
A Tiszamenti Lovasklub
az 1%-ért!

A tiszaberceli székhelyû Tisza-
menti Lovasklub kéri mindazokat akik
egyetértenek a Lovasklub céljaival,
hogy adójuk 1%-át ajánlják a Lovas-
klub részére. A Tiszamenti Lovasklub
amellett, hogy sikereket ér el különbö-
zô tenyész szemléken, immár két alka-
lommal rendezett nagy sikerû Pünkös-
di Lovasnapot Tiszabercelen. Ha sze-
retné, hogy ez a rendezvény még in-
kább felvirágozzon, és újabb hírnevet
hozzon a községnek, akkor támogassa
a Lovasklubot és ajánlása során jelölje
meg az 

18804146-1-15 

számú adószámot.

Köszönettel: Ifj. Kolozsi László
Tiszamenti Lovasklub elnöke

Modellezôk az 1%-ért!

A fél évszázados múlttal rendelke-
zô Tiszaberceli Modellezô Klub kéri
az adózó állampolgárokat, hogy adó-
juk 1%-át ajánlják fel a modellezôk tá-
mogatására. 

Adószámunk: 

19207463-1-15

Petró Béla klubelnök

GRATULÁLUNK!

Mizerák Ilonának és Mádi Péter-
nek, akik 50 évvel ezelôtt 1952. febru-
ár 9-én kötöttek házasságot. Kívánjuk
hogy, életerô, öröm, békesség és bol-
dogság legyen a vendége házuknak
életük minden napján.

Családi gazdaság legfeljebb 300 hektár nagyságú földterületen a család-

tagok által rendelkezésre bocsátott vagyontárgyak hasznosításán és döntôen a

családtagok munkavégzésén alapuló gazdálkodási forma, ennek érdekében

rendelkeznek a vagyoni, elszámolási viszonyukról szerzôdésben:

– a tulajdonukban lévô termôföldet
és annak mûveléséhez szükséges va-
gyontárgyakat legalább 5 évre a csalá-
di gazdálkodó használatába adják.

– személyes közremûködés formá-
járól és a teljes foglalkoztatású család-
tag személyérôl.

– azokról a mezôgazdasági és ki-
egészítô tevékenységekrôl, amelyeket
folytatni kívánnak.

– nyilvántartásban szerepel a
családi gazdálkodó:

melyet az FVM Megyei Hivatalnál a
családi gazdálkodó és a családja tagjai
közös kérelmére kell kezdeményezni.

Nyilvántartásba vételhez szüksé-
ges a családi gazdálkodó:

– nyilatkozata, hogy élethivatás-
szerûen kívánja végezni (2005. január
1-tôl más keresô foglalkozást nem vé-
gez, munkaviszonnyal, munkavégzés-
re irányuló egyéb jogviszonnyal nem
rendelkezik)

– legalább középfokú képzettség:
ennek hiánya esetén legalább 3 éven át
folytatott mezôgazdasági termelô tevé-
kenységet igazoló ôstermelôi, egyéni
vállalkozói igazolvány és adóbevallás
(másolatban).

– nyilatkozat, hogy lakóhelye leg-
alább 3 éve a családi gazdaság köz-
pontjaként megjelölt településen van.

– mezôgazdasági termelô tevé-
kenységet igazoló ôstermelôi, egyéni

vállalkozó igazolvány és adóbevallás
(másolatban).

– nyilatkozat arról, hogy a családi
gazdasághoz tartozó termôterületekre
vonatkozó bejelentett adatok meg-
egyeznek az ingatlanok földhasználati
lapjain szereplô adatokkal.

– vagyoni, elszámolási viszonyról
szóló szerzôdés, s az ehhez kapcsoló-
dó vagyonleltár.

Törli a nyilvántartásból a családi
gazdálkodót, ha: 

– a nyilvántartás feltételei nem áll-
nak fenn.

– a gazdálkodó család tagjainak tu-
lajdonában, használatában lévô földte-
rület nagysága meghaladja a 300 ha-t.

– gazdálkodó tagja meghal és a túl-
élô családtagok nem jelentik be, hogy a
családi gazdálkodást folytatni kívánják.

– állami támogatás igénybevétele-
kor a támogatás nyújtása szempontjá-
ból - lényeges körülmény tekintetében
- valótlan adatot szolgáltat.

– 2005. január hó 1-ig nem szüntet-
te meg más keresô foglalkozását.

Családi gazdálkodó jogosult:
– a földmûvelés és vidékfejlesztési

miniszter által jogszabályban meghir-
detett, un. általános agrártámogatás
(2002. évben ez 102/XII.16.) FVM.
rendelet lásd a táblázatot)

– többlettámogatás

A MEZÔGAZDASÁG 
ALTERNATÍVÁI

Tájékoztató a családi gazdaságról

Folytatás az 2. oldalon



– gépvásárláshoz építési, ültet-
vénytelepítési beruházásokhoz, mérté-
ke: 10% kapcsolódó pályázati határidô
március hó 30).

– kiegészítô földalapú növényter-
melési:

– mértéke: 0,5–10.00 ha. termô
gyümölcs, szôlô területére (ha a szán-
tó maximum 10 ha) 8.000.-Ft/ha.

– 10.00–300.00 ha gabonafélék
(kalászos, kukorica) olajos növények
területére 8.000. Ft/ha

– fehérjenövények (sz.borsó, szója,
lóbab és csillagfürt) területére 12.000.-
Ft/ha.

– termôföld-, telephelyvásárlás-
hoz, létesítéshez, korszerûsítéshez tar-
tós forgóeszköz beszerzéshez kapcso-
lódó hitel után kamattámogatás: mér-
téke: 50-75%. maximum 300 millió Ft
hitel után. 

– csak termôföldvásárlásnál saját
erô nélkül 300 ha.-ig 10-20 éves fu-
tamidejû hitelnél (1 éves türelmi idô)
100 ha vásárlásnál 100%, ezen felül
50% támogatás

– csak telephely (pl: tanya, telek,
major) kialakításhoz: beruházási költ-
ség 75%-ig terjedô 15 éves futamidejû
(1 éves türelmi idô) 50% támogatás

– csak forgóeszköz beszerzésnél
10 millió Ft. 75% támogatás igénybe-
vételére melynek feltétele:

• családi gazdaság nyilvántartásba
vétele

• az éves árbevételbôl a mezôgaz-
dasági tevékenység árbevételének ará-
nya legalább 50%.

• legfeljebb 3 fô állandó alkalma-
zottat foglalkoztat,

• rendelkezik a családi gazdaságok
országos érdekképviseleti szervének
írásbeli ajánlásával Érdekképviseleti
szervet a földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter jelöli ki MAGOSZ.

Családi gazdálkodó család tagjai
jogosultak: 

– személyi jövedelemadó kedvez-
ményekre 1995. évi CXVII. tv. alapján

– illeték kedvezményekre 19901.
évi XCIII. TV.

Földalapú növénytermelési tá-
mogatáshoz szükséges:

– földhasználati nyilvántartás (be-
jelentôlap)

– adatszolgáltatás az FM. felé (re-
gisztráció)

A meghatározott támogatás:
– az 1,0–10,0 hektár közötti szán-

tóterületen, valamennyi köztermesz-
tésben lévô szántóföldi növény esetén
12.000 Ft/ha.

– a 10,0–300,0 hektár közötti szán-
tóterületen a meghatározott növények
esetén 8.000 Ft/ha. 

– ezek a növények: kalászos gabo-
na, kukorica csemege kukorica,
szárazborsó, szója, lóbab, édes csillag-
fürt, olajnapraforgó, repce. 

– 1,0–10,0 hektár közötti külterüle-
ti termô gyümölcsös esetén, amennyi-

ben szántóterületük nincs, vagy ez
nem haladja meg a 10,0 hektárt
12.000. Ft/ha. 

További feltétel: 
A 2001. évi vetésû ôszi búza és

ôszi árpa, rozs, triticalé vetésterüle-
tének legalább 40%-án fémzárolt vetô-
magot használt a gazda. A minimáli-
san felhasznált vetômag mennyisége:
ôszi búza esetén 250 kg/ha , árpa, rozs,
triticale esetén 200 kg/ha.

A kukorica teljes területére hibrid-
vetômagot, az egyéb támogatott növé-
nyek körébe tartozó területen legalább
negyven százalékban kell fémzárolt
vetômagot vetni. Tavaszi árpából  mi-
nimum 200 kg/ha, zabból minimum
150 kg/ha a felhasználható vetômag
mennyisége.

Az igénylôlap beadási határideje
augusztus 31.

Az osztatlan közös tulajdon meg-
szüntetése iránti kérelmek beadási ha-
tárideje március 23. 

A szükséges nyomtatvány a Pol-
gármesteri Hivatalban beszerezhetô,
melyet az illetékes Megyei Földhiva-
talhoz kell benyújtani. 

A földhivatal állásfoglalása szerint
csak az alanyi jogon szerzett osztatlan
közös tulajdonokat fogják állami pén-
zen kimérni.

