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FARSANGI 
MULATSÁGOK

A Bessenyei György Általános
Iskola szülôi munkaközössége és az
ÖNO közös rendezésében indult a
Tiszabercelen már hagyományos bá-
li sorozat, melyet január 31-én tar-
tottunk a Tiszagyöngye étteremben.

A rendezvény sikeres megszerve-
zéséért ismét nagyon sokan támogat-
tak felajánlásokkal, elôkészítô munká-
val. Az est fôszponzorai Tarjányi Ist-
ván és családja, Kolozsi László és csa-
ládja és Hajnal Béla voltak. Köszönet
Mészáros Lajosné szmk-elnökünknek,
aki a szervezésben, elôkészületekben
fáradhatatlanul dolgozott a rendez-
vény sikeréért.

A szülôk, az ÖNO dolgozói, a kar-
társak munkájának köszönhetô, hogy
közel ezer jótékonysági jegy talált gaz-
dára, a vacsora, a felajánlott sütemény
ismét finom, és bôséges volt, a támo-
gatásként kapott közel 90 értékes aján-
dék 1100 tombolajegy vásárlására ösz-
tökélte a jelenlévôket. 

A közel 100 vendéget László Antal
igazgató úr köszöntötte, és köszönte
meg a támogatóknak az önzetlen fel-
ajánlásokat, az elôkészítô munkát.
Száraz Lászlóné igazgatóhelyettes is-
mertette a hajnalig tartó programot,
majd kezdetét vette az est hangulatát

CIVILEK AZ 1%-ÉRT
Kérjük, rendelkezzen adója 1%-ról Tiszabercelnek. A rendelkezô nyilatko-

zatot egy zárt borítékba téve, arra felírva nevét címét és adóazonosítóját, csatol-
ja adóbevallásához, vagy adja át adóbevallását készítô munkáltatójának. Mind-
össze ennyit kell tennie azért, hogy hozzájáruljon falunk felemelkedéséhez.

BARÁTOK
TISZABERCELÉRT

A Barátok Tiszabercelért Egyesü-
let számos rendezvénye hozott már
hírnevet falunknak. Megköszönjük
többéves támogatásukat, és most ismét
arra kérjük a Tisztelt Adózókat, hogy
ne hagyják a közösbe veszni adóforint-
jaik 1%-át. Kérjük, emlékezzen a fe-
lejthetetlen eseményekre, és támogas-
sa egyesületünket.

Adószám: 18804627-2-15
Tisztelettel: Homonnai Zoltán 

LOVASKLUB

A Tiszamenti Lovas Klub köszöni
mindazon állampolgároknak a felaján-
lását, akik az elmúlt években megtisz-
telték bizalmukkal és adójuk 1%-át a
klub részére ajánlották fel. 

Tisztelettel kéri mindazokat, akik
terveik megvalósításával azonosulni
tudnak, hogy adójuk 1%-át részükre
ajánlják fel, hogy 5. alkalommal is ta-
lálkozzunk Pünkösdkor a Vásártéren.
Köszönjük!

Adószám: 18804146-1-15
Tisztelettel: ifj. Kolozsi László 

MODELLEZÔ KLUB

A Modellezô Klub köszönetét feje-
zi ki azoknak az adózó állampolgárok-
nak, akik 2003-ban adójuk 1%-át,
44878 Ft-ot ajánlottak fel a klub mû-

ködésének megsegítésére. Ezzel nagy-
ban hozzájárultak a fiatalok technikai
képzéséhez szükséges eszközök, anya-
gok biztosításához, versenyezési lehe-
tôségük megteremtéséhez. Kérjük, a
jövôben is támogassák ajánlásaikkal
tevékenységünket. Köszönjük.

Adószám:19207463-1-15. 
Tisztelettel: Petró Béla

NYUGDÍJAS EGYESÜLET

A Tiszaberceli Nyugdíjasok Egye-
sülete minden kedves segítônek köszö-
ni az anyagi és erkölcsi támogatást,
melyet az elmúlt évben mûködésünk-
höz nyújtottak. 

Kérjük további segítségüket az
SZJA 1%-os felajánlással a 2004-es
évre is. Köszönjük!

Adószám: 18801590-1-15
Tisztelettel: Zsíros Antalné

TISZABERCELI ÖNKÉNTES
TÛZOLTÓ EGYESÜLET

A Tiszaberceli Önkéntes Tûzoltó
Egyesület ezúton megköszöni minden
kedves támogatónak, hogy anyagi és
erkölcsi segítséggel hozzájárult az
egyesület mûködéséhez.

