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Önkormányzati választások 2014
TÁJÉKOZTATÓ
Magyarország Köztársasági Elnöke 2014.
október 12. napjára tűzte ki a magyarországi
önkormányzati választásokat. Az önkormányzati választásokon a települések polgármestereiről, az önkormányzatok testületéről, valamint a
megyei közgyűlések összetételéről döntenek a
választók, valamint Tiszabercel esetében a nemzetiségi névjegyzékbe felvételüket kérő, s felvételt
nyert választópolgárok a roma nemzetiségi önkormányzatot választják meg.
A választási rendszerben az egyik legfontosabb
változás, hogy a helyi önkormányzati képviselőket, nemzetiségi képviselőket és polgármestereket
az idei évtől kezdve a korábbi négy év helyett már
öt évre választjuk.
A nemzetiségi választások újdonsága, hogy
egyszerre lesz a helyi, a területi és az országos
nemzetiségi választás. Ezek korábban egymásra
épültek, és időben eltolva kerültek megtartásra.
A nemzetiségi listákra csak azok a nemzetiségként regisztrált választópolgárok szavazhatnak, akik 2014. szeptember 26. napjáig kérték
felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe. A települési nemzetiségi önkormányzatba megválasztható
képviselők száma 4 fő, így a települési listára érvényesen legfeljebb 4 szavazat adható. A megyei
és országos nemzetiségi listákra érvényesen csak
1-1 szavazat adható. A nemzetiségi szavazóhelyiség az Idősek Házában, Tiszabercel, Fő utca
30. szám alá került kijelölésre.
Magyarország Alaptörvénye alapján minden,
Magyarország területén lakóhellyel rendelkező
nagykorú magyar és európai uniós állampolgárt
megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó
legyen (ez az úgynevezett aktív választójog). Részt
vehetnek a választásban a magyarországi lakóhellyel rendelkező, menekültként, bevándoroltként
vagy letelepedettként elismert nagykorú személyeket is.
A passzív választójog (azaz a választhatóság
joga) a magyar állampolgárokat és a magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgárokat illeti meg.
Nincs választójoga annak, akit a bíróság a választójogból kizárt bűncselekmény elkövetése vagy
belátási képességének korlátozottsága miatt, vagy
kiskorú.
Tiszabercelen jelöltet csak az a választópolgár
ajánlhatott, akinek lakcíme a Tiszabercelen volt.

Változtak a jelölt ajánlás szabályai is. Míg
a korábbi önkormányzati választásokon az ajánlócédulát értelemszerűen csak egy jelölt részére lehetett adni, 2014-től egy választópolgár akár több
jelöltet, ill. megyei listát is ajánlhatott, azaz több
jelölt ajánlóívét is aláírhatott érvényesen (de egy
jelöltet, ill. megyei listát csak egyszer).
Településünkön (10.000 lakos alatti település)
a helyi önkormányzati képviselőket a település
választópolgárai egyéni listás választási rendszerben választják meg, ahol a település egésze
egy választókerületet alkot. A képviselő-testület
tagjainak száma 6 fő, a település lakosságszáma
alapján.
A választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat érvényesen, amennyi a megválasztható
képviselők ( 6 ) száma. Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes
szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén
sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő
számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez
mandátumot.
Tiszabercelen polgármesterjelölt az, akit a
település választópolgárainak legalább 3 százaléka
(43 fő) jelöltnek ajánlott.
Az önkormányzati képviselő-testületi (kislistás) szavazólapon érvényesen legfeljebb 6
szavazatot lehet leadni. A több szavazat esetén
érvénytelen lesz a szavazat, kevesebb leadott szavazat esetén a szavazat érvényes. Az összes többi
szavazólapon (polgármester és megyei közgyűlés)
érvényesen csak egy–egy szavazatot lehet leadni.
Szavazni érvényesen tollal, két, egymást metsző vonallal lehet (pl. X vagy +) a jelölt neve melletti körben.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell
személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel
és lakcímkártyájával, illetve a régi típusú személyazonosító igazolvánnyal). Mivel a választás alkalmával a Szavazatszámláló Bizottság előtt be kell
mutatni az érvényes személyazonosító igazolványt,
ezért senki ne felejtse otthon az igazolványait- és időben győződjön meg igazolványának
érvényességi idejéről, szükség esetén gondoskodjon azok érvényesítéséről!
A polgármester, az önkormányzati képviselők és a megyei önkormányzati listákra sza-

vazni a lakcím szerint
illetékes 1 . számú –
Egészségházban, illetve
a 2. számú – Teleházban
felállított szavazókörben
lehet reggel 6 órától este
19.00 óráig.
Roma nemzetiségre
szavazni az Idősek Házában felállított szavazókörben lehet reggel 6
órától este 19.00 óráig,
de csak azoknak, akik a roma nemzetiségi névjegyzékbe felvetették magukat.
(azaz: akik a roma névjegyzékben szerepelnek,
azok az Idősek Házában CSAK a roma jelöltekre,
míg a Teleházban, vagy Egészségházban felállított
szavazókörökben a polgármesterre, a képviselőkre,
illetve a megyei közgyűlésre is szavazhatnak; tehát
azok, akik mind a nemzetiségi jelöltekre, mind a
polgármesterre, képviselőkre, és megyei közgyűlésre is szavazni kívánnak és jogosultak, úgy KÉT
helyre is el kell fáradniuk)
Az önkormányzati választás alkalmával is lehetőség van arra, hogy aki egészségi állapota, vagy
fogyatékossága miatt mozgásában gátolt, - mozgóurnát kérjen. A mozgóurna iránti kérelmet 2014.
október 10-én (pénteken) 16 óráig a helyi Választási Irodába (Polgármesteri Hivatal), illetve a választás napján 2014. október 12-én 15 óráig a választópolgár lakóhelye szerint illetékes szavazatszámláló
bizottságnál lehet leadni. (Kérelem nyomtatvány
mellékelve, illetve a www.valasztas.hu honlapról
letölthető).
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be (állandó lakóhelye szerint illetékes választási irodához), akinek a legkésőbb 2014.
június 23-ig létesített tartózkodási helye 2014. október 12-ig érvényes. Az átjelentkezés iránti kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig
kell megérkeznie a választási irodához. A kérelem
visszavonására is eddig az időpontig van lehetőség. Nyomtatvány a www.valasztas.hu honlapon
érhető el.
Bármilyen kérdés merül fel a választásokkal
kapcsolatosan, kérem forduljanak a Helyi Választási Irodához.
Dr. Szilágyi Norbert
HVI vezető/ jegyző
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Tisztelt Tiszaberceli Lakosok!
Köszönet mindazoknak, akik –
akár írásban, akár szóban történő
– támogatásukkal megerősítették
elképzelésemet, hogy az októberben tartandó önkormányzati választáson független polgármesterjelöltként induljak.
36 éves vagyok, születésemtől Tiszabercelen élek. Általános iskolai
tanulmányaimat itt végeztem, ezt
követően mezőgazdasági szakirányt
választva középiskolai és főiskolai
éveimet Nyíregyházán töltöttem. 2000. év júniusában agrármérnök
képesítést szereztem. Elméleti tudásomat a Németországban szerzett gyakorlati tapasztalattal ötvözve létrehoztam vállalkozásomat,
melynek vezetője és dolgozója vagyok egy személyben.
Párommal Tiszabercelen telepedtünk le, itt neveljük másfél és öt
éves kisfiainkat.
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, egy jól működő, gazdálkodó önkormányzatot szeretnék vezetni. Ha össze tudunk fogni saját
magunk és településünk érdekeit szem előtt tartva, a lehetőségek is könnyebben megnyílnak előttünk.
Jelenleg a kormány munkahelyteremtő programja a mezőgazdaság
irányába terelődik. Ezt, illetve településünk adottságait figyelembe
véve a kertészeti növénytermesztést állattartással egészíteném ki.
Célom egy értékteremtő munkaprogram kialakítása, melyben az
ott dolgozók is szívesen tevékenykednek. Sok tapasztalattal rendel-

kező szakember vált munkanélkülivé, az Fizetett politikai hirdetés.
ő tudásuk, hozzáértésük segítségével a
kitűzött célok elérhetőbbé válnának.
Tiszabercel – Tiszakarád – Györgytarló településeket összekötő szilárd burkolatú út létesítése a település gazdasági életére kedvező
hatást gyakorolna. Ennek megvalósítási lehetőségeit minél előbb
fel kell mérni.
Terveim között szerepel természeti adottságainkat kihasználva településünk turisztikai vonzerejének növelése, a szép hagyományokkal rendelkező rendezvényeink újraszervezése, színvonalassá
tétele. A már működő turisztikai célú tevékenységek segítése, új
kezdeményezések támogatása, a még itt maradt fiatalok vállalkozó kedvének felébresztése. Ha közös összefogással „nem találjuk
ki magunkat”, helyettünk senki nem fogja ezt megtenni.
Civil szervezeteink az önkormányzattal karöltve újraépíthetnék a
régen jól működött, de mára sajnos feledésbe merült emberi kapcsolatokat, társadalmi életet.
Továbbra is meggyőződésem, hogy szükség van az idősebb korosztály bölcsességére, tapasztalatára, de a település hosszú távú fennmaradásához vonzóbbá kell tenni Tiszabercelt a fiatalok számára.
Amennyiben bizalmat szavaznak nekem, úgy munkámat főállásban,
minden lakos érdekét képviselve kívánom végezni.
Tisztelettel kérek minden választásra jogosult polgárt, hogy éljen lehetőségével, és vegyen részt az október 12 – én tartandó
önkormányzati választáson.
Tisztelettel: Kolozsi László
Független polgármester jelölt

Önkormányzati választások 2014
Tiszaberceli jelöltek szavazólapi sorsolt sorrendje a következő:
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ JELÖLTEK

POLGÁRMESTER JELÖLTEK
1.

KOLOZSI LÁSZLÓ

2.

SZÁNTÓ ZSOLT

FÜGGETLEN JELÖLT

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI JELÖLTEK
1. JÓNÁS DEZSŐ
2. JÓNÁS MIKLÓS
3. OLÁH KRISZTIÁN
4. JÓNÁS ISTVÁN

1.