Kaponyás László falugazdász

Folytatás az 1. oldalról:

Megalakult 
a Magyar Szocialista Párt

Tiszaberceli Alapszervezete

2002. január 19-én hivatalosan meg-
alakult az MSZP Tiszaberceli Alapszerve-
zete. Az alakuló taglétszám 11 fô, mely
nagyrészt helyi lakosokból tevôdik össze.
A fiatal szimpatizánsok szép számmal tá-
mogatják a párt tevékenységét. Az alaku-
ló ülésen többek között jelen volt Juhász
Ferenc országgyûlési képviselô, a párt al-
elnöke, választókerületünk országgyûlési
képviselô-jelöltje is.

Helyi alapszervezetünk programja
megegyezik az MSZP országos program-
jával, azzal egyetértünk és célunk támo-
gatni a párt tevékenységét és gyôzelemre
jutását. 

2002. január 26-án a Tiszaberceli
Alapszervezet képviseletében részt vet-
tünk Budapesten a párt országos kong-
resszusán, ahol a párt vezetôi kijelentet-
ték, hogy a jelen kormány helyett egy

olyan kormányra van szükség, amely iga-
zán képviseli minden magyar állampolgár
érdekét. A helyi alapszervezet ezt az
irányvonalat képviseli, és mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy ezen ígéretek
valóra váljanak. 

2002. február 8-án 17 órától a nagyha-
lászi Mûvelôdési Házban, Kovács László
a párt elnöke tart kampánynyitó nagygyû-
lést, melyre a környékbeli embereket sze-
retettel várja a Nagyhalászi Alapszerve-
zet.  

A Tiszaberceli Alapszervezet legköze-
lebbi ülését 2002. február 11-én 17 órától
tartja, Tiszabercelen a Közösségi Házban,
minden szimpatizánst és érdeklôdôt sze-
retettel várunk. 

A fentiekkel kapcsolatosan bôvebb
felvilágosítással szívesen áll mindenki
rendelkezésére Csáki Ferenc, az alapszer-
vezet elnöke, helyben a Vásártér u. 9.
szám alatt, valamint Bíró Sándor, az alap-
szervezet alelnöke.

Csáki Ferenc 
a tiszaberceli MSZP  alapszervezet elnöke

Kedves Idôsek Klubja 
és Nyugdíjas Egyesület!
Ezúton szeretném megköszönni

Önöknek azt a lehetôséget, amit számom-
ra nyújtottak, amikor 2001. novemberé-
ben otthont adtak elsô tiszaberceli képki-
állításomnak. Meglepôdve tapasztaltam a
lelkes szervezést, a kiállításon megjelenô
sok embert, akik elismeréssel és tisztelet-
tel nézték képeimet. A sikeres rendez-
vénynek köszön-hetôen meghívást kap-
tam Bujra, az Idôsek Klubjába egy, a
tiszabercelihez hasonló tárlat megrende-
zésére. Erre decemberben, karácsony elôtt
került sor. Ezt a rendezvényt is sikeresnek
mondhatom, bár a tiszaberceli emberek
lelkesedését, azt hiszem nehéz túlszár-
nyalni.
Mégegyszer köszönetet mondok minden
kedves szervezônek és az ott megjelent

sok-sok érdeklôdônek. Tisztelettel: 

Csáki Ferencné Szennai Valéria



Közelednek a választások
A Magyar Köztársaság elnöke a 172/2001 (XII.13.) KE. számú határozatával 2002. április 7-re és április 21-ére tûz-

te ki az országgyûlési általános választásokat. 

A választások alapvetô helyi fel-
adatait a Helyi Választási Iroda látja
el. Tiszabercel községben összesen
1557 választópolgárt regisztráltunk. A
lap megjelenésekor már valószínûleg
valamennyien kézbe vehették az érte-
sítôket, mely tájékoztatja Önöket a ki-
tûzött választás napjáról valamint ar-
ról, hogy mely szavazókörben adhat-
ják le szavazataikat. 2002. február 6-
ától február 13-ig a polgármesteri hi-
vatalban kerül közszemlére a választói
névjegyzék. Amennyiben valaki a név-
jegyzékben nem, vagy helytelenül sze-
repel kezdeményezni lehet a választási
irodánál a hibák kijavítását. Az értesí-
tôkkel együtt az ajánlószelvényeket is
mindenki megkapta. Az ajánlószelvé-
nyeket kitöltetlenül küldtük el önök-
nek, hiszen mindenki önmaga dönti el,
hogy mely jelöltet illetve jelölô szer-
vezetet kívánja támogatásáról biztosí-

tani, ezekbôl az ajánló szelvényekbôl
kell egy-egy egyéni jelöltnek mini-
mum 750 darabot összegyûjteni. Tájé-
koztatom azokat a választópolgárokat,
akik nem a lakóhely szerint kívánnak
szavazni, hogy igazolással a tartózko-
dási helye szerinti településen is sza-
vazhat. Postai úton 2002. árpilis 2-ig
kell, hogy megérkezzen a kérelem,
személyesen vagy meghatalmazott út-
ján pedig 2002. április 5-én 16 óráig
tudunk ilyen igazolást rendelkezésre
bocsátani. 

Folyamatosan kerülnek kialakítás-
ra a helyi választási szervek. A képvi-
selôtestület által január 30-án az 1. il-
letve 2. sz. szavazókör Szavazatszám-
láló Bizottságába megválasztott tagok:
Leskó Andrásné, Bodor Sándor, Újj
Árpád, Tátrai Lászlóné, Timku Sán-
dorné, valamint Hegedûs Józsefné,
Ács Mihályné, Borbély Mihályné, Far-

kas Gyula, Korpai Miklós. Ezen vá-
lasztott tagok egészülnek ki a pártok,
jelölôszervezetek illetve az egyéni je-
löltek által delegált tagokkal. A válasz-
tási bizottságokba delegálni 2002.
március 22-én 16 óráig lehet. 

Tiszabercelen kettô szavazókört ál-
lítottunk fel. Az 1. számú szavazókör a
Vásártér úti iskolában a Vásártér u. 5.
szám alatt található, míg a 2.számú
szavazókört a volt Pártház, jelenleg
Közösségi Ház épületének nagytermé-
ben fogjuk berendezni. 

Tisztelt Olvasó! Jelenleg itt tarta-
nak a választási elôkészületek Tisza-
bercelen. Reményeink szerint a Ber-
czeli Napló márciusi számában már be
tudunk számolni a jelöltek személyé-
rôl is.

Papp János jegyzô, 
a tiszaberceli 

Helyi Választási Iroda vezetôje

Az új év elsô számában, az év egyik legjelentôsebb politikai eseményérôl kérdeztem meg a különbözô politikai erôk
helyi képviselôit, vagy - ilyetén híján a személyes ismeretség alapján - szimpatizánsait. Hogyan látja a közelgô ország-
gyûlési választásokon induló pártok esélyeit? Erre a kérdésre vártam a választ a megkérdezettektôl. És akik válaszol-
tak:

KÖRKÉRDÉS

Garai Zoltán, a Barátok Tisza-
bercelért Egyesület elnöke:

Tisztelt Papp János jegyzô és fele-
lôs szerkesztô Úr !

Megtisztelô felkérésére a pártok
választási esélyeirôl a következô a
tiszteletteljes véleményem:

A polgári erôk, azaz a jobb oldal az
utóbbi évek eredményei alapján jó
eséllyel pályáznak a gyôzelemre.
Azonban sok múlik azon, hogy a túl-
nyomóan liberális vénájú médiumok
milyen ügyesen folytatják a lejárató,
hangulatkeltô kampányaikat. Sajnos
gyakorlattá kezd válni a tájékozatla-
nabb emberek mindenáron való meg-
nyerése szavazónak. Szûkebb pátri-
ánkban gondolkozva az sem mindegy,
hogy a kerületünkben ki lesz az or-
szággyûlési képviselô! Egy, a vidéket
jól ismerô, itt élô karakán Karakó,

vagy egy számunkra közömbös politi-
kus. Ezért is kell majd elmenni szavaz-
ni mindannyiunknak!

Görömbei Vilmos, a FIDESZ tisza-
berceli alapszervezetének elnöke:

A közelgô választás esélyeit orszá-
gosan a közvélemény kutatók adatai
szerint a mostani kormány nagy fö-
lénnyel nyeri.

Úgy gondolom, hogy bármelyik
kormánynak egy ciklus kevés ahhoz,
hogy céljait, programját maradéktala-
nul megvalósítsa. Jó esély van arra,
hogy ez a kormány hatalmon marad és
az elkezdett munkát be tudja fejezni, s
ez bizonyosan látványos eredménye-
ket fog hozni.

Ennek a ciklusnak az eredményé-
nek tekinthetjük a folyamatos nyugdíj-
emelést, a több gyermekesek adóked-

vezményét, a kedvezô nemzetközi
helyzetnek betudható folyamatos
üzemanyag ár csökkenést.

Van még azonban munka bôven,
ezek között szerepel a mezôgazdaság
EU -hoz való  felzárkóztatása, mely-
ben a családi gazdálkodásnak szánnak
nagy szerepet, s az egészségügy hely-
zetének javítása.

Ehhez azonban tényleg szükséges,
hogy az elkezdett munkát folytatni
tudják, mert egy esetleges másik párt
gyôzelme esetén a régi szokásokhoz
híven minden elölrôl kezdôdne és
ahogy ezt az elmúlt három ciklusból
láthattuk, ahol minden ciklusban más-
más kormány volt mindegyikük az
elôzô kormányt okolta.