Kérjük, hogy adójuk 1%-át idén is
egyesületünk részére ajánlják fel, hogy
a 2004-es évben is fejleszthessük a
tûzoltók felszereltségét. Köszönjük!

Adószám: 18811166-1-15
Tisztelettel: Natkó László Folytatás a 2. oldalon
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fokozó fergeteges mûsor. Az Általános
Iskola nyolcadikosainak nyitótánca,
majd az 5. osztály cilinderes száma
után következett az Ibrányi Móricz
Zsigmond Gimnázium csoportjainak
bemutatója. A szebbnél-szebb lányok
elôadásait férfi vendégeink tátott száj-
jal nézték végig, vigyázva arra, hogy a
mellette ülô párja ebbôl a lehetô legke-
vesebbet vegyen észre.

A hangulatfokozó mûsort követôen
– a finom és bôséges vacsora elfo-
gyasztása után – ismét törhettük a fe-
jünket a Száraz Lászlóné által összeál-
lított kvíz-kérdéseken. Az iskolánkkal
kapcsolatos kérdések megoldása során
minden csapat számolt éveket, terme-

ket, kéményt mászott gondolatban
azért, hogy sikerüljön a helyes választ
megtalálnia.

Közben a kótaji JU-KI duó talpalá-
való számaira elfoglalták helyüket a
parketta szerelmesei, kezdôdhetett a
tánc. 

Este 11 óra környékén megtörtént a
kvízjáték eredményhirdetése, majd a
jótékonysági jegyek nyereményének a
kisorsolása. A kvízjáték gyôztese Papp
János jegyzô úr lett, aki ezzel is igazol-
ta, hogy a községi intézmények apró
részleteire is odafigyel. A jótékonysági
jegyet vásárlók közül Görömbei Lajos
vihette haza a gyapjú garnitúrát, remél-
jük éjszakánként édesdeden alszik a ta-
karó simogató hatásaitól is.

Éjfélkor ismét megkóstolhattuk
Tarjányi István fôszakácsunk által ösz-

szeállított, a segítô szülôk által megtöl-
tött fenséges berceli töltöttkáposztát,
melynek elfogyasztása után néhá-
nyunknak nem nagyon volt kedve a ze-
ne csábító dallamaira a táncteret hasz-
nálatba venni.

Hajnali 1 órakor került sor az est
folyamán vásárolt tombolajegyek nye-
reményeinek kihúzására. A közel 90
értékes nyeremény átadása után a fôdíj
- egy 25 részes aranyozott étkészlet –
kisorsolása fokozta a hangulatot. A dí-
jat – teljessé téve a család sikerét-
Pappné Turik Tímea vehette át.

Remélem, a hajnali 5 óráig tartó jó-
tékonysági bálunkról minden vendé-
günk kellemesen elfáradva, de jólesô
érzésekkel térhetett haza, annak tuda-
tában, hogy segített ezzel iskolánknak,
és az ÖNO-nak.

FARSANGI MULATSÁGOK
Folytatás az 1. oldalról

Alig teltek el az ünnepek, újabb
vígasságokra készülünk. A gyerme-
kek Ki mit tud? versenye, s a farsang
következik.

Lázasan keresik a meséket, verse-
ket, én énekelni és táncolni fogok-
mondják nagy örömmel. Hiszen aki
már részt vett a Ki-mit-tud? versenyen
tudja, hogy ez egy igazi játék, de azért
dominál az elôadás mód, viselkedés is.
Legnagyobb élményt és mulatságot
mégis a farsang jelenti számukra. A fo-
lyosón elhelyeztük a „listát” a szülôk
könnyebbségére- ki mi szeretne lenni,

milyen jelmezt öltene magára. Remél-
jük jó hangulatban fog eltelni a farsang
napja, melyet játék, s az önfeledt szó-
rakozás fog jellemezni.

„VISELKEDÉSMÓD =
MAGATARTÁS”

Egy pár mondat erejéig szeretnék
én is csatlakozni a múlt havi szám,
„Olvasói Hyde Park” c. cikkéhez.

Maximálisan egyetértek e cikk író-
jával. Nagyon örültünk, mikor mi is

meghívást kaptunk a Mikulás-ünnep-
ségre szóló zenés mûsorra. De már
sokkal kevésbé, mikor a mûsor közben
a szülôk karolták a gyerekeket, és vit-
ték haza. 

– Hova viszed?!, Hadd, legyen vé-
ge!