LÁSZLÓ ANTAL		

FÜGGETLEN JELÖLT

2.

BODNÁR ANDRÁS		

FÜGGETLEN JELÖLT

3.

TÁTRAI LÁSZLÓNÉ

4.

SZÁRAZ LÁSZLÓNÉ

FÜGGETLEN JELÖLT

5.

NATKÓ LÁSZLÓ		

FÜGGETLEN JELÖLT

6.

GÖRÖMBEI FERENC

7.

PURGEL JÁNOSNÉ		

FÜGGETLEN JELÖLT

8.

HEGYES JÓZSEF		

FÜGGETLEN JELÖLT

9.

KEREKES JÁNOSNÉ

10. GLIBA LÁSZLÓNÉ
11.

BALOGHNÉ SZABÓ MÁRIA

FÜGGETLEN JELÖLT

12. SZABÓ ZOLTÁN
13. HUMICSKÓ JÓZSEF
14. TITI JÓZSEFNÉ
15. MÉSZÁROS LAJOSNÉ
16. HEGEDÜS ZOLTÁN

FÜGGETLEN JELÖLT

2014. augusztus-szeptember
Tisztelt Tiszaberceliek!
Négy évvel ezelőtt, ezen újság hasábjain keresztül is volt lehetőségem
köszönetet mondani Önöknek azért,
amiért bizalmat szavaztak nekem,
és megbíztak azzal a feladattal, hogy
településünk polgármestere legyek.
A 4 éves mandátum végéhez közeledve, most az Önök bíztató szavai
erősítik meg bennem azt az elhatározást, hogy újra induljak az október 12-ei választáson.
Amikor elvállaltam ezt a szolgálatot—mert szolgálatként tekintek a polgármesteri feladatra-, tudtam, hogy ezt a tevékenységet csak teljes odaadással lehet
végezni, és igyekeztem ennek szellemében dolgozni. A mindennapok során, a bárki számára mindig nyitott irodában, az utcán,
vagy akár a lakásomon a gondjaikkal hozzám forduló embereknek,
lehetőségeimhez képest igyekeztem segíteni. Sokan megkérdezték
tőlem, hogy nem fáradtam-e bele a munkába, melyre szívből jövően azt válaszolom, hogy ebben elfáradni lehet, de belefáradni
sosem. Polgármesterként - minden megkülönböztetés nélkül - a
Berceli emberekért dolgoztam, és úgy gondolom, hogy a jövőben
is van bennem annyi motiváció és lendület, hogy továbbra is
tenni tudjak Tiszabercelért, a Tiszaberceliekért.
Sikerként élem meg, hogy a gazdasági stabilitás megteremtése
után, a ciklus második felére a fejlesztéshez szükséges anyagi fedezetet is sikerült előteremteni, és a működés mellett elkezdhettünk lépkedni a fejlődés útján. Összesen közel negyed milliárd forint
felhasználásával megújult többek között a ravatalozó, az orvosi
rendelő, az Idősek Háza, a konyha, a tornaterem, a komp, a
konyha és a hivatal fűtésrendszere, a Bessenyei Ház, a könyvtár, a piactér és a parkok. Az óvodában és az iskolában is sikerült
kisseb beruházásokat megvalósítani.
Ezen fejlesztésekkel a 2010-ben vállalt programcéljaim nagy része
megvalósult.
A jövőt illetően optimistán látom—a lehetőséget kínáló Európai
Uniós költségvetési forrásrendszer felhasználásával— az új ciklus fejlesztési elképzeléseinek megvalósulását. Megvalósításra
váró terveim között szerepel :
- az egységes településközpont kialakításának befejezése a régi
TSZ iroda épületének lebontásával egy új központi park létesítésével,
- a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása,
- a polgármesteri hivatal, az óvoda, a Teleház és a könyvtár épületének felújítása és valamennyi energetikai korszerűsítése.
A lakosság boldogulása érdekében—a realitás talaján maradva— az egyik legfontosabb cél a munkahelyek megtartása, a
munkahelyteremtés. A közfoglalkoztatásban dolgozók száma a 4
év alatt jelentősen bővült., így több mint 300 millió forint jövedelem jutott az eddig munkanélküli lakossághoz. Célom, hogy a még
mindig gyermekcipőben járó, gyermekbetegségekkel küszködő
közmunkaprogramot minőségi munkavégzéssé kell alakítani.
Magasabb szintű, valóban hasznos, értékteremtő rendszer kiala-
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kítása elengedhetetlen. A várhatóan Fizetett politikai hirdetés.
még hosszú távon működő közmunkának több értelmet kell adni akár a közétkeztetés önfenntartásának
megteremtésével, akár egy szociális szövetkezeti lehetőség kialakításával.
A meglévő foglalkoztatókat és önállóan gazdálkodókat támogatni kell, fejlesztéseik sikere, vagy működésképességük megőrzése érdekében igyekezni kell az önkormányzat támogató erejét
felhasználni.
A kormánypártok támogatása úgy gondolom, elengedhetetlen
Tiszabercel önállósága és fejlődése, valamint a munkahelyteremtések megvalósulása érdekében. Belelátva és ismerve a következő időszak kormányzati terveit, elmondható, hogy e nélkül a
település önállóságának, és bizonyos fokú önrendelkezési jogának
hanyatlása, és a közfeladatok feletti befolyás csökkenése következhetne be.
A fentebb felsoroltakon túl természetesen számtalan feladat megoldása vár az önkormányzatra a következő 5 évben. pl: a Szakiskola jövőjének kérdése, a közös önkormányzati hivatal székhelyként
való megmaradásának kérdésköre, az intézményrendszer megtartása, esetleges bővítése, az időskori alapellátás színvonalának
emelése, segélyhívórendszer kiépítése, utak felújítása és még
hosszan sorolhatnám.
Mindezen kérdések megtárgyalása és a helyes út kiválasztása a
képviselő-testület feladata. A döntési javaslatok kidolgozásánál, és a döntések meghozatalánál mindig a közösség érdekei
számítanak. Tiszta lelkiismerettel mondhatom, hogy egyéni
érdekek sem eddig, és megválasztásom esetén ezután sem
kerülnek a közösség érdekei elé.
Az elmúlt időszakban minden erőmmel azon voltam, hogy béke legyen tiszabercelen, a politika ne szüljön ellenségeket, toleránsak
legyünk egymással emberi különbözőségeink ellenére is.
Örülök, hogy a békesség és a feltétel nélküli összefogás eredményeként a működni és tenni akaró civil szervezeteink aktívak tudtak
maradni, - sőt mind számban, mind tevékenységükben bővültekés a település kulturális, sport, társadalmi életében a mai napig
kulcsszerepet vállalnak. Ugyanilyen fontosnak tartom az egyházakkal való, egymást erősítő kapcsolattartást és a kisebbségi önkormányzattal történő együttműködést.
Az összhang és a kompromisszum megteremtése mindig nehéz feladat. Ezen két fogalom számomra alapelv, és ahogy,
eddig is, a jövőben is ezek elérése érdekében kívánok tevékenyen fellépni.
Köszönettel kezdtem, és most köszönettel szeretném befejezni. Köszönet a 4 év bizalmáért, és köszönet azért a támogatásért, amit
szolgálatom alatt mindvégig kaptam Önöktől, és köszönet mindazoknak, akik segítettek nekem ebben a munkában.
Amennyiben a választásuk során ez a bizalom továbbra is
megmarad, akkor hasonló lendülettel folytatom Önökért és a
Településért a polgármesteri munkát.
Tisztelettel:
Szántó Zsolt
a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje
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Fidesz – Önkormányzati választás

Kedves Tiszaberceliek! Tisztelt Választópolgárok!
Mielőtt elképzeléseinket megosztanánk Önökkel, szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik aláírásukkal, bíztatásukkal és támogatásukkal
lehetővé tették, hogy megmérettessük magunkat képviselő jelöltként.
Mi mindannyian a FIDESZ-KDNP támogatásával indulunk az önkormányzati választásokon.
Meggyőződésünk, hogy a
kormány által indított változások pozitív irányba mozdították a vidék fejlődését,
melyet településünkön is
tapasztalhatunk. Ezt az irányvonalat kívánjuk folytatni a
kormánypártok segítségével.
Annak a célnak az érdekében fogtunk össze- képviselve a település minden
színterét és korosztályát-,
hogy a jövőben községünk
sikeresen működhessen, s
a település fejlesztései még
komfortosabbá tegyék az itt
élők életét.

Szántó Zsolt, polgármester jelölt elképzeléseivel összhangban kiemelten fontosnak tartjuk az Önkormányzat infrastruktúrájának (utak,
belvízelvezető rendszerek, belterületi kerékpárút) fejlesztését, újítását,
építését.
Folytatni szeretnénk a településkép javítását szolgáló beruházásokat,
támogatni azokat a gazdasági elképzeléseket, melyek
munkahelyek megtartását és
új munkahelyek létrehozását
szolgálják. Megválasztásunk
esetén törekedni fogunk
arra, hogy az Önkormányzatban olyan döntések szülessenek, melyek a községünk
és az itt élő emberek érdekeit szolgálják.
Úgy véljük, a megkezdett
úton érdemes tovább haladni, de ehhez az Ön további
segítségére van szükségünk.
Kérjük, támogassa a FIDESZKDNP jelöltjeit október 12-én
is!

