagyon
szép húsvéti díszről van szó. Tiszabercel tojásfája hántolt göndör
fűzből készült, melyet a Polgármesteri Hivatal előtti téren állítottuk fel.
A hagyományőrzés nagy szerepet vállaltak az iskolás gyerekek is,
hisz szép műsorral kedveskedte a jelenlévőknek igen nagy sikerrel. .
Örömünkre szolgált, hogy nagy volt az érdeklődés a település részéről is, ez azt jelenti, hogy van igény a kultúrára, és hogy nem hagyjuk
figyelmen kívül a településen kifüggesztett szórólapok-meghívók tartalmát sem.
Köszönjük a jelenlétet és köszönjük mindazok munkáját és támogatását, akik részt vállaltak a hagyományőrzésben.
Gliba Lászlóné

Torta és tűzijáték
Régóta hagyomány a Területi Irodában, hogy gondozottjaink 90 éves születésnapját együtt ünnepeljük a családtagokkal együtt. 2011. januártól a település vezetőségével egyeztetve új fejezetet szeretnénk nyitni. Minden évben összegyűjtjük a településen a 90 évet és 100 évet betöltött születésnaposokat, és egy egyszerű kis ünnepség keretén belül köszöntjük majd őket. 2011-ben 5 idős ember
töltötte be a 90. életévét: Kocsis János, Gencsi Gábor, Váraljai Jánosné, Mészáros Pálné, Bodnár
Mihályné.
Ünnepségünket április 18.-án tartottuk, ahol az öt születésnaposból csak négyen tudtak jelen lenni,
egy fő egészségügyi problémák miatt maradt távol. Az ünnepségen részt vettek az ünnepeltek közeli
hozzátartozói is. A jelenlévőket és az ünnepelteket Szántó Zsolt polgármester úr köszöntötte, majd
megismerkedtek az ünnepeltek életútjaival. Verset hallottunk Bíró Pálné gondozottunktól. az ünnepség színvonalát Puskás Jucus és Bakti László műsora emelt. Természetesen nem hiányzott az
ünnepi torta és a tűzijáték sem. Valamennyi ünnepeltnek kívánunk szeretetben és egészségben
teljes éveket, és azt, hogy 100. éves születésnapi ünnepséget is így ünnepeljük.
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Kirándulás az erdei tornapályára
Július 5-én egy gyönyörű környezetben találkoztunk
ismét a Szívvel Látók klubjának tagjaival. Az erdei tornapályára hívtak bennünket, hogy korábbi vendégszeretetünket viszonozzák. Érkezéskor már szépen megterített és feldíszített asztal fogadott bennünket. Az üstben rotyogott a berceli módra készített paprikás krumpli. ( Mivel a főszakács Tiszaberceli származású volt.) A
Klubok szép versekkel köszöntötték egymást. Majd az
erdő fái között hosszú sétákat tettünk, ahol megcsodáltuk az erdő szépségeit. Kipróbáltuk a tornapálya játékait, részt vettünk ügyességi játékokban. Az egész napra
a jókedv és vidámság volt a jellemző. Köszönjük a
meghívást, melyről szép élményekkel tértünk haza.
Köszönjük a vendéglátók munkáját, külön köszönet jár
az Egyesület Tiszaberceli vezetőjének és tiszaberceli
tagjainak is.