– Nem, mert már nem jövök még
egyszer vissza… - és még írhatnám a
megjegyzéseket!

Ebbôl a tanulság levonva: ha csak
gyereknek szóló a mûsor, akkor csak
azok vegyenek részt. Természetesen
tisztelet a kivételnek.  

Az óvónôk véleménye pedig az,
hogy: legközelebb minden szülô saját
maga fogja vinni gyermekét bármilyen
meghívásra, elôadásra, s nekünk nem
kell majd szégyenkeznünk, hogy a
tiszaberceli szülôk „ilyenek”!!!

OOVVII  HHÍÍRREEKK
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BÛNÜGYI KRÓNIKA – TISZABERCEL 2003.
A Rendôrôrsön kapott tájékoztatás szerint az Ibrányi Rendôrôs illetékességi területén 2003-ban összesen 237 bûn-

cselekmény elkövetése vált ismertté. Ez 25 %-os csökkenést jelent az elôzô évhez képest. A delictumok 12 %-át követ-
ték el Tiszabercelen, 29-t, melyekrôl az alábbiakban tájékoztatjuk a Tisztelt olvasókat: 

2003. január 16-án ismeretlen tettes
a Vásártér úton kábel tv elosztó dobo-
zokat megrongált, az abban lévô sze-
relvényeket, valamint 70 méter kábelt
eltulajdonított összesen 100000,-ft kárt
okozva az Elektronet Rt-nek. 

H. Z. és O. A. paszabi lakosok ellen
azért indult büntetôeljárás, mert febru-
ár 6-án megjelentek A. S-né tisza-
berceli házánál, majd miután a sértett
megkérte ôket arra, hogy segítsenek
neki havat lapátolni ôk a ház udvarára
bementek. Miután a havat az udvaron
ellapátolták a sértett és a vádlottak a
sértett lakásába bementek, majd a sér-
tett megkérte az egyik gyanúsítottat,
hogy menjen el a boltba kenyérért. Ez-
alatt az idô alatt a másik gyanúsított ki-
használva a sértett figyelmetlenségét,
eltulajdonított a sértett táskájából 1 db.
arany karikagyûrût és 1 db. Casio típu-
sú férfi fekete szíjas karórát. O. A.
másnap ismételten megjelent a sértett
házánál, majd azzal az indokkal, hogy
szeretné megvenni a sértett egyik szek-
rényét, a házba bement és a sértett fi-
gyelmetlenségét kihasználva a szek-
rénybôl 1 pár férfi bôrcsizmát, vala-
mint 1 db gázpalackot lopott el össze-
sen 15 000,-Ft értékben. A fenti tárgya-
kat a házból kivitte, majd biciklire tet-
te és hazavitte.

O. L. és O. R. helyi lakosoknak sú-
lyos testi sértés bûntette miatt kell bí-
róság elé állniuk, mivel március 11-én
este 9 órakor megjelentek az egyik he-
lyi presszóban, hogy számon kérjék az
ott tartózkodó sértettôl, hogy az miért
lökte el korábban ismerôsüket. Az
egyik gyanúsított a sértetthez léptek, az
arcán lefejelte, illetve ököllel az arcán
megütötte, míg társa egy magával ho-
zott gumicsôvel testszerte bántalmazta.
A gyanúsítottakat cselekményüket ész-
lelve a helyiségben tartózkodók fogták
le, majd ezt követôen a presszóból el-
mentek. 

A sértettnek a bántalmazás követ-
keztében arcának, koponyájának, bal
vállának és felkarjának zúzódásos sé-
rülését, valamint bal felsô metszô fogá-
nak kilazulással járó sérülését szenved-
te el.

K. J-né tiszaberceli lakos március
25-én 11:30 óra körüli idôben az utcán
kerékpárral közlekedô haragosának ne-
kitolta a kerékpárját szándékosan, aki
ennek következtében felborult, majd a
földön fekvô sértettnek a fejét puszta
kézzel megütötte. Cselekménye közle-
kedés biztonsága elleni bûncselek-
mény bûntettének minôsül.  

N.B. helyi lakos azért tett feljelen-
tést ismeretlen tettesek ellen, mert
Tiszabercel külterületén található föld-
területérôl 1500 darab fiatal nyárfát ki-
húztak és elloptak, melynek következ-
tében 1.200.000,-Ft kára keletkezett. 