Remélem, hogy a választók átlát-
ják ezt helyzetet és segítenek abban,
hogy választókörzetünkben dr. Karakó

Folytatás az 4. oldalon



László személyében FIDESZ-es kép-
viselôt választanak, aki hatékonyan
tudja térségünk érdekeit képviselni.

Csáki Ferenc, a tiszaberceli
MSZP alapszervezet elnöke

Tisztelt Szerkesztô Úr!
Köszönöm a megkeresését. Kérdé-

sére röviden a következôket tudom vá-
laszolni:

A magánvéleményem, hogy a régi-
ónkban a pártok sorrendje a követke-
zô: MSZP, FIDESZ, SZDSZ, FKGP,
MIÉP, csak a fontosabbakat sorolva.

Az elkövetkezô választásokra az
MSZP-nek adok 90%-os esélyt, mivel
ebben a pártban látom azt, hogy az
igazi demokratikus, parlamentáris po-
litizálást be tudja vinni a közéletbe, és
ehhez megfelelô tapasztalt szakember-
gárdával is rendelkezik. Az MSZP
képviseli Magyarországon az  „Élni és
élni hagyni!”  gondolkodást. Ahhoz,
hogy az ország szekerét elôrébb tudjuk
tolni, a választások után a sárdobálást,
a diktatórikus egyoldalú döntéseket, a
közpénz „lakodalommá” való átalakí-
tását, a hozzá nem értô, néha nevetsé-
ges és korrupt politikusokat a közélet-
bôl mellôzni kell, hogy gyermekeink-
nek, a felnövekvô nemzedéknek ne ez
legyen a példa, ami most folyik. Érez-
zék azt, hogy a becsületes munkának
is van értéke.

Az elôzô választás után a jelenlegi
kormánykoalíció feltöltött államkasz-

szát és olyan alapot örökölt, amely egy
jóléti társadalom alapja. Választások
elôtt a bôkezû osztogatásoknak, vagy
jobb híján ígéreteknek tanúi lehetünk.

Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit
hagynak maguk után örökül.

Ami már biztos:
- Egy elszegényedett középréteget.
- Ellehetetlenített helyzetû kisvál-

lalkozói szférát.
- Több százezer koldusbotra jutta-

tott kisembert és nyugdíjast.
- Több tízezer román vendégmun-

kást.
- Három éhes gyerekszájat.
- Három fûtetlen szobát.
- Négy leeresztett 22-éves Zsiguli

kereket.
Befejezésként pedig álljon itt né-

hány számadat a KSH adatbázisából,
mely megmutatja, mire futotta egy át-
lagos magyar dolgozó egynapi fizeté-
sébôl 1997 illetve 2001 végén:

Zsemlébôl 161 ill. 146 db. Tejbôl
16 ill. 13,5 l. Karajból 1,7 ill. 1,8 kg.
Hamburgerbôl 16 ill. 11 db. Napilap-
ból 31 ill. 26 pld. TV-elôfizetési díjból
1,8 ill. 1,6 hó. Benzinbôl 10 ill. 9,8 l.
Áramból 87 ill. 84 kWh. Hát ennyit ju-
tottunk „elôre” egy ciklus alatt.

Dovedovszki János, az MDF
tiszaberceli alapszervezetének elnöke

Meggyôzôdésem, hogy a polgári
pártok fognak gyôzni a választásokon.
Úgy gondolom, hogy különbséget le-
het tenni az MDF és a FIDESZ vezet-

te és a Horn kormány tevékenysége
között.

A község lakosságának, mikor a
szavazófülkébe belép el kellene gon-
dolkodnia arról, hogy melyik kormány
miben segítette a falu fejlôdését. Sze-
rintem a Horn kormány ideje alatt
semmivel, pedig MSZP-s volt a képvi-
selô. Remélem, hogy a falu lakossága
értékeli a mostani kormány törekvése-
it és megint bizalmat szavaz a jobbol-
dali pártok összefogásának.

Varga Ferenc, a Tiszaberceli
Sportegyesület elnökségi tagja:

A rendszerváltás utáni legkiélezet-
tebb választási küzdelme elé néz az or-
szág: a két pólusú politikai erô kialaku-
lásának lehetünk tanúi. A nemzeti-pol-
gári- konzervatív erôk és a szocialista-
liberális oldal versengésébôl bármelyik
gyôztesen kerülhet ki. A kis pártok sze-
repe egyre jelentéktelenebbé válik.

A választók döntését az ideológiai
beállítódáson túl, egyéni boldogulása
nagymértékben meghatározza. Az or-
szág makrogazdasági eredményei a mi
régiónkban még nem éreztetik hatásu-
kat. Kevés a tôkeerôs vállalkozás, ma-
gas a munkanélküliek száma, sok a
minimál nyugdíjból élô.

Korrekt választási kampányban
szeretnék reménykedni, ahol nem a
gyûlölet, a lejáratás érvényesül, hanem
egy reális jövôkép kibontakoztatásával
a választópolgárok legjobb meggyôzô-
désükkel adják le voksukat.

A Tiszaberceli „ARANY-PARMEN” BETÉTI TÁRSASÁG 
az elôzô évekhez hasonlóan 
termeltetési szerzôdést köt 

az alábbi terményekre:

BÚZA, KUKORICA, 
NAPRAFORGÓ, ALMA.

Igény esetén termelési elôleget, vetômagot, mûtrágyát 
biztosítunk.

BIZTOS PIAC!
LEGMAGASABB ÁTVÉTELI ÁR!

Szerzôdéskötés helye: 
Tiszabercel, Fô u. 24.  Bt. iroda

Érdeklôdni: 721-224, vagy a 721-119. telefonon de. 9.00 - du. 14.00
óráig.

MÁRCIUS 1-JÉN ISMÉT

MEGNYITJUK BOLTUNKAT A

SZABADSÁG U. 17. SZÁM ALATT,

AHOL

VIRÁGOT, 

ZÖLDSÉGET ÉS

GYÜMÖLCSÖT

ÁRUSÍTUNK!

VÁRJUK KEDVES

VÁSÁRLÓINKAT!

Gönczi Pálné 

Folytatás az 3. oldalról:



Varga Antal
A Berczeli Naplónál töltött éveim eddigi legnehezebben megszületô cikke

a mostani. Soha ennyit még nem izzadtam meg a kezdéssel, vagy akár magá-
val a mondanivalóval. Gondolom, aki ismeri Varga Antalt, annak érthetô mi
is a problémám. Rendkívül magával ragadó az elôadásmódja, sokszínû és
roppant tanulságos az életútja. Mintegy kétórai beszélgetés után is úgy érez-
tem, hogy amit eddig hallottam az még mindig kevés, kevés… Aztán meg nem
tudtam honnan is kezdjem az egészet leírni. Akárhogy is néztem nem volt so-
ha kerek az egész. Ehhez valószínûleg még jó néhány kétórás beszélgetés
szükségeltetne. Na, de kezdjük az elejérôl. 

Fiatalemberként élte a falusi fiata-
lok megszokott életét. Hétközben, sok-
szor hétvégén is rengeteg mezôgazda-
sági munka várt rá, azonban mindig
akadt idô egy kis szórakozásra. Na-
gyon mulatozós ember hírében állt, s
nem is alaptalanul. Nem telt el úgy la-
kodalom, szüreti bál, vagy egyszerûen
csak baráti összejövetel, hogy Varga
Antal ne nótázott volna egyet… Persze
akkoriban más volt a szórakozási szo-
kás. A lányok például csak anyai kísé-
rettel járhattak bálba, és engedélyt kel-
lett még egy tánchoz is kérni…

Vasárnaponként délelôtt viszont
minden fiatal a templomba igyekezett.
Ezt mindenki nagyon komolyan vette,
de szükség is volt rá. A mai fiatalok
többsége már nem érzi szükségét an-
nak, hogy higgyen valamiben, vagy
valakiben. 

A II. világháború kirobbanásakor
Anti bácsinak is be kellett vonulni. Itt
aztán tényleg szükség volt a hitre. Em-
bertelen körülmények között, távol a
családtól, hóban, sárban csúszva-
mászva sokszor csak ez tartotta élet-
ben az embert. Arról pedig nem is be-
szélve, hogy amikor egy repesz meg-
sebesítette a lábát teljesen magára ma-

radva várta az elkerülhetetlent… Ha
akkor nem segít egy német katona, va-
lószínûleg most nem tudtam volna ki-
vel beszélgetni. 