A szeretetről, az odafigyelésről szólt a nap. A Nyírségi Látássérültek Egyesületében működő Szívvel Látók Klubjának tagjai látogattak el hozzánk május
17-én, hogy egy közös szép napot töltsünk el együtt. Szalonnasütést terveztünk erre
a napra, melyet minden résztvevő igen élvezett.
A nap vidáman, jókedvűen telt, sokat beszélgettünk, ismerkedtünk mindkét Klub
életével, tanácsokkal, ötletekkel segítettük egymást. A nap végén népdalokat énekeltünk.
Közös programunknak biztosan lesz még folytatása.
A kulturális programokon túl, igen fontos, hogy odafigyeljünk gondozottaink egészségi állapotára is.
Intézményvezetőnk Vargáné Bukai Andrea szervezésében június 29-én részt vettünk
Bujon a Közösségi Házban egy előadással egybekötött halláskontroll vizsgálaton.
Az előadást és a hallásvizsgálatot Sípos Katica Elektrofiziológus tartotta, illetve végezte.
Az előadás igen figyelemfelkeltő és tanulságos volt mindannyiunk számára. Köszönjük!
Június 24-én immár 7. alkalommal kaptunk meghívást a Szalmaszál
Szolgálat vezetőitől és dolgozóitól a Fogyatékossággal Élők napjára. Településünk 44 fővel képviselte magát ezen a szép rendezvényen, ahol egész nap folyamatos műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek a szervezők, valamint a meghívott csoportok vállalkozó kedvű tagjai.
2011 az önkéntesség éve. Tiszabercelről is egyre több önkéntes
segítő jelentkezik, így ezen a napon is a Területi iroda dolgozói és
önkéntes segítői táncukkal, míg más önkéntesek a büfében, a kézműves sátorban láttak el feladatokat nagy szeretettel. Egy biztos a
közel 700 megjelent vendég biztosan elégedetten tért haza és sokáig fogják emlegetni a szervezők vendégszeretetét, mely a mai
„szívtelen” rohanó világunkban példaértékű.
Jó, hogy vannak emberek akik felvállalják e nehéz feladatot. Ők
azok akik „szívvel” látnak és jó hozzájuk csatlakozni.

Július 1-2.
Nagy örömmel fogadtuk Paszab Község meghívását a VI. Paszabi Szőttes Napokra. Gondozottainkkal mindig szívesen látogatunk el a szomszéd települések kiállításaira illetve programjaira. Pénteken a Szőttes Népművészeti Házban megtekintettük
a szőttes kiállítást valamint a helytörténeti gyűjteményt, megcsodáltuk az úri hímzéssel készült szebbnél szebb terítőket, futókat, párnákat, a szépen megterített és feldíszített asztalt.
Gyönyörködhettünk a csodálatos gobelin képekben.
Szombaton ismét együtt tapsolhattunk a különböző műsorszámoknak, melyek mi is
részesei lehettünk. Köszönjük a vendéglátást, a szívélyes fogadtatást. Gratulálunk a
sikeres naphoz, a jó ötletekhez. További sikereket kívánunk!
Rovatvezető: Tarjányi Ferencné

„Elmúlott a rövid farsang”amelyet február hónapban tartottunk meg. Az óvó nénik segítségével sok ötletes jelmezek készültek. A
szülők maximálisan hozzájárultak e nap sikeréhez, hangulatához. Ez úton köszönjük
meg a bálkirály által felajánlott tortát, mely fődíjként szerepelt a tombola sorsolásán.
Igazi nőnapi meglepetés érte óvodánkat, különösen a dajka néniket. Ajándékként
automata mosógépet kaptunk Görömbei Ferenc alpolgármester úrtól. Régi álmunk
vált valóra, amiért szeretnénk szívből megköszönni az önzetlen segítségét családtagjainak is.
Készültünk a gyermeknapra, melynek keretében bohócok zenés műsora, s majd a
Dongó együttes előadása színesítette a napokat.
Május utolsó napján évzáró ünnepélyünket tartottuk, s a nagycsoportos óvodásokat búcsúztattuk.
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Rovatvezető: Zsíros Antalné egyesületi elnök
Gazdag félévet tudtunk magunk mögött. Nyugdíjas
egyesületünk csaknem minden hónapban ünnepelt, gyűlésezett, szórakozott. A 2011-es számban már jelentek meg képek, a bennmaradókat
a mai számban közöljük.
Február 25.-én a tiszaberceli teleház közösségi termében farsangi

Március 15 -én egyesületünk együtt ünnepelt Tiszabercel községgel. Énekkarunk hazafias dalokat énekelt.
Április 11.-én részt vettünk a
Költészet napja alkalmából Futkos Béláné könyvtáros, Együtt
Tiszabercelért Egyesület és a
Tiszaberceli Nyugdíjas Egyesület
által szervezett rendezvényen.
Kedves és hasznos időtöltés volt
e remek szervezés. Sokan öszszejöttünk, és együtt emlékeztünk meg József Attila halálának
évfordulójáról. Nagyon szép verseket hallhattunk az általános
iskola nevelőitől, valamint Szilágyi Sándor lelkész úrtól. Elhatároztuk, hogy hagyománnyá teszszük ezt a jeles alkalmat.