Szent István ünnepén
„Jöhet bármi. te mindig tudd,
hogy áldott itt e föld,
a hömpölygő folyók,
az erdők és mezők.
Ez az otthonunk,
itt kell élnünk.
Múltunk és jövőnk,
minden hozzáfűz,
álma bennünk testet ölt.”
„Kard szerezte meg, és kereszt tartotta
fenn e hazát.” Ez a motívum húzódott
végig az államalapító Szent István királyról szóló ünnepi megemlékezésen,
melyet 2014. augusztus 20-án, a Varga
Portán tartott meg a község. Szerény
és mégis felemelő volt. A Himnusz
elhangzása után Szántó Zsolt polgármester üdvözölte a megjelenteket,
majd dr. Szilágyi Norbert jegyző közreműködésével folytatódott.
A szerkesztett műsor (Kerekes Jánosné és Száraz Lászlóné érdeme) generációs szerepléssel, gyerekek, fiatalok
és nyugdíjasok tolmácsolásában kelt

életre. Az egymáshoz kapcsolódó
versek, prózák szövegei /Mi a haza?,
A magyarok Istene, Ez az otthonunk),
valamint a nyugdíjas énekkar két szép
dala (Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország és Te vagy a hazám, szép
Magyarország) egymást erősítették a
hazafias gondolatokban.
A hon, a haza, az ország, az otthon és
a templom ismétlődő fogalmakként
tértek vissza a műsorban. Ó bár ez lenne a tettekben is! „Erős Istenség őrzi
gondosan a magyar nemzetet” – vallja
Petőfi és talán mi is.
Ünnepi beszédében Szilágyi Sándor
református lelkész a múlt tisztelete
mellett a jövőbeni hitet – az isteni hit
fontosságát hangsúlyozta – különösen
a gyerekek, a fiatalok körében. Bibliai
igemagyarázatához példáit a mindennapi életből merítette, kiemelve a szülők felelősségét.
A nemzetiszínű szalaggal körülölelt
búzakoszorú elmaradhatatlan a Varga

Portán. Most is megcsodáltuk. Ebben
a környezetben kapott áldást az új kenyér; megszentelése után – Ferenczi
Richárd plébános, Tálas Mihály buji
parókus és Szilágyi Sándor református
lelkész áldása közepette – polgármesterünk megszelte az új kenyeret. Míg
a népi ruhába öltözött fiatal lányok
kínálták, a következő gondolatokat
hallhattuk:
„... köszöntsd ...
a vetőket, az aratót, a molnárt,
a péket, s kik a kenyeret kihordták...
De az égre is emeld fel szemed,
(tudod, hogy fényt, szellőt, záport ki
ad)
s töltse be szíved csendes áhítat,”
Az ünnepség kitüntetések átadásával
folytatódott.
A Köz szolgálatáért kitüntető díjat Stefánné Kiss Erzsébet, iskolánk tagintézmény-vezető helyettese vehette át.
A Tiszabercelért kitüntető díjat
Görömbei Vilmos, az Arany Parmen

Kft. ügyvezetője kapta.
A legrangosabb elismerést, Tiszabercel község díszpolgára címet László
Antal, címzetes iskolaigazgató kapta.
Az elismerő méltatást dr. Szilágyi Norbert tolmácsolta, Szántó Zsolt polgármester nyújtotta át az emléklapokat a
község önkormányzati képviselői és
lakosai nevében. Az ünnepeltek körében gazdákra találtak a szép virágcsokrok, eggyel Farkas Antalnak és feleségének köszönte meg polgármester
úr a házigazdai szívességet.
A Szózat elhangzása után baráti gratulációk következtek, majd állófogadással zárult az ünnepség az Idősek
Házában.
Köszönetünket fejezzük ki a Varga Porta ünnepi berendezőinek, díszítőinek, a
műsor felkészítőinek és szereplőinek.
Zsíros Antalné
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Kitüntetések átadása az államalapítási ünnepségen

A község augusztus 20-a alkalmából megrendezett ünnepségének
egyik legfelemelőbb pillanata Tiszabercel község önkormányzatának
képviselő-testülete által alapított kitüntetések átadása volt.
A legrangosabb önkormányzati kitüntetést, Tiszabercel község díszpolgára címet László Antal, címzetes iskolaigazgató kapta, annak elismeréseként, hogy eddigi életét és munkásságát településünk és annak
lakosságának felvirágoztatására szentelte, és ezáltal az itt élő emberek
elismerése és tisztelete övezi.
A Köz szolgálatáért kitüntető díjat Stefánné Kiss Erzsébet, iskolánk
tagintézmény-vezető helyettese vehette át Tiszabercel kulturális életében, a Bessenyei kultusz ápolásában, az iskolai hagyományok továbbvitelének érdekében végzett 35 éves önzetlen munkájának elismeréséül.
A Tiszabercelért kitüntető díjat Görömbei Vilmos, az Arany Parmen Kft.
ügyvezetője kapta, községünk gazdasági, társadalmi és sport életének
érdekében végzett több mint két évtizedes munkájának elismeréseként.
Ezúton is szeretettel gratulálunk a díjazottaknak, munkásságukhoz erőt,
egészséget, és további sikereket kívánunk.

Betekintés
az Idősek Háza
életébe
Intézményünk a szakmai munkán túl gazdag
kulturális élettel is büszkélkedhet, nemcsak
az Idősek Házában zajló események részesei,
ill. vendéglátói vagyunk, de szívesen vállalunk
részt a település rendezvényeinek tennivalóiból, sőt a szomszéd községek programjain
is – akár fellépőként, segítőként, vendégként
– szívesen állunk helyt. Lelkes tagok részvételével közösen műsorokat nézünk, beszélgetünk,
foglalkozásokon veszünk részt, unokákkal, családtagokkal, régi ismerősökkel derűsen töltjük
együtt az időt.
- Július 19-én részesei lehettünk a balsai

Lecsófőző Verseny Buj

Nyári eseményeinkről
Tiszaparti Hal- és Vad Fesztiválnak,
ahol Önkormányzatunk a Kisebbségi
Önkormányzattal és az Idősek Házával együtt vett részt.
- Csapatunk idén is egy táncos
produkciót mutatott be a Paszabi
Szőttesnapokon július 25-én. Ellátottainkkal együtt néztük meg az egész napos
színvonalas műsort, és fogyasztottuk el a finom
ebédet a meghívott és vendéglátó nyugdíjasokkal közösen.
- XV. Tiszaberceli Kulturális és Turisztikai Napoknak részesei voltunk: igyekeztünk segítséget nyújtani a kézműves foglalkozásokon, azok
előkészületeiben, valamint a vendéglátásban
is.
- Augusztus 27-én, a buji Lecsófőző Versenyen jó hangulatban töltöttünk együtt egy

Paszabi Szőttesnapok

napot.
Sok munkával ugyan, de tartalmas, szép és
eredményes nyarat tudhatunk magunk mögött,
bízom benne, hogy minden résztvevő talált a
maga számára kellemes elfoglaltságot.
Köszönöm a részvételt, a kitartást és a sok
segítséget.
Gliba Lászlóné

Tiszaparti Hal- és Vad Fesztivál Balsa

Kézműves foglalkozás a Roma napon

Nyárbúcsúztató

Szalonnasütés

Szalonnasütés

Ellátottainkkal együtt mindig izgatottan
várjuk a nyárbúcsúztató szalonnasütésünket.
Lelkes segítők előkészítették számunkra a terepet, tűzifáról gondoskodtak, náddal kerítették
el a hátteret, rönköket vágtak ülőkének. Munkájukkal biztosították számunkra, hogy megfelelő körülmények között élvezhessük a szalonnasütés minden pillanatát.
Fáradozásukat köszönjük!
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Rovatvezető:
Stefánné Kiss Erzsébet
Tagintézmény-vezető helyettes

A mi

NAPLÓNK
ISKOLÁNK HÍREI
Iskolánk két tanulója ebben a tanévben is részese lehet az ÚTRAVALÓ
MACIKA Út a középiskolába programnak, amely segíti őket tanulmányi
eredményük megtartásában, javításában, és tanulásukhoz ösztöndíjat
biztosít.
- Folytatódik az IPR program is, amely a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat segíti.
- Intézményünk az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett TÁMOP 31.4 B-13/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában” című
pályázat egyik nyertese lett.

TANÉVNYITÓ 2014.
Véget ért a vakáció, véget ért a nyár. Ugye
nehéz elhinni! De azért van pár jó dolog a tanévkezdésben. Bizonyára minden gyerek örül
annak, hogy újra láthatja az ismerős arcokat, a
hiányzó barátokat, osztálytársakat.
A tanévet 161 tanuló kezdi el iskolánkban, 9
osztályban, 3 napközi és 3 tanulószobai csoport indítására is nyílt lehetőségünk.
Rendszeres szabadidős tevékenységet biztosítunk minden napra. Ebben a tanévben
TÁMOP-os pályázatnak köszönhetően még
több olyan rendezvényre készülünk, amelyre
szeretettel hívjuk és várjuk a kedves szülőket,
a község lakosságát is.
Iskolánkban a Református Egyház, a Római
Katolikus Egyház és a Görög Katolikus Egyház
szervez hitoktatást.
Ebben a tanévben már az első, második és
ötödik, hatodik évfolyamon lesz kötelező az er-
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„Tanuljátok szeretni a könyvolvasást,
Amely tudóssá teszen benneteket
Fáradtság nélkül gyönyörűségesen.”
(Bethlen Miklós)

A fenntartó által benyújtott pályázatban iskolánk támogatást nyert,
melynek részeként a tanévben sor kerülhet pedagógusok továbbképzésére, új oktatási programok kidolgozására és megvalósítására, és korszerű oktatástechnikai eszközök vásárlására.
A pályázat célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek
fejlesztése, ami majd hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.
Rövid távon pedig reméljük, hozzájárul az oktatás-nevelés eredményességéhez.
A pályázat az iskola minden pedagógusát és minden tanulóját érinti.
Az iskola a pályázat projektnyitó rendezvényét 2014. szeptember 12én 14 órakor tartotta.