Leszerelés után hazakerült, de a
megpróbáltatásoknak még korántsem
lett vége. Az 56-os forradalom idején
beválasztották a forradalmi tanácsba.
Nem véletlenül esett rá a választás, hi-
szen egyenes ember hírében állt, s da-
colva a következményekkel mindig
megmondta a véleményét. Ennek per-
sze sorozatos verés volt a vége, oly-
annyira hogy a megyeházára, Nyíregy-
házára is behívatták egy alapos fejmo-
sásra. Létezett akkoriban egy nagy
könyv, amelyben nevek szerepeltek, s
e nevek viselôi számíthattak jobb eset-
ben börtönre, vagy akár büntetôtáborra
is. Az akkori vezetés ellenségeiként
számon tartott embereket vezették fel
erre a listára. Mondanom sem kell,
hogy Varga Antal is közöttük volt.
Nem kevés fáradozás, ismeretség és
persze pénz kellett ahhoz, hogy az a
név kihúzásra kerüljön…

Ám ezzel még nem simultak el az
ellentétek. Megindult a 60-as évek ele-
jén a termelôszövetkezet kialakítása,
de Anti bácsi szembeszállt az akkori

hatalommal és megtagadta a vagyon-
tárgyai szövetkezetbe történô bevite-
lét. Bármilyen megalázó is, de a szép
szó után a verés következett! Sôt nem-
csak ôt, de még az apját is megverték,
miután megtagadta a fia kiadását. 

Nagyon sokáig a Tisza menti ná-
dasban élte életét, mert a faluban reni-
tens személyként kezelte a helyi veze-
tôség. Miután némi kenôpénzt juttat-
tak a helyi csendôrségnek, visszatérhe-
tett a faluba, azzal a feltétellel, hogy
elég egy hangos mondat és rögtön le-
csukják. 

Az erôszak ennek ellenére nem
múlt el nyomtalanul. Bár a nyugdíjas
évek nyugodtnak mondhatóan telnek,
a kezének reszketése árulkodik a múlt-
béli megpróbáltatásokról. 

Visszatérve már a jelenbe nagy
örömmel beszél arról, hogy rengeteget
fejlôdött az utóbbi idôben a község,
sokkal könnyebb lett az élet, mint az ô
fiatalságában. 

Ez persze nem azt jelenti, hogy
már nagyon idôsnek érzi magát, hiszen
búcsúzáskor még csillogó szemmel
meséli, hogy az egyik kereskedelmi te-
levízió mûsorvezetô nôjét azért még
szívesen megölelgetné…!

Bálozó önkéntesek
(BN.-PJ.) A Tiszaberceli Önkéntes

Tûzoltó Egyesület a jubileumi ünnep-
ség és kiállítás után egy újabb nagy
dobással rukkol elô. Jótékonysági bált
rendez február 9-én 19.00 órától a
Tiszagyöngye étterem kultúrházában.
Aki ismeri ezt az összetartó gárdát, az

már elôre elkönyvelheti, ez egy igen jó
bál lesz, igen jó mulatsággal, igen jó
célért. 

Cél ugyanis az egyesület anyagi
erejének további megerôsítése, hogy
az egész éves kiadásai mellett techni-
kai felszereltsége tovább bôvüljön. 

A belépôk ára 1.500 Ft.- mellyel
hozzájárul a falu biztonságosabb,
komfortosabb mindennapjaihoz is. 

Aki jót akar tenni, most megteheti,
s mindezért cserébe még egy remek
estét is kap. 

Hát nem megéri?



A MI NAPLÓNK
Ajándék a 

karácsonyfa alatt

Kellemes meglepetés érte isko-
lánk tanulóit, „ajándékot” találtak az
iskolai karácsonyfa alatt: Hajnal Bé-
la helyi vállalkozó ugyanis egy je-
lentôsebb összeget ajándékozott a
gyerekeknek. A támogatást ezúton is
köszönjük, valószínûleg egy kétna-
pos, dél-alföldi kirándulás megvaló-
sítását fogja segíteni. 

Farsangra készülünk     

Titkolózás, próbák, jelmezek ké-
szítése, izgatott készülôdés - ez jel-
lemzi mostanában a folyosói, tanter-
mi hangulatot jelezve, hogy a far-
sang havában járunk. Alakul a nyi-
tótánc koreográfiája, alakul a fellé-
pô csoportok mûsora. Mindezek
megtekintésére, egy vidám estére
hívjuk szeretettel az érdeklôdôket,
2002. február 16-án  délután 17 óra-
kor.

Koncert – hagyomány

Hangulatos karácsonyi koncert-
tel ért véget a tavalyi év. Iskolánk
énekkara, furulyásai és a színjátszó
szakkör tagjai  csodálatos hangver-
sennyel köszöntötték a közelgô ka-
rácsonyt. A napközi szétnyitható
terme megtelt az ünnepi élményre
vágyókkal. A diáktársak, szülôk,
nyugdíjasok áhítattal hallgatták a lé-
lekemelô téli és karácsonyi zenemû-
veket. Köszönjük Gencsiné Kató
Irén tanárnônek a felkészítést, igazi
ünnepi hangulatot varázsoltak szá-
munkra.

Nézz utána, érdemes! 

Ezúttal is érdemes könyvekben
búvárkodni, mert a helyes megfejtôk
jutalma egy értékes könyv lesz. A
megfejtéseket az irodába adjátok le!

Február havi kérdéseink:
1. Mi történt a majtényi síkon?
2. Hol van és micsoda a Kis-

Küküllô?
3. Milyen növények kerültek át

Európából Amerikába? 
4. Ki volt az elsô nô, aki Nobel-

díjat kapott?
5. Hogyan halt meg Marat?
6. 1876-ban Alexander Bell sza-

badalmat kért egy találmányra. Mi
volt ez a felfedezés?

7. Melyik évben és hol találták
fel a kocsikereket? 

8. Hogy került New Yorkba a
szabadság szobor?

9. Mi a ráspic?
10. Melyik városban ôrzik Jé-

zus halotti leplét? 

SZÍNHÁZBAN
VOLTUNK

A közelmúltban színházi elôadás
részese lehetett 80 gyerek. A felújí-
tott Móricz Zsigmond Színházban A
dzsungel könyve címû zenés dara-
bot nézték meg. A jegyeket most is
az iskola biztosította. 

Vélemények az elôadásról:

Sánta Tibor: Nagyon élvezetes
elôadás volt, nagyon tetszett a dísz-
let és a jelmezek.

Varga Pál: Élménydús volt, tet-
szett a színészek játéka. 

Blaskó Kitti: Nagyon tetszett a
felújított színház épülete, kívül és
belül egyaránt. 

Hajnal Ákos: Emlékezetes elô-
adás volt, a színészek nagyon élet-
hûen játszottak. 

A színházi élmény

Egy csütörtöki  napon színházlá-
togatásra mentünk. A dzsungel
könyvét néztük meg. A busz fél 1-
kor indult, hogy 2 órára, mire az

elôadás kezdôdik, megérkezzünk.
Amikor odaértünk, elfoglaltuk a he-
lyünket, és már nagyon  vártuk a be-
mutatót. A  színdarab meg is kezdô-
dött, mindenki nagy örömére. A szí-
nészek nagyon jól játszották el sze-
repeiket. Énekeltek és táncoltak is,
ami a gyerekeknek és ugyanúgy a
felnôtteknek is nagyon tetszett. A
szokatlan az volt, hogy gyerekek is
szerepeltek benne. Az elsô felvonás
után pár perces szünetet tartottak,
ami számunkra nagyon hosszú volt,
hiszen már alig vártuk a másik fel-
vonást  Mire mindenki kényelembe
helyezte magát, folytatódott. 4 óra-
kor lett vége. Nagyon sajnáltuk,
hogy haza  kellett menni. A busz fél
6-ra otthon is volt.

Örültem, hogy elmehettem meg-
nézni ezt a szép elôadást.   

Szabó Tünde 6.b.

Mi leszek, 
ha nagy leszek?

Közeledik a pályaválasztás ide-
je. Nehéz idôszak a nyolcadikosok
életében, hiszen hamarosan el kell
dönteniük, hová adják be a felvételi
lapot.

Megkérdeztünk néhány nyolca-
dikost, milyen terveik vannak. 

Ádám Henriett: A helyi szakis-
kolába megy, virágkötô szeretne
lenni.  

Vedres István: Szobafestô sze-
retne lenni.

Korpás Anita: A Sipkayba szeret-
ne menni, két tannyelvû tagozatra,
turisztikával szeretne foglalkozni. 

Szendrei Renáta: Szintén a
Sipkayba készül marketing szakra,
ugyanide szeretne menni Hullár
Hajnalka is. 

Körösi Mónika és Bakó Rita
fodrász szeretne lenni. 

Sok sikert kívánunk nekik és tár-
saiknak is. 

Rovatvezetô: Száraz Lászlóné



Csak úgy
… meghallottam, hogy két anyuka

a boltban panaszkodott egymásnak,
hogy -„milyen sokba kerül az iskola,
meg a gyerek”. Egymást licitálták a
még szeptemberi beiratkozás költsége-
it emlegetve, emlegetve a cipôt, a ru-
hát, amit már ismét kinôtt az „ebadta”
meg sok egyebet. 

- Végül is nem baj, csak tanuljon,
azt nem veheti el tôle senki, a tudás az
övé lesz! - sóhajtott egyikük, az üres
bevásárló kosarat letéve, elköszönve. 

Igaza van, anyuka! Bíztassuk a
gyerekeinket, tanuljanak. Olyan idôk
jönnek - szerencsére - hogy a szakmai,
elméleti tudás és tapasztalat az érvé-
nyesülés elôfeltétele, de egyúttal jó
pénzre váltható is lesz. Mi legfeljebb
még egy kicsit összébb húzzuk azt a
bizonyost. 