mulatságra gyűltek egybe nyugdíjas egyesületünk tagjai. Egyesületünk
elnöke, Zsíros Antalné köszöntötte a vendégeket és a tagokat, majd a
farsangi népszokásokat elevenítette fel. A farsangi kvízjáték nyertesei
kis ajándékokban részesültek. Tagjaink által készített ízletes töltött káposzta, finom sütemények és természetesen fánk került az asztalokra.
Miután elfogyasztottuk a finomságokat, következett a délután egyik
legmókásabb része, a jelmezes felvonulás. Több tagunk már hetek óta
varrogatta színes jelmezét, gyakorolta kis produkcióját, hogy minden
jelenlévőt meglepjenek és felvidámítsanak. Sikerült mindenki arcára
derűt, nevetést varázsolniuk. Jó hangulatban, táncolva búcsúztunk a
téltől.

Áprilisi gyűlésünkön
horgolt húsvéti díszekben gyönyörködhettünk.
Szebbnél szebb kézimunkák cseréltek gazdát. Ennek kapcsán
megbeszéltünk olyan
tevékenységi formát,
ahol ezek az ügyességi
kézimunkák elkészülhetnek.
Májusi taggyűlésünknek Farkas Antalné adott otthont egy tervezett szalonnasütéssel egybekötve. A katolikus hittanosok Anyák napi műsorral
kedveskedtek nekünk és vendégül
láttuk a Budapestről falunkba látogató diákokat, valamint kirándulásunkat
beszéltük meg. Köszönjük Farkas
Antalné tagunknak fáradozását és
sok-sok tenni akarását.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyugdíjas
szervezetek Szövetségének kulturális bemutatója
2011. május 28-án volt Nagyhalászban a Petőfi
Sándor Művelődési Házban, ahol közel 30 nyugdíjas egyesület mutatkozott be. A fellépők között a
Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesülete hazafias
dalokkal sikeresen szerepelt.
Készülünk a Tiszaberceli Kulturális napokra.
2011. augusztus 4-én már 10. alkalommal rendezzük meg a szépséges Tisza parton a Regionális
Nyugdíjas Találkozót. A hagyományoknak megfelelően a Rétköz és Nyíregyháza térsége készül
velünk együtt erre a nagy napra. Szeretnénk a
házigazda szerepét most is kellőképpen betölteni.
Örömmel közlöm, hogy a Tiszaberceli Nyugdíjasok egyesülete a Leader- pályázaton 1 millió forintot nyert. Ebből az összegből támogatjuk a kulturális napok rendezvény- mint a Pilis-hegység, a Duna nagy karéjával, kék vizével, hajóival sokásorozatát, a gátszínházat és a koncertet.
ig tartós emlékkép marad. Nehéz sorra venni a látnivalókat. Az esztergomi bazilika a maga monumentalitásával ejtett ámulatba bennünket, s
A Dunakanyar csodálata
beigazolódott a mondás: büszkék lehetünk nemzeti értékeinkre. FeljuA 14 év alatt, amióta megalakult a Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesülete, tottunk a Visegrád várhegyére, meglátogattuk a királyi palotát, felidézszámos kirándulást szerveztünk: közelre, távolra, országon belül és
hettük Károly Róbert és Mátyás király udvartartását, sétálhattunk a vikívül. A 40-50 fős nyugdíjas csoport mindig megelégedve, derűsen tért segrádi Duna-parton, vagy hajókázhattunk. A kirándulás sokáig téma
haza már sok helyről. Választásunk most a Dunakanyarra esett. Bár
maradt a résztvevők között. Köszönöm a nótafák, valamint szervezőtártávol van Tiszaberceltől, de edzett csapatunk vállalta a hajnali indulást, saim, a sütik, a kávé-és az üdítőkínálók szorgalmát, a Trans Tour busza késő esti érkezést. Megérte. A Dunakanyar kies tája, benne az áltasofőrjének türelmét.
lunk választott településekkel- Esztergom, Visegrád, Szentendre-, valaZsíros Antalné elnök