Közokirat-hamisítás bûntette miatt
folyt eljárás ismeretlen tettes ellen, aki
egy helyi vállalkozó személygépkocsi-
ja forgalmi engedélyének mûszaki ér-
vényességét meghamisította, melyet
közúti igazoltatás során a rendôrjárôr
észlelt.

Az elmúlt évben is több jármûveze-
tô vezetett ittasan, nem törôdve jogel-
lenes cselekményük büntetôjogi és
egyéb következményeivel. 2003-ban
összesen 34 közúti baleset történt, eb-
bôl 1 halálos, 13 súlyos sérüléssel, 2
könnyû sérüléssel végzôdött, 18 eset-
ben személyi sérülés nem történt, vi-
szont több-kevesebb anyagi kár szinte
mindegyikben bekövetkezett. Ezekben
nagy szerepet játszott a gyorshajtás és
a szabálytalan elôzés mellett az ittas-
ság is. Gyakori balesetet elôidézô ok,
ezért fontos lenne betartani, hogy aki
alkoholt fogyaszt ne vezessen gépi
meghajtású jármûvet. Fontos megje-
gyezni ezzel kapcsolatban, hogy
amennyiben a vérben az etilalkohol
koncentráció mértéke a 0.8 ezreléket
meghaladja, akkor kerékpárral sem le-
het közúton közlekedni, mert a cselek-
mény ebben az esetben is ittas vezetés
szabálysértésének minôsül.

Nem törôdött ittasságával O. A. he-
lyi lakos sem, aki május 18-án sze-
mélygépkocsival Tiszabercelen sze-
szesitaltól befolyásolt állapotban köz-
lekedett. Ittas vezetése miatt a bíróság
vele szemben jelentôs pénz fôbüntetést
és közúti jármûvezetéstôl eltiltást sza-
bott ki.

K. M. buji lakos május 24 és 28 kö-
zötti idôben testvére juhait ôrizte a Buj
és Tiszabercel határában lévô földterü-
leten, mikor az állatokkal egy
gávavencsellôi lakos tulajdonában lévô
tiszaberceli területen található kukori-
ca földjérôl 100.000,-Ft értékû kukori-
cát lelegeltetett.

betöréses lopás miatt indult eljárás
ismeretlen tettes ellen, aki az Esze Ta-
más utcán egy magánlakásba ajtókife-
szítés módszerével behatolt és onnan
szônyeget, férfi öltönyt és cserepes vi-
rágokat lopott el. 

L. K. fiatalkorú helyi lakosnak lo-
pás miatt kell az igazságszolgáltatás
elôtt felelnie, mivel Tiszabercelen a Ti-
sza úton lévô tüzép telep nyitott iroda-
helyiségének asztalfiókjából 25.000,-
Ft készpénzt tulajdonított el, amely
nem térült meg.

Május 27-én az esti órákban a szak-
munkásképzô kollégiumának egyik
szobájából loptak el 1 db mobiltele-
font.

Június 24-én B. S. helyi lakos 500,-
Ft-ot adott át J. I. szintén helyi lakos-
nak, azért, hogy abból ennivalót vegye-
nek, aki a pénzt átadta lányának azzal,
hogy abból számára bort vegyen a bolt-
ban. Mikor a gyanúsított értesült arról,
hogy a pénzt borra és nem ennivalóra
akarják költeni, biciklire ült és a
tiszaberceli katolikus temetônél utolér-
te a gyermekkorú kislányt, a sértettôl
visszakérte az 500,-Ft-ot, mivel az nem
akarta visszaadni, ezért  egy esetben ôt
a nyakán megütötte, majd a táskájából
a pénzt elvette.

Június 26-án az éjszakai órákban a
Tisza karádi oldalán található 2 db
150.000,- Ft értékû kompkikötô láncot
szereltek le és loptak el jelenleg is is-
meretlen elkövetôk. 

Egyedi azonosítójel meghamisítása
miatt folyt eljárás ismeretlen tettes el-
len, aki egy MTZ traktor alváz- és mo-
torszámát meghamisította. A jogelle-
nességet az eredetvizsgálat során fe-
dezték fel, amikor a jármû új tulajdo-
nosa forgalomba akarta azt helyeztetni. 