kölcstan, illetve hit- és erkölcstan oktatás. Ezen
évfolyamok tanulói számára biztosítottuk a tantárgyak közötti választás lehetőségét, mely választás egy tanévre szól.
Folytatódik iskolánkban az iskolarendőr program. Intézményünkkel Korpai Szabolcs és Kiss
László tiszaberceli körzeti megbízottak állnak
napi kapcsolatban, akik szükség szerint részt
vesznek az osztályfőnöki órákon. Feladatuk többek között a közlekedésbiztonság és a bűnmegelőzés oktatása.
A 2014/2015-ös tanévben kötelező a mindennapos testnevelés óra megszervezése az 1., 2.,
3. és 5., 6., 7. osztályokban, ennek a megvalósítására a délelőtti testnevelés órák nyújtanak
lehetőséget, tehát ezeken az évfolyamokon
mindennap lesz testnevelés óra.
Az új tanévben az általános iskolákban az
oktatás a délelőtti és
délutáni
időszakban
legalább 16 óráig kell,
hogy tartson. A tanulók

kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon
részt vegyenek. Ugyanakkor lehetőség van arra
is, hogy a szülő kérelmére, alapos indok esetén
az igazgató felmentést adhasson a foglalkozásokon való részvétel alól. Ez a szabályozás az
iskola minden évfolyamára vonatkozik. Az új
oktatásszervezési rendben többféle délutáni
gyakorlási lehetőséget biztosítunk a gyerekek
számára, és törekedni fogunk arra, hogy a házi
feladatok minél nagyobb része az iskolában
elkészüljön. Az otthoni tanulást azonban nem
tudjuk teljesen kiváltani.
Az 1., 2. osztályosok számára az állam ingyenesen biztosította a tankönyveket, a többi évfolyamon pedig megmaradt a szociális, illetve
rászorultsági alapon járó ingyenesség. Így tanulóink közül csupán 10 főnek kellett fizetni a
tankönyvekért, melynek árát Önkormányzatunk
teljes mértékben kompenzálta, átvállalta a tankönyvek árát. A tankönyvek az iskola tulajdonában maradnak,
minden tanuló vigyázzon állapotukra,
minden tankönyv legyen befedve,
tanév végén beszedjük azokat.
Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők,
Kollégák!
Valamennyi tanítványunknak, kollégáimnak sikerekben gazdag, eredményes tanévet kívánok.
Hegedüs Zoltán
tagintézmény-vezető

Jutalomkirándulás a Nyíregyházi Állatkertbe
Június 20-án a gyülekező 8.15-kor volt a játszótéren, ahol már nagyon
vártuk az utazást. Nyolc iskolatársammal vettünk részt ezen a jutalomkiránduláson. Az odautazás kb. 45 perc volt, de számunkra többnek tűnt,
hiszen már látni akartuk az állatokat. Az állatkertben első utunk a pingvinekhez és a fókákhoz vezetett. A Fóka-show nagyon jó volt. Láttuk azt is,
ahogyan a gorilla csemetézik, a jegesmedvét, hogyan játszik egy fadarabbal. Megnéztük a makikat, a teknősöket, a halakat, cápákat, rájákat,

a tevéket, a vízilovat, a zsiráfot és a szurikátákat is. Különféle hüllőket,
kétéltűeket és madarakat is megcsodálhattunk. Nekem a páva tetszett
a legjobban, amikor széttárta a farktollait, de az elefánt fürdőzése is nagyon aranyos volt.
Polgármester úr meghívott bennünket ebédre és fagyira. S egy kicsit
rosszkedvűen indultunk haza, mert nem akartuk otthagyni az állatokat.
Iskolatársaim nevében megköszönöm polgármester úrnak ezt a szép
napot.
Mátyás Klaudia Vivien
volt 8. osztályos tanuló
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nagy népszerűségnek
örvendő fészekhintával
gazdagodott játszóterünk. Az előírásoknak
megfelelő eszközök a
gyermekek maximális
biztonságát szolgálják.
Hozzájárulnak mozgáskoordinációjuk fejlesztéséhez.
A gyermekek, a szülők és az
intézmény dolgozói köszönetüket
fejezik ki a község Önkormányzatának és Polgármester úrnak,
hogy ez a fejlesztés megvalósult,
és hogy a továbbiakban is még
nagyobb biztonságban tudhatjuk
gyermekeinket.

Ovi
hírek

Új játékokat kaptunk
A nyár folyamán megújult óvodánk játszóudvara. A gyerekek és
a felnőttek legnagyobb örömére
többfunkciós mászókával, rugós
mérleghintával, babaházzal és egy

Könyvtári lapozgató
Rovatvezető: Futkos Béláné könyvtárvezető

Válogatás új könyveinkből
Danielle Steel 4 regénye – Cs. I. ajándéka
Barkácsolás mesterfokon – Természetes és mesterséges
anyagok művészi megmunkálása képekkel
Bagoly Emőke: Hogyan lehetnénk boldogabbak?
Wass Albert: Az utolsó lámpás
Áprily Lajos versei – hiánypótlásként
Asterix Hispániában – képregény
Hun Matyi, az erdei manó –
Mesélő természet, gyerekeknek
A gépek működése –
foglalkoztatókönyv ügyes kezű fiúknak
Nagyapám-nagymamám – Igaz, megható történetek
Umberto Eco: Baudolino – igényes olvasóknak
Böjte Csaba: A Fehér Szív Útja –
Vallásos irodalom... stb.

A megyei könyvtár pályázatairól

Bizonyára sokan olvasták már az intézmények bejárati ajtajára
kitett plakátokat: a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
versenyt hirdetett az olvasás népszerűsítéséért.
Tiszabercel már büszkélkedhet a KÖNYVTÁRPÁRTOLÓ ÖNKORMÁNYZAT kitüntetéssel, ezért (a név, a díj kötelez) úgy gondolom,
egy-egy könyv elolvasásával mindenki csak gazdagodhat lelkiekben és szellemileg – a versenyen kívül is. Legyünk méltóak továbbra is a címre, és látogassuk a könyvtárat, használjuk ki a sokféle,
ingyenesen, olvasásra felkínált könyvet.
/A versenyről részletesen a könyvtárban tájékozódhatnak./

Gratulálunk!

Rovatvezető:
Tarjányi Ferencné

Magyar Eszter és Bacsó Tamás
2014. szeptember 6-án kötött
házasságához sok
boldogságot kívánunk.
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X V. T i s z aber c e li Kulturális és Turisztikai Napo k
15 évvel ezelőtt, 2000 augusztusában rendezték meg először a „berceli napokat”, abban az
évben, amelynek februárjában bekövetkezett
ciánszennyezés a Tisza mentén élőknek felmérhetetlen károkat okozott, óriási pusztítást
hagyott maga után. „A katasztrófa után mi itt
reménykedünk, hiszünk az újjáéledésben és a
megmaradásban” – ezzel a vezérgondolattal
kezdték el a rendezvény létrehozását a szervezők, s vitték sikerre.
Az évek során a tiszaberceli civilek folyamato-

san rendezvénysorozattá bővítették, így vált
megyénkben is egyedülálló eseménnyé a Tiszaberceli Kulturális és Turisztikai Napok. Idén
augusztus 2-9. között ismét a civilek példaértékű összefogásának eredményeképpen neves fellépők, színvonalas programok várták az
érdeklődőket. A rendezvényfolyam augusztus
2-án, szombaton az országos ulti bajnokság részét képező Tisza-parti Ulti-partyval indult, vasárnap az operettgálán, a gátszínház színpadán
Oszvald Marika és barátai léptek fel. A keddi

augusztus 2. – szombat – Tisza-parti Ulti-party
A tiszaberceli Szabadidő Egyesület által
szervezett egész napos ultiverseny, a Tisza-parti Ulti-party ezúttal az országos
Piatnik Nemzeti Ulti Bajnokság része lett
csapatverseny formájában. A Felső-Tiszai
Régió selejtezőjéből az alábbi hét csapat
között egy berceli is bejutott a döntőbe.
A berceli „Pétisó” elnevezésű továbbjutott
csapat versenyzői Gégény Tamás, Juhász Sándor és Tóth Gyula volt. A legjobb
tiszaberceli versenyző kategóriában Tóth

Gyula sporttársunk vehette át Szántó
Zsolt polgármester által felajánlott különdíjat.
A továbbjutott csapatok:
1. DH Szervis Loki (Debrecen)
2. Medina (Kisvárda)
3. Pétisó (Tiszabercel)
4. Kisvárdai Ászok (Kisvárda)
5. Patak 1 (Sárospatak)
6. Mátyás Király (Nyíregyháza)
7. DH Szervis hajdu (Debrecen)

augusztus 3. – vasárnap – Gátszínház
Oszvald Marika és művész társai egy operett-esttel kápráztatták el a közönséget. Felcsendültek a kivételes tehetségű magyar zeneszerzők melódiái, csodás kosztümök,
táncok az operett mesés hangulatú világát idézték fel a Tisza-parton. Oszvald Marika
bája, játékossága és természetesen a kihagyhatatlan cigánykerék, szaltó is felejthetetlenné tették ezt a nyárestét. A népes publikum hatalmas tapssal jutalmazta a nagyszabású rendezvényt.

fergeteges hangulatú roma nap után csütörtökön a Regionális Nyugdíjas Találkozóra várták
a térség nyugdíjas egyesületeit. Pénteken az
Ifjúsági találkozón a fiatalok programok sokasága között válogathattak. Augusztus 9-én, szombaton a Halászléfőző Fesztiválon természetesen
a gasztronómiáé volt a főszerep, a színpadon
pedig színes műsorok szórakoztatták a közönséget.