Molnár Irén (Gomba)
Messzi van-e még a messzi?
Van egy tanulságos népmese, amelyben Mátyás király azt kérdi egy öreg paraszttól (aki
történetesen Hunyadi János hajdani katonája volt), hogy „messzi van-e még a messzi?” A
mese szerint a kérdés arra vonatkozott, hogy milyen az öreg látása. No, nem a kérdés
értelme miatt jutott eszembe ez történet, hanem mert június 13-án vasárnap többször is ez
a kérdés motoszkált bennem. Messzi van-e még a messzi?, azaz mikor érünk végre
Tiszabercelre? Azzal mindannyian, mind a közel százan tisztában voltunk, hogy hosszú
útra vállalkoztunk, de hogy ennyire messzire megyünk, azt hiszem csak kevesen mérték
fel előzetesen. Immár 9. éve annak, hogy Ács Mihály és Ácsné Harkai Zsuzsanna lelkészházaspár Gombára költözött. Tiszteletes Úr tiszaberceli születésű (szülei, rokonai ma is ott
élnek), lelkészi beiktatásakor a berceli gyülekezet tagjai is jártak Gombán, akik azóta
szeretnék viszonozni a szíveslátást. A gombai presbitérium 2010-ben határozott arról,
hogy egy gyülekezeti kirándulás keretében elfogadja a meghívást. Hosszú egyeztetési
időszak után június 13-án került sor erre a kirándulásra. Vasárnap reggel hajnali 5 órakor
gyülekeztünk a református templomnál, hogy két busszal induljunk el a mintegy 256 km-re
fekvő nyírségi faluba. A hosszú és fárasztó utazást két rövid pihenő szakította meg, ezért
csak 10 óra után érkeztünk meg Tiszabercelre. Az út során fájó szívvel szemléltük a vízzel
borított szántókat, legelőket, a megáradt folyókat. Nagy szeretettel fogadtak minket, és
némi frissítő elfogyasztása után a délelőtti istentiszteleten vettünk részt. Az igehirdetésen
Ács Mihály és Ácsné Harkai Zsuzsanna szolgáltak Máté evangéliumának 5. fejezete
alapján. Az istentiszteleten gyülekezetünk kórusa és iskolánk gyermekkórusa énekekkel is
megörvendeztette az egybegyűlteket. Tóth Lajos presbiter szívhez szóló versmondásával
sokak szemébe könnyet csalt. Szilágyi Sándor tiszaberceli és paszabi református lelkipásztor vezetésével az ottani gyülekezet meglepetéssel is készült. Vetítésen vettünk részt,
ahol fényképek segítségével Ács tiszteletes úr Tiszabercelen töltött éveit ismerhettük meg,
valamint a gyülekezeti találkozó előkészületeit bemutató képeket láthattunk. Két évvel
ezelőtt berceli és paszabi fiatalok Gombán táboroztak, ennek felvételeit is megnéztük.
Tiszaberceli és társgyülekezetének, a paszabi gyülekezetnek a gondnokai köszöntöttek
minket és átadták ajándékaikat, többek között egy úrasztali paszabi szőttest. A köszöntések és ajándékátadások után a parókia udvarán felállított sátrakban megterített asztalok
várták a híveket.
A Szántó Zsolt és segítőik által készített finom vaddisznópörköltet és az utána következő,
a gyülekezet asszonytagjai által sütött íz varázsokat ízletes tokaji borokkal öblítettük le.
Kicsi pihenő után az Ároni Áldás majd a Székely Himnusz éneklésével mondtunk köszönetet és búcsúztunk el a berceli és a paszabi gyülekezet tagjaitól. A délután első felében
sétát tettünk a faluban. Így jártunk a Bessenyei György Emlékházban (Bessenyei György
a magyar felvilágosodás kiemelkedő gondolkodója, írója, ki fiatal korában Mária Terézia
testőrségében szolgált), és az ott látható kiállításon Kocsis Józsefné segítségével megismerhettük a költő viszontagságos életútját. Utunkat a Bessenyei György ÁMK-ban folytattuk, ahol László Antal igazgató úr kalauzolt minket. Kicsit szomorú szívvel állapítottuk
meg, hogy a Gombához hasonló méretű faluban (a lakosság száma jelenleg 2090 fő),
milyen szép nagy általános iskola van, ahol hatalmas tornaterem, széles folyosók, nagy