Ezt már úgy is megszoktuk, az ô
dolguk az marad, hogy megköszönjék,
és éljenek a lehetôséggel. Addig vi-
szont a nevelésükben nekünk van még
sok tennivalónk.

gézé

Egy kis líra 
(Száraz Lászlóné ajánlásával)

· ha unatkozol
· ha valami szépre vágysz
· ha elmondanád, de nincs rá

szavad
· ha megbántottak
· ha keresed önmagad
· ha belsô harmóniát, 

megnyugvást akarsz 
– olvass verseket!

társaitól a szebbnél  szebb magyar nó-
tákat, népdalokat, imádságokat, ké-
sôbb úgy döntött, hogy ezeket az utó-
kor számára is rögzíti. Errôl tanúsko-
dik 1997-ben elôkerült Kottás könyve,
melybe a társaitól hallott népdalokon,
hazafias énekeken kívül megzenésített
imádságokat is felvett. 

A képviselôtestület házatájáról:
döntött a testület: ugyanazt a KEVIZ-
21 KFT-t bízza meg a szennyvíz beru-
házás kivitelezésével, mint annak ide-
jén a gázberuházással.

1997. februárjában...
A február a Bessenyei évforduló és

a farsang jegyében telik. Így történt ez
97-ben is, amikor koszorúzással egy-
bekötött ünnepségen emlékeztek a falu
lakói a Bessenyei házánál található
emléktáblánál és a szakmunkásképzô
elôtti szoborkertben a nagy filozófus-
író halálának l86. évfordulóján. A
Naplóban Zsíros Antalné a Bessenyei
Társaság tagja írt megemlékezést köz-
ségünk szülöttérôl. Érdemes felidézni
a költô gondolatait, hiszen ma is idô-
szerûek: „Ki szereti jobban hazáját?”
Az  -é, aki ahhoz vonzó hûségétôl elra-
gadtatván érte minden szempillantás-
ban halni akar, vagy az, ki annak nyu-
godalmára dolgozik. 

Mi foglalkoztatta az embereket ‘97
februárjában? A falugyûlésen elhang-
zottakból idézünk: Fentiekbôl kiderül,
változott-e azóta a helyzet. A polgár-
mester ismertette az 1996. év gazdál-

1997. januárjában:
A lap januári száma fôleg mezô-

gazdasággal kapcsolatos cikkeket kö-
zöl, mivel az 1997. évi adó jogszabá-
lyok megváltoztak. Új kategória lett:
az ôstermelô. Az ôstermelôknek iga-
zolvánnyal kell dokumentálniuk azt,
hogy termelnek. A lap részletesen köz-
li a mezôgazdasági átalányadózás sza-
bályait, a kedvezményeket, a föld bér-
beadását érintô adózási szabályokat. 

„Amikor én még kis srác voltam”
címû sorozatunkban Eperjessy Antalné
Veronka néni mesélte el a kenderázta-
tás, szövés, fonás minden csínját -
bínját, felelevenítve a régi mestersé-
gekhez kapcsolódó népszokásokat is. 

A „Községünk szülötte” rovatban
Natkó Zoltán idézi fel a népdalgyûjtô
Korocz József alakját, aki a község re-
formátus lelkésze volt l896-1927-ig.
Korocz József már fiatal korában ki-
tûnt szépen csengô hangjával és az át-
lagosnál kifinomultabb zenei hallásá-
val. Kezdetben hallás után tanulta meg

ÔRIZEM A SZEMED

Már  vénülô kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülô szememmel
ôrizem a szemedet.

Világok pusztulásán
ôsi vad, kit rettenet
Ûz, érkeztem meg hozzád
S várok riadtan veled.

Már vénülô kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülô szememmel
ôrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked, 
De a kezedet fogom
S ôrizem a szemedet.  

Ady Endre

kodásának eredményeit, eseményeit. 
– Nem sikerült a Téglagyár te-

rületét eladni, munkahelyet teremteni
rajta. 

– Több, mint 20 év után a
paszabi gyerekek már nem járnak át
Bercelre tanulni.

– Szeptemberre szeretnék átad-
ni az iskolabôvítés keretében épülô 4
új tantermet. 

– Tervezik új Idôsek Klubja épí-
tését, a régi helyén pedig a terület ren-
dezését. 

A felszólalók egyike a megbukott
termelôszövetkezet akkori vezetôjének
anyagi és erkölcsi felelôsségét firtatta -
sokak szerint jogosan. 

Szorgalmazták a lakosok a temetô-
höz vezetô utak rendbetételét, a világí-
tás megoldását, a tsz felszámolásával
kapcsolatos anomáliák feltárását, a fe-
lelôsök elszámoltatását. 

A képviselôtestület házatájáról: Új
rendeletet alkotott a képviselôtestület
a rászoruló személyek szociális támo-
gatásáról, a rendszeres nevelési segély
odaítélésének kritériumairól, a temeté-
si segély mértékének 5.000,-Ft-ra való
emelésérôl. 

Száraz Lászlóné



Hangulatjelentés …..
2001 karácsonya

Sziporkázó csillagszórók, lebegô
gyertyafények, ünneplôbe öltözött
gyerek, szülôk, idôsek, karácsonyi me-
lódiák.

Mindez 2001 karácsonya az iskolá-
ban. A szívhez szóló, a szeretet jegyé-
ben szerkesztett és bemutatott kará-
csonyi hangverseny megint könnyeket
csalt a szemekbe. Milyen jó visszaem-
lékezni rá!

Nemcsak én ôrzöm, hanem nyug-
díjas társaim is, akik ott voltak ezen a
szép estén. 

– Kicsit féltem az esti kimozdulás-
tól - mondja az egyik nagymama - , de
jó, hogy elmentem. A gyerekek mûso-
ra megható volt, hát még mikor az
unokám következett, el is sírtam ma-
gam.

Ugye meg tetszett köszönni Gencsi
tanár néninek, hogy minden évben
ilyen szép élményhez juttat bennünket?

– Igen - mondom, de folytatni sem
tudom, mert, alig várja a szomszédasz-
szonya, hogy ô is megszólaljon.

– Most meg dupla élményben volt
részünk, hiszem a betlehemes játék jól
felvidított bennünket, sôt visszakép-
zeltük magunkat a gyermekkorba. De
szép is volt! Micsoda izgalommal vár-

tuk a betlehemeseket! Pedig igazán
féltünk az „Öregtôl”. Tessék csak kö-
zölni Petró tanár nénivel is, hogy na-
gyon köszönjük ezt a szép meglepe-
tést. Neki és a mûsorozó gyerekeknek
is.

– Hiszen már megtettem az ünne-
pélyen, tetszett hallani.

– Nem baj, akkor még egyszer.
Elbúcsúztunk. Hazafelé sétálva

azon tûnôdtem, hogy sok olyan ember
él az elvetemült világban, akik tudnak
örülni a szépnek, a jónak, értékelik
azokat, akik másokért tesznek jót. Ez
olyan megnyugtató. 

Biztosan örültek a nyugdíjas est-
nek, a fenyôfával díszített tanterem-
nek, a gyertyák fényétôl ragyogó terí-
tett asztalnak, a polgármester úr kö-
szöntôjének és jókívánságainak, a ka-
rácsonyi „Jézuskának”, a derûs vetél-
kedônek, a filléres, de „értékes” tom-
bolanyereménynek. 

Sziporkázó csillagszórók … mi-
lyen jó, hogy ott voltam, hogy tettem
én is valamit, és mindazok az embe-
rek, vállalkozók, akik anyagi hozzájá-
rulásukkal fényesebbé tették a kará-
csonyt.

Sziporkázó csillagszórók, libegô
gyertyafények, karácsonyi melódiák,
hát sohase múljatok el.

Zsíros Antalné

Elújságoljuk jó híreinket!

Ködös, borongós november. Kopo-
gós fagy, szállingózó havazás, kavargó
varjúcsapat. Kinti világ, de BENT ba-
rátságos meleg, nótaszó, köszöntôk.

Köszöntôre gyûltünk egybe a
Tiszagyöngye Étteremben, ahol az Er-
zsébetek (tíz Erzsébet van egyesüle-
tünkben), Katalinok ünnepeltek. Piros
szegfû, gyönyörû teríték, gyertyafény,
köszöntô versikék egyvelege tette ün-
nepélyessé e szép estét.

Finom vacsorát tálaltak fel Tarjá-
nyi Istvánék a közel hatvan egyesületi
tagnak, amit valamennyiünk nevében
köszönünk. A vacsorai társalgást az
„ünnepeltek süteményei, finomságai”
követték, majd felcsendültek a kedves
tiszai népdalok, magyar nótak. Ki Mit
Tud? tarkította az összejövetelt (három
szavalat „zsûriztetett”), majd a legked-
veltebb napirend, a Tombolasorsolás
következett.  Kisebb-nagyobb izgal-
mak közepette minden tombolatárgy
gazdára talált, a legtöbb Pródán Feri
bácsit helyezte elônybe. 

HÍREINK

Itt a farsang…
Nyugdíjas Egyesületünk február

második hetében szervezi és rendezi
meg „Farsangi mulatságát”, a Tisza
Gyöngye Étteremben. Kapcsolódik
hozzá a névnapi „hónapsoroló”.