B. K. tiszaberceli lakos július 29-én
Folytatás a 4. oldalon
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hajnali 1 és 2 óra közötti idôben meg-
jelent a Tisza parton, ahol a Tisza-túrán
résztvevôk táboroztak. A sértettek sze-
mélyes tárgyai, valamint horgászfel-
szerelései a sátrak elôtt voltak elhe-
lyezve. A gyanúsított sporttáskát, hor-
gászfelszereléseket, ruhanemût, sport-
cipôket, akusztikus gitárt, tisztálkodó
szereket lopott el összesen 180.000,-ft.
értékben. Az eltulajdonított dolgokat a
gyanúsított  az éjszaka folyamán a Ró-
zsa úti házának spájz helyiségében he-
lyezte el egy fekete színû kapucnis
hímzett pulóvert pedig barátnôjének
adott ajándékba. A gyanúsított ellen
más bûncselekmények elkövetése mi-
att jelenleg is bírósági eljárás van fo-
lyamatban. 

B. M. helyi lakos szemérem elleni
erôszak bûntettét követte el, július 30-
án a délutáni órákban lakásán tartózko-
dott féltestvéreivel. A gyanúsított a
négyéves testvére mellé feküdt az ágy-
ban, majd annak akarata ellenére vég-
belén keresztül közösült vele, valamint
arra kényszerítette, hogy orálisan ki-
elégítse. Az igazságügyi elmeorvos-
szakértôi vélemény szerint a gyanúsí-
tott értelmi és szellemi fejlôdésében
megrekedt a középsúlyos értelmi fo-
gyatékosság szintjén.

Július 31-én egy buji lakos elment
egy tiszaberceli lakáshoz, hogy meglá-
togassa testvérét és annak gyerekeit. A
sértett a lakás elôtt várta, hogy testvére
kihozza megmutatni a gyermekét, de
ezt a sógornôje, tekintettel arra, hogy
már régóta haragban vannak nem en-
gedte meg. Ennek következtében han-
gos szóváltás alakult ki közöttük. A
ház elôtti területen. Illetve az utcán áll-
va sértegették szidalmazták egymást. A
vita közepén B. S-né gyanúsított apja
O. L. kirohant az utcára és egy esetben
arcon ütötte a sértettet, aki az ütéstôl
összeesett. Ekkor a másik gyanúsított

is kiment az utcára és húzgálni kezdte
a földön fekvô sértett haját, aki a bán-
talmazás következtében a hasfal és a
balkéz zúzódását, valamint a térd hor-
zsolásos sérülését szenvedte el, melyek
8 napon belül gyógyulóak. Garázda
cselekményük a jelenlévôkben meg-
botránkozást és riadalmat keltett.

Augusztus végén ismeretlenek a
Tiszán hagyott 2 db csónakmotort lop-
tak el lakatlefeszítéssel 310.000 Ft ér-
tékben.

Szeptember 2-án Sz. Gy-né és M-
né Sz. J. tiszabercelen hozzátartozójuk
lakásán tartózkodtak, amikor szóvál-
tásba keveredtek a vendéglátókkal. Ek-
kor az egyik gyanúsított a másikra rá-
támadt, ököllel szájba vágta, egy bottal
testszerte megütötte és hasba rúgta, mi-
re az felkapott egy befôttes üveget és a
társának fejéhez vágta.

P. J. tiszaberceli lakos ellen azért
indult eljárás, mert október 7-én laká-
sukon elôzetes szóváltást követôen egy
esetben homlokon ütötte menyét, aki
nyolc napon belül gyógyuló sérülést
szenvedett

B. F. helyi lakos szintén súlyos tes-
ti sértést követett el, november 1-én az
esti órákban egy italbolt elôtt elôzetes
szóváltást követôen egy esetben ököl-
lel homlokon ütött egy helyi lakost, aki
a földre esett, melynek következtében
jobb alkarja eltört. 

A Rózsa úton november 15-én cso-
portos garázdaság történt, a négy részt-
vevô: H. J-né, B. P-né, R. I-né és J. O.
elôzetes szóváltást követôen több eset-
ben kölcsönösen ütlegelték egymást, és
egymás haját húzgálták. Közülük egy
nyolc napon belül gyógyuló sérülést
szenvedett. Cselekményük az utcában
nagy riadalmat keltett, a hozzátartozó-
ik beavatkozására hagytak fel megbot-
ránkoztató, garázda jellegû magatartá-
sukkal.