udvar, sportpálya segíti a pedagógusok munkáját. Az iskolából egy hatalmas hűtőházba
mentünk, amelynek tulajdonosa, a 20-30 családnak kenyeret adó Arany-Parmen Kft. és a
hűtőházat gyönyörű almák tárolására használnak. Érkezésünkkor a hűtőház már szinte
teljesen üresen állt, de a még hideg falak és Görömbei Lajos információi kellemes felfrissülést okoztak a rettentő kánikulában.
Ezután a református temetőt kerestük fel, ahol a gyülekezet templomépítő lelkészének,
Korocz Lászlónak és édesapjának, Korocz Józsefnek csónak alakú kopjafájánál elénekeltük a 90. zsoltárt. A temetőt követően a falu „tájházának” is nevezhető udvarára mentünk,
ahol Ács tiszteletes úr rokonai, élükön a frissen sütött kenyérrel minket fogadó Farkas
Antalnéval, uzsonnával vártak bennünket. A „tájház” épületeiben megszemlélhettük a
régmúlt berendezési tárgyait. Kis hűsölés és felfrissülés után a Tisza partjára kanyarodott
buszunk. A megáradt Tisza ijesztő látványa, és a rengeteg vérszomjas szúnyog elleni
védekezés mellett meglátogattuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legrégibb gőzüzemű
szivattyútelepét, amely Tiszabercel és Paszab határában épült. A műemléki védettségű
szivattyútelepen sokunkat lenyűgözött a nagy gondossággal karbantartott gépek látványa
és Kerekes János érdekes és szakszerű tájékoztatása. Késő délutánra járt az idő, amikor
Ács Mihály tiszteletes úr szüleinek kedves meghívásának eleget téve, felkerestük őket
otthonukban. A még mindig tartó nagy hőségben igazi felüdülésként és gyermeki lelkesedéssel fogadtuk a jégkrémeket, amelyekkel megkínáltak minket. Áldáskívánás és búcsúzkodás után hazafelé vettük az irányt, hogy Bujt és Nyíregyházát elhagyva egy-kettőre
hazaérjünk. Az út – mondanom sem kell- visszafelé sem volt rövidebb. Ám az autópályán
haladva még egy meglepetésben volt részünk. Voltak, akik megörökítették a nap eseményeit, és ezt a vágatlan felvételt a nagyobbik buszban megtekinthettük. Így a nap vége felé
jóleső érzés volt újra átélni a mögöttünk lévő tartalmas napot, a találkozást református
testvéreinkkel, a sok-sok élményt. Már késő éjszakát mutatott a toronyóra, amikor buszaink Úri felől Gombára érkeztek. Azt hiszem, minden résztvevő nevében mondhatom, hogy
nagyon jól éreztük magunkat. Ezt elsősorban az Úr Istennek köszönjük, aki alkalmat és
módot adott erre. De természetesen köszönet illeti Ács Mihály tiszteletes urat, és kedves
feleségét, valamint a vendéglátó gyülekezet lelkipásztorát, Szilágyi Sándort, akik megszervezték ezt a találkozót. És nem utolsósorban nagyon köszönjük a tiszabercelieknek a
szíves fogadtatást és vendéglátást. Reméljük, lesz még alkalom a velük való újbóli találkozásra!
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Rovatvezető: Futkos Béláné könyvtárvezető
A bábcsoport tagjai nagy izgalommal várták május 6.-át, amikor a Bábosok Megyei Fesztiválján vehettünk részt, mint nézők.
Reggel jóval a busz indulása
előtt már ott toporogtunk a megállóban. De jó, hogy nekünk nem
kellett ma iskolába menni! A
buszon mindenki kényelmesen
leülhetett, és rögtön elővettük az
elemózsiát és az innivalót. Beszélgetés, nézelődés, evés, ivás-gyorsan
beértünk Nyíregyházára. Pár perc gyaloglás, és már ott álltunk a Váczi
Mihály Művészeti és Gyermekcentrum előtt. Fél óra várakozás után el is
kezdődött a fesztivál. Első előadás a Hagymácska című mese volt, amit
felnőttek adtak elő. 25 éve báboznak már az óvónők; gyönyörű botbábo-