Üdülés…
A hajdúszoboszlói üdülésekre még

lehet jelentkezni. Az egy hetes üdülés
ára 13.000 Ft. Az összeg tartalmazza
az orvosi szolgáltatást is.

Bessenyei est…
A Bessenyei-hét és Bessenyei est

rendezvénysorozataira szeretettel vár-
juk nyugdíjas tagjainkat. A részletes
programot a meghívók tartalmazzák.

Tagdíj…
A 2002-es évben az egyesületi tag-

díj 100 Ft/hó. 
Akik egyesületi tagok szeretnének

maradni, kérem, hogy Farkas
Istvánnénak fizessék be az I. félévi
tagdíjat (600 Ft).



BBAARRÁÁTTII  OOLLDDAALLAAKK
Új év, régi célok

Az elmúlt év Egyesületünk to-
vábbi erôsödésének éve volt. Nem a
nyilvántartott tagok számát tekint-
ve, mert most sem estünk a nagy-
zoló létszámtoborzás csapdájába.
Nem azon mérjük le a munkánk
eredményességét, hogy mekkora a
taglétszám. Igaz, hogy azért feltét-
lenül jól esne, ha a jelképes tagdíj
összegének befizetésével, tagként
még többen fejeznék ki egyetérté-
süket szándékaink és programja-
ink megerôsítéseként.

Röviden áttekintve a harmadik
évezred elsô évét - hozzáfûzve az El-
nökségünk napokban elfogadott
munkatervét - a következô felsoro-
lással büszkélkedhetünk:

A BESSENYEI EST hagyomá-
nyos immár, és hagyományosan jól
is sikerül Zsírosné Ilonka szervezé-
sével. Ez évben sem lehet ez más-
ként.

Az EGYESÜLETI BÁLRA a
múlt évben hoztunk elôször profi fel-
lépôket, ez úgy tûnik hogy szeren-
csés volt, a hangulatot fokozandó ez
most sem lehet másként. A bál bevé-
tele sokat segített a késôbbi kiadások
fedezésében.

A bálon az ÉV EMBERE címe-
ket ismét arra érdemes személyek
kapták, Tarjányiné Dr. Jedlicska Ilo-
na és Zsíros Antalné. Ez évben re-
méljük a tagság kollektív bölcsessé-
ge ismét megnyilvánul, ezt elôsegí-
tendô a jelöléseket személyesebbé
tesszük a tagok egyenkénti megkér-
dezésével. Ami az idei Bált illeti az
elnökség döntése értelmében, a belé-
pôk ára 3.500.- Ft lesz, melyért egy
igen ízletes háromfogásos vacsorát,
éjféli vacsorát, színvonalas mûsort és
remek estét ígérünk.

A TAKAROS PORTA mozga-
lomra külön jelentkezni nem kellett
eddig sem, de sokak véleménye az,
hogy rendezettebbek lettek az utca-
frontok, egyre többen nyírják a füvet
a házak elôtt, és készítenek virágos-

kertet közös gyönyörûségünkre. Idén
szeretnénk, ha még szebb és még
gondozottabb lenne Tiszabercel, eh-
hez Önök, kedves olvasók is hozzájá-
rulhatnak majd  saját,  ritkításra ítélt
virágtöveik, hagymáik felajánlásával.
Majd szólunk!

A MAJÁLIS jól sikerült, de bebi-
zonyosodott, hogy egy helyszín még
jobb, a „Kozma-tó” (Öreg-Tisza tó)
lesz az igazi. Egy helyszín és egy há-
zigazda, sok program és sok ember =
biztos siker!

A Szakiskola tanárainak és dol-
gozóinak profi lebonyolításában, Já-
ger József egyesületi felelôsünk köz-
remûködésével a MEZÔGAZDA-
SÁGI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR egy-
re színvonalasabb, a bemutatott gé-
pek és hallgatható, érthetô elôadások
száma egyre nô. Reméljük, ez évben
még többen veszik észre azt a ritka
lehetôséget, hogy itt könnyen, köz-
vetlenül kérdezhet vetésrôl, aratás-
ról, értékesítésrôl és pályázható pén-
zekrôl a legilletékesebbektôl.

A nagy sikerû GÁTSZÍNHÁZ és
a HALÁSZLÉFÔZÔ VERSENY
megyehatárokon túl is híres lett, ez
évben egy héten belül tartjuk meg
mindkettôt. Had újságoljuk: a Hiva-
tal és Hajnal András polgármester
személyes és hathatós segítségével
lesz végre saját színpadunk ! Ha pe-
dig egyszer már áll az a színpad  ak-
kor egy-két eseménnyel azért csak
bôvülünk: pl. a Tisza partján elôször
megrendezésre kerülô NÉPI IPAR-
MÛVÉSZETI VÁSÁR-ral.

Homonnai Zoltán barátunk és fô
segítôinek lendülete reményeink
szerint ezt is sikerre viszi. Megér-
demlik, hogy név szerint is felsorol-
juk ôket: Szárazné Margó és
Humicskó József munkája dicséretet
érdemel.

A SPORTBARÁTOK NAPJA ki-
bôvült programjával, Papp János jegy-
zô-titkár szervezésében egyre színvo-
nalasabb versenyeket hozott, amit a
focinál kitörô indulatok sem rontottak
el. Ez év végén reméljük, még csalá-

diasabbá tudjuk tenni a sportnapot,
nem csak hangulatában, hanem a csa-
ládi csapatok részvételének bevezeté-
sével is.

A PÉNZÜGYEK jó gazdája
Görömbei Vilmos úr, kitûnôen, és
egyre nagyobb szigorral koppint az
orrunkra, ha késünk az elszámolás-
sal. Csak lenne már egyszer mibôl
gazdálkodni úgy jó bôven, de hát
minden kezdet nehéz. Hogy szabá-
lyos legyen minden, azt pedig ked-
ves jogászunk, Görömbeiné Katika
felügyeli, reméljük, kevésszer fo-
gunk kapni sárga lapot tôle.

És gondolatban már végére is ér-
tünk egy újabb évnek. Ugye, hogy
„elszáll az idô, eliramlik az élet”? Mi
kis morzsácskái a Teremtônek, vajon
jók maradunk-e /leszünk-e/, vajon
teszünk elég szépet és jót ahhoz,
hogy mindannyiunk részére jobb le-
gyen a jövô? Fôleg a fiataloké, akik
még tán bizalommal néznek ránk. A
Barátok Tiszabercelért Egyesület
tagjainak is van dolga.

Rajtunk múlik a jövônk, ezért ké-
rem, hogy bízzunk önmagunkban és
egymásban, és segítsünk minden
kezdeményezést, ami a közös jó ér-
dekében történik. Még akkor is, ha
az csupán egy jókedvû délutánnal
szolgál.

Hajrá, magyarok!
Hajrá Tiszabercel !

Garai Zoltán elnök

KERESSÜK

… azt a tiszaberceli kedves sze-

mélyt, aki az egyesület zászlajára cí-

merünket ráhímezné. Amennyiben se-

gítségünkre tudna lenni ez ügyben,

kérjük hogy jelezze felénk, vagy Zsí-

ros Antalné nyugdíjas egyesületi elnök

felé segítô szándékát, melyet elôre is

köszönünk.



2001. évi zárásra való felkészülés. 
Következô évi bevallási határidôk

egyéni vállalkozóknak, betéti társasá-
goknak, kft-knek 2002. február 15.,
magánszemélyeknek március 20.
Azért, hogy ne a határidôket megelôzô
napokban kelljen kapkodni, esetleg
hosszú sorokat végigállni a postán
vagy az APEH-ben, javaslom, hogy
már most készítsenek próba zárást.

2002. (2001)-re vonatkozó fôbb
változások.

Lakáshitelrészlet kedvezmény: Az
eddigi évi lakáshitel törlesztés után
igénybe vehetô 20%, max. 35.000. Ft
megemelkedik 40%, max 240.000. Ft-
ra. Új lakásra felvett hitel törlesztése
esetén 2001. jan. 1-ig visszamenôleg,
használt lakásnál 2002. jan. 1-tôl érvé-
nyes a kedvezmény.

Nyugdíj adómentessége:
Örökös problémát okozott nyugdíj-

ba vonulás után, hogy dolgozzak-e to-
vább, ha lehetôségem van rá, vagy
nem érdemes, mert magasabb adó-

ADÓSARADÓSAROKOK
kulccsal adózok. 2002. jan. 1-tôl a
nyugdíj nem számít bele az adóalapba,
teljesen adómentes. Eddig is az volt,
ha nem volt rajta kívül más jövedelem,
viszont ha volt, akkor nagyobb adó-
sávba emelte ezt a plussz jövedelmet. 

Egyházi adomány adómentessége: 
Külön rendeletben meghatározott

egyházak javára juttatott adomány 30
%-a de max. 50.000.- Ft. adókedvez-
ményként visszaigényelhetô 2001. jan.
1-tôl. Ez idén alkalmazható elôször.