2014. augusztus-szeptember
augusztus 6. – kedd – Roma-nap
Idén is a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat szervezésében került megrendezésre
a Roma-nap. Augusztus 6-án programok színes kavalkádjával várták az érdeklődőket.
A nap folyamán vidám, zenés műsorok szórakoztatták a közönséget, a gyerekeket kézműves sátor várta és meglepetésként egy hatalmas ugrálóvár. Minden látogatót megvendégeltek babgulyással és vakaróval, a remek hangulatú napot táncmulatság zárta.

augusztus 7. – csütörtök – Regionális Nyugdíjas Találkozó
A hagyományos Regionális Nyugdíjas Találkozót 3 hetes szervezés előzte meg, ami
sikeresnek bizonyult. Nagyon sokan már hetekkel korábban bejelentkeztek.
Augusztus 7-én négyszáz nyugdíjas utazott a szépséges Tisza-partra, ami délre 500
főre gyarapodott. Nemcsak a Rétközi tájegységről, de Nyíregyháza Város és Térsége
Szövetség 8-10 egyesülete is részt vett, szinte minden egyesületet elkísért településük
polgármestere.
Üdvözlő köszöntőt mondott Szántó Zsolt polgármester, nyugdíjas napunk fővédnöke,
valamint Zsíros Antalné köszöntötte a nagy létszámú publikumot. Dr. Fazekas Sándor
jogi előadását is sokan kísérték figyelemmel. Remekül konferált dr. Szilágyi Norbert,
aki a nyugdíjasokkal együtt örült a hangulatos találkozónak. Az időskorúakat 21 műsorszám gazdagította és szórakoztatta: énekkarok,
táncok, szavalatok. Délig helyi műsorok, a Tiszaberceli
Nyugdíjasok Egyesületének énekkara, valamint az általános iskola tanulóinak összeállított énekes-táncos
számai következtek. Délután közel ½ 4-ig a rendezvény az egyesületek színvonalas előadásaival folytatódott, amelyek egész éves munkájuk eredményességét
mutatta be. A Tisza-parti találkozó egyfajta kulturális
seregszemlévé vált az évek során, megyei rangú eseménnyé. Jeles vendégek is megtisztelték nagyszabású
rendezvényünket, Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő meleg szavakkal köszöntötte az időskorúakat.
Mindezek után Bálint Pál garantálta a jó hangulatot,
zenéje minden táncos lábút a színpad elé vonzott.
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augusztus 8. – péntek – Rétközi Ifjúsági Találkozó
Délelőtt eleredt az eső, ezért a Rétközi Ifjúsági Találkozó egyik legnépszerűbb programja, az „Éld túl” akadályverseny elmaradt, a Tisza-parton felállított kézműves
sátorban ügyeskedtek a fiatalok. Délutánra kividult az idő, remek programok sora
következett. A bábszínház után a Triál ke-

rékpáros produkció látványos ugrásokat,
akrobatikus elemeket mutatott be.
Tűzoltó bemutató, hab-party, a helyi általános iskolások produkciója, RFE Tánccirkusz, Kasza Tibi fellépése és végül a
Tisza-parti disco party biztosította a kellemes kikapcsolódást.

augusztus 9. – szombat – Halászléfőző Fesztivál
Hagyományosan a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Csoport pergő
ritmusú előadásával kezdődött a fesztivál.
Szántó Zsolt polgármester köszöntőbeszédet mondott, Nagy Istvánt, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti
államtitkára nyitotta meg a rendezvényt.
Ezután szórakoztató műsorok következtek,
a tiszaberceli nyugdíjas egyesület énekkara szatmári népdalcsokorral, a helyi általános iskolások zenés-táncos produkciókkal
léptek a színpadra. A sárospataki Bodrog
Néptáncegyüttes gazdag repertoárjából
dél-alföldi, jobbágytelki, felcsíki és füzesi

Dr. Vinnai Győző
országgyűlési képviselő

táncokat mutatott be. Az Ibrányért Amatőr Színtársulat Disney dalokkal érkezett.
Ezután került sor a halászléfőző verseny
eredményhirdetésre. 24 fajta ételkülönlegességet díjazott a zsűri. A különdíjakat
és az első öt helyezett jutalmát díszvendégeink adták át. Idén Budaházi Emil és
felesége végzett az első helyen.
Este a Folk n Break tánccsoport és a
Marianet Duó szórakoztatta a közönséget.
Tóth Vera, – a Megasztár tehetségkutató
első szériájának győztese – adott nagysikerű koncertet. Tűzijáték, majd gáti bál
zárta a rendezvénysorozatot.

Kozma Péter kormánymegbízott

Nagy István államtitkár

2014. augusztus-szeptember
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Az Együtt Tiszabercelért Egyesület hírei

A Gátszínházi napon (augusztus 3-án) tartottuk egyesületi
közgyűlésünket, ami után nem hiányozhattak a finom falatok és a finom innivalók sem. Képünkön a népes szakácscsapat, és a kb. 100 adagos Humicskó Józsi-féle lecsó, ami
a fellépő művészeknek is nagyon ízlett.

Közgyűlésünkön egy kis meglepetés is volt: egy magánszemélytől érkezett felajánlást kiegészítve szép fotóalbummal
ajándékoztuk meg tagjainkat. Így aki nem tud eljutni hazánk
és Erdély szép tájaira, a világ híres katedrálisaiba – ha csak
képeken is –, közel tudjon kerülni e nagyszerű természeti és
épített környezethez. Bár a mai számítógépes, internetes
világban a könyveknek már nincs meg az a varázsa, semmivel sem pótolható hatása, ami régebben volt, reméljük,
hogy ezek a szép kiadványok betöltik szerepüket, és előkelő
helyet foglalnak el a könyvespolcokon, és nem csak leporolni vesszük kézbe.
Ezúton is megköszönjük az egyesület aktív tagjainak munkáját, amellyel hozzájárulnak Tiszabercel életének színesebbé, gazdagabbá tételéhez.
Száraz Lászlóné

MEGÚJULT ÉS KIBŐVÜLT A RAVATALOZÓ
Jelentős beruházás valósult meg idén községünkben: a ravatalozó méltó hellyé vált a szeretett
hozzátartozók búcsúztatására. A felújított és kibővített épületet 2014. szeptember 18-án szentelték
fel és adták át ünnepélyes keretek között.
A helyszín sajátos atmoszférájához hűen az ünnepi beszédekben, a versekben az emberi élet során
bejárt út és az elmúlás köré szőtt megható gondolatok sorát hallhattuk.
Natkó László, helyi képviselő Túrmezei Erzsébet
Lefelé tartunk című versét szavalta el. A költemény az öregedés és a földi lét végső pillanatának érzékletes képei után felfelé, Isten felé emeli
a tekintet.
Ezután Szántó Zsolt polgármester ünnepi beszédét az emberi életről, a földi elmúlásról, a keresztyén hit szerinti földi létet követő új útról megfogalmazott mély gondolatokkal kezdte.
Majd arról a fájdalmas pillanatról beszélt, amikor
az itt maradók búcsút vesznek az eltávozótól, és
elkísérik utolsó földi útjára. Ennek kapcsán kiemelte, hogy mennyire kulcsfontosságú az, hogy
szeretett hozzátartozóink méltó helyen nyugodjanak, és méltó állomásról induljanak a végső
nyugvóhelyükre. Épp ezért négy évvel ezelőtt az
önkormányzat egyik legfontosabb feladatául a ravatalozó felújítását tűzte ki.
Polgármester úr ismertette a megvalósítás szakaszait. Először nemcsak a ravatalozó, de a temető
jogi helyzetét rendezték mindhárom tiszaberceli

felekezet segítségével. A tervezés során a lehetőségek, a helyszíni adottságok, jogszabályi kötöttségek és a tervezői elképzelések között igyekeztek megtalálni az arany középutat.
A következő lépés a szükséges anyagi forrás biztosítása volt: a pályázaton elnyert 8.600.000 Ftot az önkormányzat saját erőből 10 millió Ft-tal
egészítette ki, valamint a munkák egy részét is
magára vállalta.
A felújítás keretében jelentősen bővült a ravatalozó területe: új, a mozgáskorlátozottak számára
is használható vizes blokkok kerültek kialakításra,
amelyek az idelátogatókat és az itt dolgozókat is
kiszolgálják. Lényegesen bővült és megújult a nyitott ravatalozótér, az egész épületre új tető került,
és felújították a teljes homlokzatot is. A beruházás
során nemcsak a ravatalozó belső helyiségei, de
az épület környezete is megszépült.
Községünk vezetője megköszönte a lakosoknak a
felújítás alatt tanúsított megértésüket, türelmüket, az egyházaknak a támogató, segítő hozzáállást, az épület és környezetének megújulásában
résztvevő közreműködők, segítők munkáját. Kifejezte köszönetét a tervezőnek, a kivitelezőnek, a
pályázatot menedzselő hivatali dolgozóknak, a temetőfenntartónak, valamint a felújításban résztvevő munkásoknak és közmunkásoknak.
Az átadás következő részében az épületet megáldotta és megszentelte Ferenczi Richárd plébános, Tálas Mihály buji parókus és Szilágyi Sándor

református lelkész. Ferenczi Richárd plébános
beszédében az örök életre irányította figyelmünket. Elmondta, hogy a mindenható Istentől kapjuk ajándékba az életet, s vele együtt számtalan
talentumot, hogy életünket a maga teljességében
megéljük. Köszönjük meg az ajándékot mindennap Istennek, s hálatelt szívvel járjunk a földön.
Töltsük be földi hivatásunkat azzal, hogy ezt a világot szebbé és jobbá varázsoljuk mindazokkal a
képességekkel, ajándékokkal, amit kaptunk. Soha
ne feledkezzünk el arról, hogy életünk órája előre
halad, s nem tudjuk, hogy mennyi időnk van hátra, ezért lényeges, hogy úgy éljünk, hogy megdicsőítsük az Istent.
Ezután Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő
elmondta, hogy az évszázadok alatt nem változott
félelmünk a haláltól, s az sem, hogy mindannyiunk
számára lényeges, hogy halottainknak megfelelőképp adjuk meg a végtisztességet. A végső búcsú helyének méltónak kell lennie, ezért nagyon
fontos a ravatalozó felújítása a község számára.
Képviselő úr a következő szavakkal ismerte el az
önkormányzat munkáját: „Itt jó gazda gondosságával ügyelnek minden fejlesztésre, minden működési kiadásra”.
Az ünnepélyes szalagátvágás után a rendezvényt
Korpai Angéla gyönyörű szavalata zárta, Tóth Árpád Lélektől lélekig megindító versét mondta el:
... Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy,/ Mint
egymástól itt a földi szivek!...
Végül megszólalt a lélekharang.
– tg –
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Nyugdíjas élet
Rovatvezető: Zsíros Antalné egyesületi elnök