kat és háttereket készítettek, nagyon profi módon adták elő a mesét.
Izgultunk a kicsi, bátor, jó szándékú főhősért, aki az igazságért szembe
mert szállni a kapzsi hatalmasokkal: Dara gróffal és társaival.
Ezután következtek az óvodások A brémai muzsikusok című mesével.
Kesztyűbábokkal, kicsit halkan, de nagyon kedvesen játszottak.
Három általános iskolás csoport is versenyzett: Székely, Nyírtas és
Kékcse. A négy cimbora, A brémai muzsikusok és az Áldott szerencse
című meséket bábozták és dramatizálták.
Érdeklődéssel, kitartó figyelemmel néztük végig az előadásokat és szünetekben megbeszéltük, hogy melyikben mi volt a jó, kinek melyik szereplő tetszett. Jövőre a színpadon szeretnénk megmutatni a gyermekközösségnek, hogy mi mit tudunk.
Visszafelé futva értük el a buszt, és sajnos végig álltunk.
Köszönjük, hogy ott lehettünk.

Rovatvezető: Andrikó Istvánné
Csirkemell őzgerincformában sütve
Hozzávalók: 80 dkg csirkemell, 20 dkg bacon szalonna, 15
dkg reszelt sajt, só, bors, petrezselyem ízlés szerint, 4 evőkanál tejföl, 3
evőkanál liszt, 2 tojás
Elkészítés: 3 evőkanál tejfölt, a tojásokkal, liszttel, a sóval, a borssal, a
petrezselyemmel, 10 dkg reszelt sajttal masszává keverjük. A húst
apróra kockázzuk és a sajtos-tejfölös masszához adjuk.
Az őzgerincformát kivajazzuk, megszórjuk zsemlemorzsával és kibéleljük szalonnával úgy, hogy a szélei kilógjanak a formából. A húsos maszszát kanalazzuk a formába és hajtsuk rá a lelógó szalonnát. Hosszában

a tetejére is tegyünk szalonnacsíkokat, kenjük meg a maradék egy evőkanál tejföllel, majd szórjuk meg a maradék 5 dkg reszelt sajttal.
Előmelegített sütőben, 170 fokon, kb. 40 perc alatt süssük készre. Én
ekkor kifordítottam a formából egy tepsire és addig pirítottam, míg a
szalonna nem kapott egy kis színt.
Én ezt tanultam nagymamámtól, jó étvágyat
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zásban történjen, ami egybe eshet egyéb levél betegségek elleni védekezéssel is. A második permetezés az első kezelést követő két héten
belül történjen meg. A virágzáskori kezelésre sok gombaölőszer létezik.
Ilyenek: Falcon, Prosaro, Alert, Charizma, OperaNew Tango star
Rovatvezető: Eperjesy Ferenc
JuwelTT Osiris, Riza Milstar. Van egy érdekes újdonság, a Bordói
lé+Kén NanoSC, mellyel egyben minden búza betegség ellen védekezIsmert a termelők körében a kalászban lévő szemek
hetünk, ugyanakkor réz és kénpótló is, a calcium tartalma miatt pedig
fakósága, töppedtsége, mely jelentős terméskiesést
szárszilárdító tulajdonsággal is bír. Ha az említett második permetezés
jelenthet, emellett nagyobb mennyiségben emberekre és állatokra néz- mellett is döntünk, már csak a Kolfugo Supert, vagy az Osirist használve mérgező is lehet. A jelenséget egy gombafaj fertőzése okozza, az
juk, mert csak ezek lehetnek eredményesek. Nem gondolhatjuk, hogy a
egészségügyi károsodást pedig a gomba által termelt toxin.
vegyi védekezéssel mindent megoldunk, Csapadékos időben a 60-70%Csökken a búzaszemek ezermag tömege, a sikér és fehérje tartalom,
os eredménnyel is elégedettek lehetünk. A nagyon beteg, könnyű szevalamint az elvetett magvak csírázási százaléka.
mek egyébként a kombájn rostáján és az utána következő tisztító beA fertőzés a májusi és júniusi csapadékos időben következik be, ami az rendezéseken kikerülnek. A különböző évjáratok megtermett búza téteelmúlt évben igen-csak jellemző volt és főleg a búza virágzásakor köleinek a kereskedelmi átvételét is jól ismerjük. Ha kevés termett, nincs
vetkezett be. Rossz elővetemény a kalászos és kukorica a szármarad- fuzárium, sikér, meg fehérje vizsgálat. Takarmány búza minőség sics.
ványok miatt, mert a fuzárium támadása innen indul ki. El kell tehát
Dömping esetén ez pont fordítva van. Koránt sem akarom ezzel csökkerülni ezeket az előveteményeket és a szármaradványokat be kell
kenteni a védekezés jelentőségét, nekünk, termelőknek ez a feladatunk.
szántani. Legjobb elővetemény a repce, pillangós növények, napraforE cikk megírásáig, május 15.-ig nincs az elmúlt évihez hasonló fertőzégó. Kevés olyan termesztett búza fajtánk van mely rezisztens, vagy
si veszély. A június viszont itt van, nem tudni pontosan előre az időjátoleráns erre a betegségre. A kopasz búzák valamivel ellenállóbbak a
rást. Jó lesz figyelmesnek lenni.
szálkásaknál.
A fuzárium elleni védekezésnek, mint minden korszerű termesztésnek,
a vegyszeres védekezés a megoldása. Egy jó állományban, ahol megtérül a növényvédelem költsége, két permetezés javasolt. Az első virág-