Családi gazdálkodó, családi gaz-
daság bevezetése 2002. 01.01-tôl:

Tagjainak kistermelôi kedvezmény
fejenként 6 millió Ft árbevételig jár, 40
%-os költségátalány 1.200.000- Ft-os
felsô határát eltörölték (lásd ôsterme-
lésnél részletesebben). 

Ôstermelés
Ôstermelô az aki szja törvény sze-

rint mezôgazdasági tevékenységet vé-
gez. Kistermelô az az ôstermelô, aki-
nek árbevétele a 4 millió Ft-ot, családi

gazdálkodás tagjánál 6 millió Ft-ot
nem haladja meg. A közismert ôster-
melôi kedvezmények a kistermelôk-
nek illetve 2002. jan. 1-tôl a kisterme-
lôknek és a családi gazdaság tagjainak
járnak.

Ezek a kedvezmények:
1. Bármelyik adózási formát vá-

lasztva (1,2,3,) 250.000.- Ft. bevételig
adómentes a bevétel. Tehát nem csak a
3-ban, az átalányadózásban.

2. Tételes költségelszámolás
esetén (1-es) 20 % kiadási számla ese-
tén max 2 millió Ft bevételig szintén
nincs a törvény szerint adóköteles jö-
vedelem.

3. Tételes költségelszámolásnál
bevétel 40 %-a bizonylat nélkül levon-
ható.

4. Teljes költségelszámolásnál
(1-es) és 10 % költséghányad (2-es) al-
kalmazása esetén 100.000- Ft-ig adó-
kedvezmény vehetô figyelembe.

Családi gazdálkodás max. 300 ha
összterületen gazdálkodó család, ahol
gazdaság vezetôjét a családi gazdálko-
dót a megyei földmûvelésügyi hivatal
ilyenként nyilvántartásba vesz.

Máté 
adótanácsadó

Az olvasás mindennapi feladat,
ismeretek forrása és jó szórakozás

A szülô a gyermek elsô társa, pél-
daképe, mintája, vezetôje az írott
beszéd világának a felfedezésében
Tôle függ, hogy a gyermeke szeret-e
majd olvasni. A felolvasás és a be-
szélgetés gazdagítja a gyermek tu-
dását. A mesék, versek írói ennél is
többet adnak: megosztják az olvasó-
val élményeiket, és élni tanítanak.

„Én is vele olvassak?”
– Igen! Olvasson fel gyermekének

néha akkor is, ha már tud olvasni.
– Lapozgassanak, nézegessenek

együtt könyveket.
– Beszélgessenek az olvasottakról.
– Vigye el könyvtárba, könyves-

boltba.
– Hallgassa meg a gyermek olvasá-

sát. Figyelje meg, miben hibázik, se-
gítsen kijavítani a hibákat.

– Szánjon idôt a család együttes
csendes olvasására. Lássa a gyermek,
hogy mások is olvasnak.

– Legyen a könyv megbecsült aján-
dék a családban.

Megeshet, hogy egy közösen né-
zett tévéfilm szolgáltat alkalmat a fel-
olvasás, a közös olvasás megkezdésé-
hez, vagy egy kirándulás élményei
nyomán vesznek kézbe természetrôl
szóló könyvet. Az sem elképzelhetet-
len, hogy a tanulási kudarc nyomán
kezd érdeklôdni egy gyerek a könyvek
iránt, ahogy egy 15 éves lány elmesél-
te. Fontos, hogy a szülô tudja, mi ér-
dekli a gyermekét, s olyan témájú
könyvet adjon a kezébe.

Azt mondja a gyermekem…
„Nem szeretek olvasni.”
– Lehet, hogy nem tud olvasni, bi-

zonytalan a betûk felismerésében és
összeolvasásában;

– szétszórt a figyelme, ezért nem
tud a tartalomra figyelni;

– gyenge a memóriája, elfelejti
közben, amit olvas;

– nem elég gazdag a szókincse,
ezért nem érti, amit olvas;

– mások beszédét sem érti pontosan.
Ki kell deríteni az okot, és ha szük-

séges, szakemberhez kell fordulni.
„Unalmasak a könyvek, fôleg a kö-

telezô olvasmányok.”
Lehet, hogy a könyvben van a „hi-

ba”: nehéz a gyereknek, nem köti le.
Ne kívánja a szülô, hogy a gyermeké-
nek is az a könyv tetsszen, ami annak
idején az ô kedvenc olvasmánya volt.
De próbálja meg! Meséljen róla, adja a
gyerek kezébe, olvasson belôle, talán
megtetszik. A nagyobb terjedelmû ol-
vasnivalóhoz fokozatosan kell hozzá-
szoktatni a gyereket. Erre jók a  gye-
rek-képregények.

SZÜLÔK KÉRDEZIK 
– AZ OLVASÁSRÓL



December 17-én a 2001. évi utolsó
ülésre került sor. Az új egészségház to-
vábbi berendezéseihez a képviselôtes-
tület 177 ezer forintot szavazott meg.
Módosításra került az önkormányzat
2001. évi költségvetésérôl szóló ren-
delete. A 2002. évi komp üzemeltetés
is napirenden szerepelt. Erre az évre
szintén az Arany-Parmen BT-vel köt
szerzôdést az önkormányzat. A képvi-
selôtestület elfogadta 2002. évi mun-
katervét, melyben összesen 8 ülés sze-
repel. Az ôsszel sorra kerülô önkor-
mányzati választás után az újonnan
felálló testület határozza meg saját
munkatervét. A testület utolsó napi-
rendje az önkormányzat 2001. évének
értékelése volt. Hajnal András polgár-
mester szóbeli elôterjesztésében ki-
emelte, hogy az egy év alatt elvégzett
feladatok elôzetes várakozásainknak
megfelelôen valósultak meg. 

A képviselôtestület a 4 éves ciklus
utolsó évének elsô ülését január 14-én
tartotta. Ezen az ülésen az önkormány-
zat által fenntartott intézményekben fi-
zetendô térítési díjak felülvizsgálatára
került sor. A térítési díjak az Idôsek
Klubjában vitát váltott ki. Az eredeti
rendelet-tervezet különbséget tett vol-
na a már klubtagok, és a közeljövôben
klubtagnak felvett személyek között a
80. életév betöltését követôen. 

A képviselôtestület azonban úgy
foglalt állást, hogy valamennyi klub-
tag azonos elbírálásban részesüljön.
Az önkormányzat az áremelést 8%-
ban határozta meg. Ha a különbözô
energiaárak, élelmiszerárak és az in-
tézmény fenntartási költségeit alapul-
vesszük, akkor ennek az emelésnek 20
%-nak  kellene lenni és akkor még
nem beszéltünk a 50 ezer forintos mi-
nimálbérrôl. Ennek kompenzációját az
önkormányzat nem építette be a téríté-
si díj emelésekbe. Mindezek alapján a
80. életévét betöltött klubtagok térítési
díjak 40%-át fizetik meg. A gyermek-
étkeztetésben az általános iskola nap-
közijében 179 az óvodában 129 Ft +
áfa/nap, az idôsek klubjában 20.100.-
Ft, egy fôre esô jövedelemig 100,
23.000 Ft esetében 110, 27.000 Ft.
esetében 125, 32.000 Ft. esetében 138,
32.000 Ft. felett, 160 Ft + áfa összeget

kell megfizetni. Az étkeztetésért 179
Ft-ot, a vendégétkezésért ennek 150%-
át kell megfizetni. A rendeletmódosí-
tást követôen a szociális igazgatásról
és szociális ellátásáról szóló rendelet
módosítására került sor. 

Negyedik napirendi pontként a pá-
lyázati lehetôségekrôl tartott ismerte-
tôt Hajnal András polgármester. 5. na-
pirendi pontként a közmeghallgatást
készítette elô a képviselôtestület,
melyre február 18-án 18 órától az Ál-
talános Iskola tornatermében kerül sor.
A telefon korszerûsítésrôl is tárgyalt  a
testület mivel a jelenlegi rendszer nem
teszi alkalmassá az Internet hozzáfé-
rést. Örömhírrôl számolt be Hajnal
András polgármester a fogorvosi kör-
zet kialakítása tekintetében. Valószí-
nûleg március elsejével indulhat az
SZTK-alapú fogorvosi rendelés az új
egészségházban. A rendelô kialakítása
elkezdôdött. A testület támogatja, az
Önkéntes Tûzoltó Egyesület részére
egy tûzoltókocsi beszerzését. A testü-
let támogatta azon ötletet, hogy a sze-
meteskukák egységesítésével érjünk el
egy újabb elôrelépést a szemétszállítás
területén. A polgármesteri hivatalban
elô lehet jegyezni ezen szeméttároló
edényekre. 

A képviselôtestület ez évi második
rendkívüli ülését január 30-án tartotta.
Itt a közvilágítás korszerûsítésével
kapcsolatos pályázat végleges számai-
nak ismeretében a pályázat benyújtása
mellett döntött. Ezt követôen a köz-
munkaprogramban benyújtandó pályá-
zatról döntött a testület. 

Az ÁB-Aegon által felmondásra
kerülô biztosításokkal kapcsolatos te-
endôkrôl hangzott el tájékoztató, a
részletekrôl a hivatal plakátok útján tá-
jékoztatja az érintetteket. A testület
következô ülését február 18-án tartja
közmeghallgatással együtt.