HAZÁNK DÉLI TÁJAIN
Jeles dátum marad 2014. július 29-e a Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesületének
életében. Régi vágyunk teljesült ezen a napon, hiszen eljutottunk Szegedre és
Ópusztaszerre.
Már kora reggel kigördült velünk, a 62 fős csapattal a panorámás busz: Nyíregyháza – Csongrád – Szeged – Ópusztaszer útvonalára. Velünk tartott – segítve és támogatva egyesületünket – Szántó Zsolt polgármester és dr. Szilágyi
Norbert jegyző úr is, akiktől a nap folyamán igazi „testi” és „szellemi” táplálékot
kaptunk.
Milyen jó nap volt! A hosszú, fárasztó út (300 km) fel sem tűnt senkinek, hiszen a hangulatos kínálgatások, a kétszeri pihenés beiktatása megkönnyítette
kirándulásunkat.
Végtelenül örültünk jegyző úr „idegenvezetésének”, aki felkészülten, igazi részletességgel ismertette – már Debrecentől egészen Szegedig – a tájegység
földrajzi, történelmi és gazdasági tudnivalóit. Szeged belvárosának történetét,
fontos középületeit, jellemzőit úgy írta le, hogy sétánk során könnyen ráismerhettünk. Egyéniségéből fakadóan derűsen, apró sztorikkal, helyi sajátosságokkal tarkítva közölte a tudnivalókat, így észre sem vettük, hogy az Alföld déli részének nagy múltú gazdasági és kulturális központjába, sok-sok írónk, költőnk
szülővárosába – Csongrád megye székhelyére – megérkeztünk.
Meghatározó élmény marad a belvárosi séta, a sok neves építmény, történelmi
terek megismerése. A Fogadalmi Templom monumentális alakja, a templombelső gazdag képző- és iparművészeti alkotásai, valamint az Új vagy Nagyzsinagóga, Európa egyik legszebb, hazánk második legnagyobb zsinagógája. Említhetjük a Dóm teret őrző épületek árkádsorait, az 1931-ben létesített Nemzeti
Emlékcsarnok szobrait, melyek történelmi, irodalmi, művészeti és tudományos
nagyságokat ábrázolnak. A Közművelődési Palota, a Móra Ferenc Múzeum, a
Hősök kapuja, a Reök-palota, a Kárász-ház (itt mondta Kossuth a beszédét),
az egyetemek (köztük a Jogi Egyetem) sorait, kollégiumait (itt ebédeltünk finomat, köszönjük vezetőinknek), és szinte felsorolhatatlan a sok emlék. Felemelő
érzés volt sétálni, álmélkodni, fényképeket készíteni a közismert történelmi
tereken, utcákon: Széchenyi tér, Dugonics tér, Dóm tér, Kárász utca stb. A ragyogó időben még ragyogóbb kedvünkben indultunk tovább Ópusztaszerre, a
Nemzeti Történelmi Emlékparkba, ahol megtekintettük a Feszty-körképet, a
több ezer alakos bámulatos alkotást.
Hazafelé hangulatos, dalos jókedv kísérte csoportunkat, a nótafák sorra kezdték dalaikat, s bekapcsolódtunk valamennyien. Szinte észre sem vettük, hogy
este 10 órára szülőfalunkba értünk.

Köszönjük!

A Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesülete házigazdaként készült és várta a Tisza-partra látogatókat. Köszönjük polgármester úr támogatását, odafigyelését, patronálását. Köszönjük a finom
sütemények, pogácsák sütését, a helytállást a nap folyamán. Köszönjük jegyző úr segítségét,
konferálását. Köszönet a sikeres fiatal és idősebb szervezőknek, az idősek iránti tisztelettel adózó, áldozatkész vezetőknek, a nagyszerű közreműködőknek, a tereprendezésen és egyéb más
területen munkálkodóknak, hogy élvezetessé tették a találkozót. A Tiszaberceli Nyugdíjasok
Egyesülete házigazdaként készült és várta a Tisza-partra látogatókat. Köszönjük polgármester úr
támogatását, odafigyelését, patronálását. Köszönjük a finom sütemények, pogácsák sütését, a
helytállást a nap folyamán. Köszönjük jegyző úr segítségét, konferálását. Köszönet a sikeres fiatal
és idősebb szervezőknek, az idősek iránti tisztelettel adózó, áldozatkész vezetőknek, a nagyszerű
közreműködőknek, a tereprendezésen és egyéb más területen munkálkodóknak, hogy élvezetessé tették a találkozót.

HÍREINK

A Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesülete hálásan köszöni Munkácsi György jótékonysági
felajánlását, melyet édesapja, Munkácsi Mihály – volt iskolaigazgató és a község díszpolgára – emlékeként adományozott.
A pénzből az egyesület tagjainak vásároltunk
értékes könyveket Erdélyi városok és Magyarország legszebb arcai címmel. A gyönyörű fotók szinte a helyszínre varázsolják azokat is,
akik személyesen még nem jártak e városokban.
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Mezőgazdasági hírek
Rovatvezető: Eperjesy Ferenc

Madárijesztők
Bizony, külseje miatt néhány ember kiállhatna madárijesztőnek, de komolyabb
dologról van szó. Az érő szőlőt és gyümölcseinket előszeretettel támadják a madarak, elsősorban a seregélyek. Az
ellenük való küzdelem részsikereket hoz, mégis lássuk csak,
mit tehetünk ellenük.
Az ember alkatát utánzó hagyományos madárijesztők valameddig jók, egy idő után viszont megszokja és röhög rajta.
Az egymást érő és csörgő, kolompoló konzerves dobozokkal
és üvegekkel ugyanez a helyzet. Az akkumulátorral üzemelő, a
héja hangját utánzó hangszórók egy kisebb körben védik tartósan a gyümölcsöt, bár valaki látta, amint a hangszóró tetejére szállt,
sőt rátette a becsületét. A gáz robbantó készülék nagyobb
területet véd, de a megszokottság előbb-utóbb ez esetben
is bekövetkezik. Mit lehet még tenni? Műsast kihelyezni. A végeredmény ugyanaz. Újabban próbálkoznak ún.

ijesztő gömb kihelyezésével. Ez azt jelenti, hogy egy labda méretű léggömbre kitátott csőrű sólymot festenek. Eredményességéről nem
tudok, de a kudarcot ez esetben is lemerném fogadni.
A közeli, hegyaljai szőlők védelmére vállalkozásszerűen idomított sólymot reptetnek, ami nagyon jó, amíg ott vannak, de az
érési szezon végéig nem tudnak állandóan ugyanazon a helyen
tartózkodni. Szintén újabban kísérleteznek a táncoló szörnynek
nevezett rugalmas műanyag fóliából készült
csővel, melyet alulról kompresszorral időnként levegővel fújnak. Ember formájú és a
magasban mozog állandóan. Hasonló ez az üzletek előtt reklám
célra használt szerkentyűhöz. Hatása állítólag jó, de csak állítólag. Tehát a fent említett egyik módszer sem tökéletes
a rohadt seregélyre.
Mégis van egy: Egy ember reggeltől estig műanyag,
vagy fa kereplővel, ennek híján kiabálással járja állandóan
a gyümölcsöst, hogy ne engedje leszállni a madarakat.
Két-három napi kitartó munka után vagy három napra
eltűnnek. Ezután ismét folytatni kell ezt a munkát. Ha a
riasztást végző külseje az első mondatnak megfelelő,
a riasztás hatásfoka eléri a 100%-ot. Nekem van egy
ilyen ember.

te, hogy az önkormányzat is azon
munkálkodik, hogy az idősebbek
számára olyan életminőséget
biztosítson, amely lehetővé teszi számukra az
öregkorhoz méltó derűs életet.
Ezután az óvodások vidám táncos előadása
mindenki arcára mosolyt varázsolt. Az általános
iskolások zenés és irodalmi műsorukban versekkel, énekekkel köszöntötték a nyugdíjasokat.
Natkó László, helyi képviselő Túrmezei Erzsébet Lefelé tartunk című versét szavalta el, majd
a Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesületének énekkarát hallhattuk.
Emlékezetes élményt nyújtott Tóth Éva és
Leblanc Győző operett- és operaénekesek előadása. A művészek operett-melódiákkal, magyar nótákkal, örökzöld slágerekkel szórakoztatták a közönséget.
Reméljük, hogy e jeles nap szerte a világon
felhívja a figyelmet arra, hogy jobban értékeljük
idősebb embertársainkat. Szeressük, tiszteljük
és támogassuk őket!

Tisztelegtünk falunk idősei előtt

Az idősek világnapja alkalmából minden
évben köszöntjük falunk időseit, amellyel azt
fejezzük ki feléjük, hogy fontos részei életünknek. Idén szeptember 26-án egy kellemes, jó
hangulatú ünnepi műsor várta a szépkorúakat
az általános iskola tornatermében.
Szántó Zsolt polgármester köszöntő beszédében elmondta, hogy minden
nemzedéknek
kiemelt
figyelmet kell fordítania arra, hogy
az idősek iránti
megbecsülésben
és tiszteletben jó
példát mutasson
a
fiataloknak.
Majd megemlítet-

mindkét oldalukon elősütjük. A visszamaradt olajban megpirítjuk a felszeletelt hagymát és a fele bacon szalonnát. Egy nagyobb tepsi aljába
tesszük a burgonya karikákat, sózzuk, borsozzuk, kevés piros paprikával
megszórjuk, pici olajjal meglocsoljuk. Rákanalazzuk a tejfölt, majd ráRovatvezető: Andrikó Istvánné
szórjuk a sült hagymás bacon keveréket. Erre ültetjük az elősütött hússzeleteket. Ezután minden hússzeletet alaposan megkenünk mustárral.
Mustáros rakott hús
Végül rászórjuk a reszelt
sajtot és a maradék bacon
Hozzávalók: 5 szelet vastagabb karaj, 1 kg burgonya, 4 szalonna csíkokat. Előmedl tejföl, 2 fej hagyma, 20 dkg csíkokra vágott bacon szalonna, 20 dkg legített sütőben, 200°C-on,
reszelt Trappista sajt, só, bors, kevés piros paprika, olaj, mustár.
kb. 45 perc alatt pirosra
Elkészítés:
sütjük.
A burgonyákat alaposan megmossuk, majd héjastól, enyhén sós vízben
puhára főzzük, kihűtjük, majd megpucoljuk és szeletekre vágjuk. Míg
Jó étvágyat kívánok!
fő a burgonya, a húst kissé kiverjük, sózzuk, borsozzuk és kevés olajon,