Rovatvezető: Váraljai Jánosné védőnő
A gyermeknek az ideális fejlődéséhez elsősorban a
család szerető gondoskodására és odafigyelésére van
szükség. A gondoskodás magában foglalja a testi és lelki igények kielégítését. A tápláláson és gondoskodáson kívül minden életkorban legfontosabb az érzelmi biztonság megteremtése. A játék a gyermek alapvető
tevékenysége, ami azt jelenti, hogy az ébren töltött órái túlnyomó részét
játékkal tölti. Az elmélyült játék időszakában a gyermek idegrendszere
egy olyan egyedi funkcióba kerül, amikor a külső ingerek egy részét
kizárja, a valós és képzeletbeli világ határai kissé elmosódnak. A játéknak több szerepe, funkciója van. A játéktevékenység együtt fejlődik a
gyermekkel, pontosabban a játék által fejlődik a gyermek mozgása,
kézügyessége, gondoskodása, kreativitása, szociális készsége, stb. A
kezdeti időszakban a babák még nem csak időt töltenek konkrét játékkal, hiszen helyüket, helyzetüket még nem tudják változtatni. Ilyenkor
még ágyban fekve, nyugodt szemlélődéssel fedezik fel környezetüket.
Ekkor a kiságy fölé helyezett forgók vagy az ágy szélére szerelt színes
képek, néhány feltűnő játék is elegendő. Az első játékok természetesen
a szülő személyéhez kötődnek, amikor a kiságy fölé hajolva beszélünk
hozzájuk, énekelünk nekik, karunkba véve simogatjuk őket.
2 hónapos kortól gyermekünk már képes arra, hogy tárgyakat a kezében tartson, később utána nyúljon, megmarkolja, forgassa azokat. Ezeket a tevékenységeket főként a kíváncsiság a megismerési vágy motiválja. Kipróbálja mit lehet vele csinálni, ki lehet –e nyitni, meg lehetenni, lehet-e vele kopogni, ilyen a tapintása- puha, kemény, érdes-, ad-e
hangot (pl. csengő). A kipróbált funkciókat többször ismétli, gyakorolja.
Ilyenkor játékai olyanok legyenek, amit képes egyedül megfogni, a szeme elé, esetleg a szájához venni. A következő játékforma az utánzó
játék, ahol a 8-10 hónapos gyermek tevékenységében elkezdi környezetét utánozni. Pl. tapsolás, integetés, kukucs játék, amit nagyon élveznek
a gyermekek. 1-1,5 éves kortól a konstrukciós (építő) játék figyelhető
meg, amikor a kockáit sorba rakja, egymásban helyezve próbál minél