A téli csendességet még tovább fo-
kozta a decemberi és januári kitartó ke-
mény hideg. Ezen idôszakban az alma-
fák metszését is csak lopva lehetett vé-
gezni, traktorhangot pedig csak elvétve
hallottunk.

A télbôl lassan kifelé menve, né-
hány téli, télvégi teendôre hívnám fel a
figyelmet.

Ahol az ôszi kalászosoknak ôsszel
nem adtak nitrogén mûtrágyát, a hó el-
tûnése után lehetôség szerint minél
elôbb szórják ki, melyet késôbb ildo-
mos még egyszer megismételni. Mivel
gyors tavaszosodást ígérnek, a várható
belvizeket saját földjeinkrôl, de az
utakról is, vezessük el az árokba. 

A tartós hideg ellenére a gyümölcs-
fák metszése jól halad, természetesen a
zöme még hátra van. Ha a metszés 0
Co alatt történik, elôfordulhat a vasta-
gabb ágak friss vágás körüli részleges
fagyása. Ilyen esetben inkább hagyjuk
egy kissé hosszabb csonkot. Idôsebb
almafáknál a törzsápolást megéri elvé-
gezni, mert az áttelelô almamoly, szö-
vôlepke, lombrágó hangyák, pajzstetû,
kéregmoly, lombosfa fehér moly áttele-
lô szaporító képleteit ezzel a mechani-
kai védekezéssel jelentôsen meggyérít-
jük. Fôleg a fiatalabb gyümölcsösöket
ellenôrizzük gyakrabban az esetleges
vadkárok elôfordulása miatt.

Ellenôrizzük továbbá a pincében,
vagy primóban betárolt burgonyát, sár-
garépát, zöldséget, almát. 

A borok második fejtését el kell vé-
gezni, a seprôtôl meg kell szabadítani.

Az ezévi agrártámogatásokról a tá-
jékoztató megtörtént. Az írásos formá-
jához is hozzá lehet jutni. Van benne
újszerû dolog, mint pl. a családi gazda-
ságok létrehozása. Pontosan informá-
lódjunk, figyeljük a határidôket és
döntsünk a lehetô legjobban saját ma-
gunk is családunk érdekében.

FALUGYÛLÉS
Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselôtestülete 2002.

február 18-án 18.00 órától tartja Közmeghallgatását az általános
iskola tormatermében, melyrôl részletesen, külön meghívóval és
plakátokon tájékoztatja a településen élôket.
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Egy jó hangulatú torna
trónfosztással

Beszámoló a Szilveszter Kupa 2001. évi
eseményeirôl.

(BN.-PJ.) Tiszabercel község önkor-
mányzata 2001. december 29-én rendez-
te immár 6. alkalommal kispályás terem-
labdarúgó bajnokságát, a Szilveszter Ku-
pát.

Az elmúlt évi tapasztalatok alapján a
nagy érdeklôdésnek és a rendezés lebo-
nyolításának rugalmasságát úgy igyeke-
zett kissé mesterséges módon befolyá-
solni, hogy meghívásos alapon rendezte
a tornát. Így összesen 8 csapat meghívá-
sára került sor. Az irányított sorsolás cél-
ja az volt, hogy az erôviszonyoknak
megfelelôen kerüljenek 1-1 csoportba a
csapatok. Az idôjárási viszonyok nem
kedveztek a december 29-i napnak, hi-
szen aki emlékszik az tudja, hogy óriási
havazás, szél és hófúvás nehezítette az
ideérkezô csapatok dolgát. Ennek kö-
szönhetôen a Rongyláb FC a torna kez-
detét követôen lemondta a szereplést,
mivel idegenbôl ideérkezô futballistái
egy árokba csúsztak, de szerencsére ko-
molyabb sérülés nem történt, és az anya-
gi kár sem lett jelentôs.

Azt kell mondani, hogy a csoport-
mérkôzések során a papírforma szerint
zajlottak a mérkôzések, bár rögtön az el-
sô mérkôzés meglepetéssel indul, mivel

a Champion FC az Önkormányzattal
összecsapva 1–0-ás vereséget szenve-
dett. A második mérkôzésen a Barátok
FC az Arany Parmen Bt.-tôl 4–1-es vere-
séget szenvedett, majd a tiszaberceli Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat egy
meglehetôs zakóval vonult az elsô mér-
kôzést követôen az öltözôbe, itt az ered-
mény 5–0. A Champion FC a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzattal 4–1-re vég-
zett, majd az Önkormányzat - Vendégkör
találkozó 3–2-es szoros eredményt ho-
zott. Nem hozott meglepetést az Arany-
Parmen Bt. - Fortuna FC találkozó, 5–0,
ahogyan a Champion FC – Vendégkörrel
4-3-as eredménye sem volt az. Barátok -
Fortuna szintén 4–3, Önkormányzat –
CKÖ 3–0. A négyes döntôbe az Önkor-
mányzat, a Champion, az Arany-Parmen
Bt. és a Barátok SC került. A négyes

döntô meglehetôs meglepetéssel zárult
akkor, mikor kiderült, hogy az Arany-
Parmen Bt. nem játszhat a serlegért, me-
lyet korábban örökre elhódított 3 diada-
lával, hiszen a döntôbe az Önkormány-
zat és a Champion FC került, míg a har-
madik helyért az Arany-Parmen Bt a Ba-
rátok SC-vel csatázott. Ami a végered-
ményt illeti a 4. helyen a Barátok SC.
végzett, az Arany-Parmen Bt. kiköszö-
rülte a csorbát és a bronzérmet szerezte
meg. 

Az Önkormányzat - Chamion FC ré-
gen nem látott nagy mérkôzést hozott. A
Champion FC korán 2–0-ás vezetést
szerzett. A félidôt követôen az Önkor-
mányzat megrázta magát, és meglepetés-
re Kozma Péter 2 bombagóljával egyen-
lített. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy
a Champion FC szívének és motorjának
számító Vajóczki András talán kicsit el-
bizakodott, mikor csapatának több, mint
felét lecserélte, mondván játszanak a
többiek is a döntôben. A 2–2-es végered-
ményt követôen a kétszer 5 perces hosz-
szabbítás sem hozott döntést, így hetes
rúgásokra került sor. Itt az Önkormány-
zat 3 kapufáját a Champion FC 2 bom-
bagólja semlegesítette, így végered-
ményben a bajnoki cím és 1 évre a kupa
a Champion FC birtokába került. Az
újabb megmérettetés február 9-én a Me-
zôgazdasági Szakmunkásképzô torna-
csarnokában az Arany-Parmen Farsang
kupán következik majd. 

MEGKEZDÔDÖTT 
A FELKÉSZÜLÉS!

A Közép-Szabolcsi Körzeti I. osztályú
bajnokságban szereplô csapataink megkezd-
ték a felkészülést a tavaszi szezonra. A II. he-
lyen várja a folytatást a felnôtt csapatunk, III.
helyen az ifjúsági csapat. A téli szünetben vál-
tozás történt az együttes vezetésében. Farkas
Béla edzô munkahelyi elfoglaltsága miatt nem
vállalja tovább a  gárda irányítását, a tavaszi
szezonban. A január elején megtartott elnök-
ségi ülésen a vezetôség úgy döntött, hogy
helybôl oldja meg a kérdést, egy fiatal, agilis,
megfelelô edzôi papírral rendelkezô személy-

lyel. Németh Zoltán, aki tiszaberceli születésû
és jelenleg is a csapat játékosa, játékos-edzô-
ként irányítja a csapat munkáját, a tavaszi sze-
zonban. A másik visszatérô Bíró Sándor, aki
korábban több éven keresztül irányította a csa-
pat munkáját. Ketten közösen végzik a tavaszi
szezonban az edzések irányítását. 

A játékosok házatáján annyi változás tör-
tént, hogy az ôsz folyamán sérült Lehóczki
Mihály teljes értékû edzéseket tud végezni,
valamint Kató Gábor az ibrányi csapattól érke-
zett hozzánk. Ô korábban a megyei I. osztály-
ban és az NB III-ban is futballozott, munkahe-
lyi elfoglaltsága miatt azonban a nagyobb kö-
vetelményeknek Ibrányban nem tud megfelel-
ni. A vezetés egyértelmû célkitûzése még,
hogy helyi fiatalok kerüljenek beépítésre a ta-

vaszi szezonban.  Az ôszi szezonban már sze-
rephez jutott Kerekes Károlyon kívül a veze-
tés további 5 ifjúsági játékost hívott meg a fel-
nôtt keret edzéseire. Február hónapra 4 edzô-
mérkôzés került lekötésre Kótajjal valamint
Gávavencsellôvel oda-vissza alapon. A csapat
számára a célkitûzés továbbra is a bajnokság
megnyerése, valamint az ifjúsági helyi kötôdé-
sû játékosok beépítése.

A célkitûzések teljesíthetôk, ha a csapatot
nem sújtják betegségek, sérülések, illetve fe-
gyelmezetlenségek miatti kiállítások. Minden
játékosnak és sportszeretô szurkolónak kelle-
mes tavaszt, jó mérkôzéseket – és bízva a baj-
nokság megnyerésében – jó szurkolást kívá-
nok. 

Hajnal András SE. elnök