Nagymama fakanala
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alap porcelánkészleten
kívül még más tárgyak
bevonásával kell megoldani a desszertek
tálalását. A vázák, tálkák sem kapcsolódnak
általában egy készlethez, kaotikus lesz így az
asztalkép. Ennek megoldására próbáltam egy
olyan tárgyegyüttest létrehozni, amelyben az
elemek egymással jól variálhatók, mindenki a saját ízléséhez tudja alakítani, például a
tortatányért talppal kiemelheti, de talp nélkül
is használhatja. A tálkák mind a két oldalukon működnek: lehet bele fagylaltot tenni, a
másik oldalra fordítva pedig apró édességeket szolgálhatnak fel vele. A hosszabb tál úgy
lett kialakítva, hogy a kisebb tálka a közepére
beletehető, nem csúsznak el, nagyon sok terítési módra adnak lehetőséget. 7 fő db-ból áll
az alapkészlet, melynek bővítésével nagyobb
asztalra is lehet vele teríteni. A mi szakmáink
nem csak hobbyk, kőkemény munka, idő- és
anyagbefektetés és rengeteg tanulás, szakmai
tudás is áll mögötte. Épp ezért fontos megértetni az emberekkel, hogy mi a különbség
a nagykereskedelemben gépek által gyártott
termékek és a mi munkáink között eszmei és
anyagi értelemben is.
– Hol készítetted el a diplomamunkádat?
– Herenden már korábban is voltam gyakorlaton és a diplomamunka is ott került kivitelezésre. Nagyon jó volt, hogy az egyetemen keresztül ilyen nagy gyárakba mehettünk. Egyénileg
nagyon nehéz ilyen helyekre bejutni, esetleg
pályázati úton lehet. Jó volt látni, hogy gyári
technológiával mennyire pontosan lehet megoldani a tárgyak kivitelezését.
– Hol voltak még gyakorlataitok?
– Siklóson, ott fatüzes égetések voltak, tavaly
nyáron Verőcén építettünk a mesterképzés
első évfolyamával egy nagyobb és egy kisebb
fatüzelésű kemencét. A diplomavédés után
hívtak el a Kecskeméti Nemzetközi Kerámia
Stúdió Design Network Nemzetközi Szimpóziumára, ahol porcelánfestéssel foglalkoztam.
Idén ősszel a Kerámia Stúdió szervez egy kiállítást fiatal kerámiatervező designereknek
Budapesten. 2013-ban felvételt nyertem a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületébe.
A Fiatal Iparművészek Stúdiójában most nyár
óta vagyok tag, ahol a frissen felvett tagokkal
januárban lesz kiállításunk.
– Sikerült elhelyezkedned?
– A tanítás számomra a művészet része, hiszen a gyerekekkel alkothatunk, bevezethetjük
őket a művészet világába. Pilisen az általános
iskolában tanítok alsósoknak, felsősöknek,
rajz és vizuális kultúrát, valamint kerámiaszakkört és dekor szakkört is tartok. Most indul
Pesten egy Múzeumpedagógiai program, amiben szintén részt veszek. Nagyon fontos számomra, hogy kortárs módszerek segítségével
tanítsam a gyerekeket, aminek köszönhetően

Fókuszban: a fiatal művészházaspár
Petró Zsuzsanna kerámiatervező művész
Munkáim című kiállítását 2010-ben a
tiszaberceli Idősek Házában tekinthettük
meg. Zsuzsával az azóta eltelt időszakról,
tervekről beszélgettünk, majd férjével,
Parlag István szobrászművésszel a nemrég
átadott szoborparkról és munkájáról.
– Tavaly fejezted be tanulmányaidat a MoholyNagy Művészeti Egyetemen, ahol a kerámiatervezés után még két szakot végeztél el. Milyen tapasztalatokat szereztél?
– Az alapképzés után a mesterképzés azért
tetszett, mert sokkal szabadabban lehetett
tervezni. Akkor már a szakunkat nemcsak
önálló kerámia szakként kezelték, a tárgytervező szakba olvadva az üvegtervezőkkel és a
fémművesekkel voltunk egy tanszék. Így egymás területére is át tudtunk tekinteni, lehetett
anyagtársításokban gondolkozni, ami inspiráló
volt a diplomamunkám készítésekor. A vizsgamunkámnak vannak olyan részei, amelyek
fémből készültek. Orlai Balázs, akit diplomakonzulensemnek és témavezetőmnek választottam, nyitotta ki igazán előttünk az ajtót más
szakmák irányába. Jó, hogyha más szakok
technikáit is ismerjük, saját munkánkba is be
tudjuk építeni.
– Milyen volt a tanár szakos képzés?
– A design-és vizuálisművészet-tanár szakot
már végzett művészként végeztem el, ahol
egy közös célunk volt, hogy minél korszerűbb
módszerekkel fejlesszük a diákok kreativitását,
minél jobban nyissuk ki világukat, bátorítsuk
őket, ne érezzék azt, hogy ők nem tudnak alkotni. Épp ezért a képzés során mindenki próbált minél több ötletet beadni a közös célért.
Mindezt segítették a tanítási gyakorlataink a
Fazekas Gimnáziumban a Kisképzőben és a
Műcsarnokban, ahol múzeumpedagógiát tanultunk mentortanáraink segítségével.
– Diplomamunkád egy porcelán desszertes
tárgyegyüttes, az egyszerű formájával, jól
variálhatóságával gyönyörű díszként tölti be
funkcióját. Milyen koncepcióra épül?

– Az egyetem alatt ismerkedtem meg a porcelánnal, nagyon tetszik, hogy ilyen tiszta anyag,
többféleképpen is lehet vele dolgozni: lehet
lapból építeni, lehet önteni, korongozni, sokrétű a felhasználása. A diplomamunkám azt a
problémakört öleli fel, amikor családi összejöveteleken sok desszert kerül az asztalra, egy
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nyitottabbak lesznek és nem csak sablonokat
használnak.
– Gratulálok. Sok sikert kívánok.
– Köszönöm.
Idén nyáron Parlag István egy alkotótábort
szervezett, amelynek eredményképpen mi,
berceliek egy gyönyörű szoborparkot kaptunk ajándékba. Önzetlen emberek segítségével és az önkormányzat támogatásával Gávavencsellő és Tiszabercel páratlan
események színhelye lehetett.
Parlag Istvánnal tanulmányairól, munkájáról, a művésztelepről és a szoborparkról
beszélgettünk.
– Felvidéken nőttél fel?
– Rimaszombaton születtem. Tornalján nőttem fel, ott él a családom. Az általános iskola elvégzése után kerültem Magyarországra.
Pontosan Nyíregyházára, ahol a Művészeti
Szakközépiskola szobrász szakát végeztem el.
Gyakran megyünk haza, segítünk szüleimnek.
– Miért épp a szobrászatot választottad?
– Pont fordítva történt: nem én választottam
a szobrászatot, hanem az választott engem.
Nyíregyházán a Művészeti Szakközépiskolában kezdtem a tanulmányaimat, a grafikus szakot szerettem volna választani, de ott inkább a
szobrászatot vagy kerámiát, formával kapcsolatos szakokat javasoltak nekem a munkáim
alapján. A szobrászatot választottam, de kellett
egy-két év, míg összebarátkoztunk, többször
gondoltam arra, hogy abbahagyom, de aztán
egy „szerelem” lett belőle, amely jobban elmélyült az egyetemi évek alatt. Nemcsak a
szakmai része – anyagot hogy munkálunk meg
stb. –, hanem a szellemi háttere és fontossága
fogalmazódott meg bennem az egyetemi évek
alatt. Már nem akarok váltogatni, egy hosszú út
előtt vagyok, amit végig szeretnék vinni. Nem
is érdemes, mert ez nem öt-hat év alatt megtanulható művészet, hanem folyamatos tanulást,
fejlődést igényel. Ameddig az energiám bírja,
ezzel szeretnék foglalkozni egész életemben.
Szeretem. Tele van lehetőségekkel, érdekel az
anyagmegmunkálás. Valahol minden szobrásznak ezermesternek is kell lennie, én is készítek
szobrot fából, fémből, mindenféle anyagból, de
ha módom van rá, legszívesebben kővel dolgozom. Formát készítek bármilyen anyagból, ha
számomra új az az anyag, megtanulom hogyan
kell kezelni. Mindenki specializálódik valamelyik anyagra, van, aki például betonnal szeret
dolgozni, van, aki fémmel, nálam a kő ilyen.
– A kővel mióta dolgozol?
– Nem volt sok közöm a kőhöz, akkor kerültem
vele kapcsolatba, amikor Gávavencsellőn a
Nyírmárvány Kft.-nél dolgoztam a középiskola
után, s itt tanultam meg követ faragni.
Egy ideig Bécsben, a Mária Terézia téren a két
ikerépület – a Természettudományi Múzeum
és a Szépművészeti Múzeum – homlokzatán
a kődíszítés restaurálási munkáin dolgoztam,
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a sérült elemek helyére új követ építettem be,
és az eredeti mintával összefaragtam.
– Hol voltak kiállításaid?
– 2004-től veszek részt különböző csoportos
kiállításokon. Állítottam már ki Tornalján, Pécsett, Kecskeméten, Nagyatádon, Budapesten,
többek között a Magyar Nemzeti Galériában.
2009-ben az XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia szobrászművészet 1. szekción belül 1. helyezést értem el.
Csoportos kiállításon állítottam ki a Sportmúzeumban, valamint Kecskemét arcai csoportos
kiállításon két munkámat. Pesten veszek részt
főleg kiállításokon, mivel ott élünk. De próbálok az országnak ebben a részében is mozogni,
mert szeretném ebbe az irányba terelni az életünket, nemcsak Pest felé. Azok a munkáim,
amelyek nem megrendelésre készültek, hanem az autonóm szobrászati tevékenységemnek a lenyomatai, Pesten, a Telenor székházban
tekinthetők meg fél évig. Kapcsolatban vagyok
egy kortárs galériával, az ART&ME Galéria és
Élménytérrel, akik művészeti tevékenységem
menedzselésében is segítenek.
– Hol tekinthetjük meg köztéri szobraidat?