magasabb „tornyot”építeni. Összerakós játékot egymásba helyez, szétszed. 2,5-3 éves korban a gyermek viselkedése is egyre érettebbé válik,
játékukban megjelennek a szerepjátékok, ahol már fontos a környezetből szerzett tapasztalatok felidézése, különböző mintákkal, szerepekkel
való azonosulás, társas viselkedési minták gyakorlása. Óvodás és kisiskolás korban a kör-, és csapatjátékok, kiskamaszkor idején a szabályés versenyjátékok felelnek meg. Fontos, hogy játékai legyenek biztonságosak, több érzékszerv számára is élményt nyújtóak –látás, hallás, tapintás, ízlelés- és nem utolsó sorban jól tisztíthatóak. Fejlesztő hatásúak
azok a játékok a játékok, amelyekben különböző manipulációs tevékenység szükséges az egyes funkciók kiváltásához.- valami kibújik,
kinyílik, rövid hang vagy fényhatás jelenik meg-. Ez által a gyermek okokozati összefüggéseket vesz észre, majd képes ezeket ismét előhívni.
Ha túl sok a gyermek körül a játék az a figyelem elterelődéséhez, felületes megfigyeléshez vezet. Itt is érvényes-a kevesebb sokszor több elve.
Végül ami a legfontosabb szakítsunk időt a közös játékba minden életkorban.
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Július 30 .( szombat )

Augusztus 6. (szombat)

Gátszínház
A miniszter félrelép

XII. Tiszaberceli
Halászléfőző Fesztivál
Augusztus 5.( péntek )

Kezdés: 21:00
Ray Cooney darabja a Mandala Dalszínház
előadásában.
Esőnap: 2011. július 31. 21.00 óra

Ifjúsági Találkozó
•

Július 31. ( vasárnap )

Tisza--parti Ulti Party
Tisza
A tiszaberceli Szabadidő Egyesület által
szervezett
országos ulti-bajnokság.
Kezdés: 9:00

•
•

•
•

•

BIKE–
– Lelkész
14:30 BIKE
válogatott mérkőzés
(helyszín: Sportpálya)
14:30 Rendőrségi kutyás
bemutató
15:30 Tűzoltó bemutató

•

16:00 Gyerekműsor

•

16:30 Y2K tánccsoportjainak bemutatója
17:30 Sipos F. Tamás
koncert

Augusztus 4.( csütörtök)

Regionális Nyugdíjas Találkozó
•
•
•
•
•
•
•
•

10:00 Ünnepélyes megnyitó, köszöntők
10:15 Tiszaberceli Nyugdíjasok
köszöntő műsora
11:00 Szakmai előadás: „Szociálisegészségügy vagy hagyományőrzés”
címmel
11:30 Testvér– nyugdíjas egyesület:
Kaba-Nótaklub és Érpataki –
Asszonykórus
12:30 Közös ebéd. Jó ebédhez szól
a nóta!
Előadó: Bálint Pál
14:00 Rétköz, valamint Nyíregyháza és térsége Nyugdíjas Egyesületeinek műsora
16:00 Közös szórakozás, tánc
18:00 Zárszó

10:00-ig gyülekező
10:00 „Éld túl” akadályverseny
Napközben: kézműves sátor,
arcfestés, óriásképek színezése,
aszfaltrajzverseny, lovas kocsival falunézés
14:00 Eredményhirdetés

•

•
•

18:30 Pause együttes

•

19:30 Jucus és barátai
koncert

•

21:00 Karaoke- party kifulladásig (04:00 –ig)

•

13:00 Szabolcs Koncert
Fúvószenekar és Mazsorett csoport ünnepi nyitánya

•

14:00 Ünnepélyes megnyitó

•

15:00 Szivárvány Bábszínház

•

16:00 Kelet Csillagai Hastáncosok műsora

•

16:30 Eredményhirdetés

•

17:00 Operett válogatás Kovács Viktória és Balczó
Péter előadásában

•

18:00 Bodrog Néptánc Együttes

•

Rock--legendák a Gáton
19:00 Rock

Komár László

és a Man-

dala Dalszínház
•

21:00 Hangulat zenekar, Gáti
Bál

Augusztus 2.( kedd)

I. Kisebbségi Nap Tiszabercelen