– Két éve készítettem a Báthory-mellszobrot,
amely a nyírbátori gimnáziumban látható.
Tavaly átadott munkám volt irodalomtanáromnak, Bárczi István írónak a mellszobra
Tornalján, szülővárosomban a Kazinczy Ferenc
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában található. Gávavencsellőn van a katolikus parókián a
legelső munkám egy piéta szobor, és a Nyírmárvány Kft. telephelyén pedig azok a munkáim, amelyeket az itt töltött évek alatt alkottam,
és a legújabb, a Petőfi-portré a tiszaberceli szoborparkban.

15
– Hogyan sikerült létrehoznotok a Kőtér művésztelepet?
– Elég nehéz a megélhetés művészként. Azt
szerettem volna elérni, hogy tehetséges szobrászművészek lehetőséget kapjanak köztéri
szobor készítésére, ami nyilvánosság elé kerül,
és azt, hogy a vidéken, kisfalvakban élő emberek is követhessék a művészet, a kultúra
fejlődését. Ne csak azt tudják befogadni az
emberek, ami gyönyörködtető, ami szép, a
képzőművészet többet jelentsen az emberek
számára. A művészet nem az, ami lemásolja
a valóságot, díszít, hanem óriási tág fogalom,
a mű mögött legyen gondolat, legyen érzelem,
a szemünkön kívül más érzékszerveinkre is
hasson. Esetleg a tapintás által keltsen valami
reakciót, vagy akár íze legyen a szobornak. Én
szeretem, ha megérintik a szobrot, kapcsolatot
teremtenek vele, nemcsak nézik, körbeállják.
Fontos, hogy legyen interakció befogadó és
szobor között.
A Nyírmárvány Kft.-nél Petró Attilával már
régebben beszélgettünk egy kőszobrász művésztelep létrehozásáról, most érett meg rá a
helyzet. Jól kiegészítettük egymást Attilával,
én a szellemi és a szervezési háttért oldottam
meg, Attila pedig a technikai háttért biztosította, ami az ide érkező művészeket teljesen
elkápráztatta. Ebből az összefogásból jött létre
a művésztelep.
– Milyen benyomásokat szereztél a tábor folyamán, tervezed folytatását?
– A tiszaberceliek hozzáállása nagyon tetszett,
önzetlenül, összefogva amiben tudtak, segítettek. Különösen nagyra értékelték, hogy mi
ingyen, ajándékba végezzük ezt a munkát, ez
nagyon pozitív élmény volt számomra.
Most témaként a vidéki, a Tisza-parti élet lett
megadva. Érzékelteti, hogy milyen emberfeletti munkát végeztek a művészek az, hogy egy
ilyen jellegű művet kb. két hónap alatt szoktak
megalkotni, ők pedig nagyon rövid idő, mindössze két hét alatt készítették el. A Pipa Burián
Norbert, a Családi ház Tompa János Csaba, a
Szőlőlevél Sarkadi Árpád, a Halászladik Kereszty Soma, a Búzakalász Tóth Csaba, végül
a Petőfi-portré pedig az én alkotásom.
Remélem, hogy a jövőben az alkotótábor nagyobb lesz, még több szoborral, még több
művésszel, még nagyobb művészeti értéket

Szoboravató ünnepség

hordozó szobrokkal.
– Nagyon különleges élmény volt, hogy az átadó ünnepségen minden művész beszélt az
alkotásáról.
– A szoboravatás szervezői vetették fel ezt az
ötletet, örültünk ennek, hiszen sokkal közelebb
érzik az emberek azt a műtárgyat, amelynek az
alkotóját ismerik. Fontos, hogyha egy gondolat
van a munkában, arról beszélgessünk. Talán
így az emberek is jobban magukénak érzik a
szobrokat, ezeket a szobrokat ők kapták, ezek
az övék.
– Hogyan segítitek Zsuzsával egymás munkáját?
István – Mi is még most tanuljuk. Egyetlen egy
különbség van a munkánk közt, hogy Zsuzsa
iparművészeti tárgyakat tervez, ami azt jelenti,
hogy használati tárgy és funkcióval kell, hogy
rendelkezzen, fontos, hogy az emberek tudják
használni. Az én munkámban inkább szellemi
értéket próbálok közvetíteni.

Zsuzsa – Nekem rengeteget segít a fizikai
munkában is, mivel általában nehéz alapanyagokkal dolgozom. Otthon a családi hátteret
biztosítom, a mindennapi ügyek egy részét
intézem, hogy István a szobrászatra tudjon
koncentrálni. Mindkettőnk honlapjait, grafikai
munkáit is én készítem. Amikor egy megrendelésnél vagy tervezésnél én vagy ő egy kicsit
le vagyunk blokkolva, jó hogy művészeti téren
dolgozunk mind a ketten, de egy picit más területen, ezért tudunk úgy beszélgetni, tanácsot
adni, hogy az inspirálóan hat a másikra, és fél
szavakból is megértjük egymást.
– Sok sikert kívánok mindkettőtöknek. Köszönöm a beszélgetést.
– Mi is köszönjük.
– tg –
A művészek weboldalain figyelemmel kísérhetjük munkásságukat:
http://bogyodesign.blogspot.hu/;
http://parlagistvan.blogspot.hu/;
http://ko-ter.blogspot.hu/.

16
A tiszaberceli római katolikus Szent Lajos
király templom idén ünnepli felszentelésének
100. évfordulóját. Ez a kerek évforduló volt az,
ami kimondatta az egyházközség Képviselőtestületének tagjaival, hogy valami maradandóval
kell készülni a kerek születésnapra. Így született
meg a templom külső felújításának gondolata. S
a gondolatot elhatározás, azt pedig tettek követték. A meghirdetett gyűjtésre rengeteg ember
válaszolt azzal, hogy adományával hozzájárult a
felújításhoz. Bosák Nándor megyéspüspök atya
a felújítás költségeinek 50%-ával járult hozzá,
hogy megvalósulhasson a húsvét után elkezdődött felújítás. Megszépült és megújult a római
katolikus templom minden tiszaberceli lakos
örömére, mert hiszen nem csupán a katolikusok,
hanem az egész község öröme ez.
A külső felújítás folyamán a következő munkálatok lettek elvégezve:
Ahol már leesett a falról a vakolat, vagy ahol
szükséges volt leverni, ott leverték és újra vakolták, egybe simították a falat, majd nemes vakolatot kapott szép aranysárga színnel. Új csatornát
kapott körben a templom, a toronynál pedig a
párkányok újra lettek lemezelve s új, lemez zsalugáteres ablakokat kapott
a torony. Teljesen ki lett cserélve a villámhárító. Körben járdát kapott a
templom. A bejárati, az előtéri és a sekrestye ajtó ki lett cserélve borovi
fenyőből készült ajtóra. A sekrestye külső ablaka új faablakra lett cserélve. Az előtér ki lett festve, valamint új járólap lett lerakva. Járólap lett
lerakva a teraszra. Zsindelyes előtetőt kapott a templom eleje. Új, kővel
borított bejáró készült el. Egy emléktábla került elhelyezésre a bejárati
ajtó jobb oldalán a külső falra. Egy magyar és egy vatikáni lobogó került
az előtetőre. Virágos kert lett kialakítva a bejárati ajtó két oldalán. Valamint tereprendezés volt a templom körül. Ezen elvégzett munkáknak a
gyümölcsét, a szépen felújított templomkülsőt áldotta meg Bosák Nándor püspök atya augusztus 24-én, a templom védőszentjének az ünnepén, hálaadó szentmise keretében. A szentmisén ritkán, talán a 100 év
alatt is csupán néhányszor látott hatalmas számú résztvevő imádkozott
és adott hálát együtt, zsúfolásig megtöltve a templomot és a templom
előtti részt. A szentmise végén hárman: Orosz Balázs harangozó, sekrestyés, a felesége Orosz Balázsné Magdika és Veres László gondnok, az
Egyházmegye legrangosabb kitüntetését, a „Pro Communitate Cristiana”
díjat vehette át Püspök atya kezéből az Egyházközségben végzett sok

2014. augusztus-szeptember
éves, áldozatos, odaadó szolgálatáért.
Az 1914. október 5-én felszentelt templom
alapító okiratában ez áll:
„Dicsértessék a Jézus Krisztus!
X. Pius pápa Őszentsége dicsőséges uralkodásának tizedik, I. Ferenc József apostoli
magyar királlyá koronáztatásának negyvenhetedik, Szmrecsányi Lajos egri Érsek kormányzatának első, magyarszőgyényi Szőgyényi Jenő
tiszaberczeli lelkészkedésének harminckettedik
évében, az Úrnak ezerkilenczszáz tizenharmadik esztendejében nyárhavának (július) 13-án,
a tiszaberczeli róm. kath. Templom alapkövét Dr.
Csepela Lajos vencsellői esperes plébános ünnepélyes megáldás után letette.
A magasságbeli dicsőségét hirdetendő templomot a tiszaberczeli róm. kath. templom pénztárából a hívek hozzájárulásával 34.557 Korona,
24 fillér költséggel Simon Elek gávai vállalkozó
építette. Adja a Mindenható, hogy mindazok, kik
e templom küszöbét Isten áldásáért esdekelve
átlépik, kérésük meghallgatásán örvendezhessenek!
Kelt Tiszaberczelen, az Úr 1913-ik esztendejében július hó 13-dik napján.
Szalai László gávai rk. lelkész, Szőgyényi Jenő helybéli rk. lelkész,
Dr. Csepela Lajos esperes plébános, Barna Bertalan Kir. főmérnök, Bajzák L. Ernő tanító, Tátray László, Stefán Pál gondnok, ifj. Barna Bertalan,
Simon Elek építő m.”

Centenáriumi ünnepség

Minden mesternek, akik a templomon dolgoztak, hálás köszönet
a tisztességes, becsületes, odaadó munkáért! Minden embernek, aki
valamilyen formában hozzájárult a templom felújításához, akár pénzbeli adománnyal, akár természetbeli juttatással, akár kétkezi munkával,
akár odaszánt idejével, bármilyen
formában, a mindenható Isten bőségesen fizessen meg! Köszönöm
a görögkatolikus és a református
testvéreknek, hogy együtt örülnek
velünk! Adja Isten, hogy a jövőben
is legyen bátorságunk és hitünk
„nagyot álmodni”!
Tiszabercel Község
Önkormányzatának
Ferenczi Richárd plébános
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