Az elmúlt év egyik legsúlyosabb
bûncselekményét négy budapesti lakos
követte el november 17-én, K. S. M. A.
P. R. és G. B-né személygépkocsival
érkeztek Tiszabercelre az esti órákban,
majd a szakiskola nyitott ablakán az
épületbe behatoltak, az ajtókat kifeszí-
tették, vagy betörték és az épületben
található számítástechnikai cikkekbôl a
közelben parkírozó gépkocsijukba kü-
lönbözô számítógépeket és tartozéko-
kat pakoltak be, összesen mintegy
1.000.000,-Ft értékben. Tiszabercelrôl
Rakamaz irányába hajtottak, amikor a
rendôrjárôrök hajnal 1 órakor igazol-
tatták ôket, a gépkocsit átkutatták és az
ellopott dolgokat abban megtalálták. A
gyanúsítottak korábban már voltak va-
gyon ellenni bûncselekmények elköve-
tése miatt végrehajtandó szabadság-
vesztésre ítélve. 

A bûncselekmény elkövetésének
módja, illetve a bûncselekmény hely-
színének megközelítése arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a bûncselekmény el-
követését megtervezték, átgondolták és
mindent megtettek annak érdekében is,
hogy személyük a hatóság elôl rejtve
maradjon. Szerencsére sikerült elfogni
ôket, jelenleg is elôzetes letartóztatás-
ban vannak. 2003-ban az utolsó, is-
mertté vált bûncselekmény december
10-én történt. Ezen a napon a délelôtti
órákban Sz.F. helyi lakos a szakiskola
sportcsarnokának nyitott tanári szobá-
jából tulajdonította el egy tanuló
19.000,-Ft értékû mobiltelefonját. Ez
az ügy is abba a 60%-ba tartozik,
amelyben eredménnyel zárult a nyo-
mozás, sikeres volt a felderítés. 

A tiszaberceli bûnügyi krónika ösz-
szeállításáért lapunk köszönetét fejezi
ki Dr. Kató Simon ôrnagy úr felé, aki-
nek vezetése alatt mûködik az Ibrányi
rendôrôrs a fentiekben foglalt haté-
konysággal.

FELHÍVÁS

Keresem volt diáktársaimat, akik

1984-ben végeztek Zsíros Antalné, il-

letve Tajthy István osztályában.

Jelentkezéseket várom a 30/383-

2061 telefonszámon, vagy levélben

Lengyelné Kulcsár Erzsébet Tiszaber-

cel, Zrínyi utca 13. szám alá. 

FELHÍVÁS 
Az „ARANY-PARMEN” BT. 4474 Tiszabercel, Fô u. 24. sz. 

az elôzô évekhez hasonlóan termeltetési szerzôdést köt az alábbi terményekre:
BÚZA, KUKORICA, NAPRAFORGÓ.

Igény esetén termelési elôleget, vetômagot, mûtrágyát biztosítunk.
BIZTOS PIAC!

LEGMAGASABB ÁTVÉTELI ÁR!
Szerzôdéskötés helye: 4474 Tiszabercel, Fô u. 24. BT. IRODA

Érdeklôdni: 204-650, vagy a 721-119 telefonon lehet 
8.00 órától–du. 16.00 óráig

Folytatás a 3. oldalról
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Háborús idôszakban, 1945. márciusában született Nyíregyházán. A ke-
mecsei Körmendy-tanyán kezdett el nevelkedni. Édesapja elôbb Kemecsén ta-
nított, majd a háború befejeztével, illetve a hadifogságból történô szabadulás
után Kálmánházára, késôbb Tiszabercelre helyezték. Az általános iskolai évei
zömét a kis József már községünkben végezte, majd Nyíregyházán a Kossuth
Gimnáziumban érettségizett le. A pályaválasztás már nem volt egyértelmû,
hiszen hajóskapitánytól mozdonyvezetôig minden szerepelt a tervek között,
csak pedagógusi pálya nem. 

A sors mégis úgy hozta, hogy
biológia–földrajz szakon szerzett dip-
lomát a tanárképzô fôiskolán. Az elsô
években a helyi általános iskolában ta-
nított. 1968-ban Kemecsére költöztek
ismét, ahol majdnem négy évet taní-
tott. Közben megnôsült, s mivel felesé-
ge berceli volt, így újra kicsiny falunk
lakójává vált. Ekkor a helyi szakmun-
kásképzôbe hívták kollégiumvezetô-
nek. Nagyon nehéz és kemény munka
folyt akkoriban ott, hiszen a diákok ha-
vonta csak egyszer mentek haza, rá-
adásul zsúfolt is volt a kollégium.
1976-ban az akkori igazgató távozását
követôen elôbb megbízott, majd kine-
vezett igazgatóvá választották. 1979-
ben a járási hivatal felkérte, hogy vál-
lalja el a tanácselnöki tisztség betölté-
sét. Az ô elnöklete alatt készült el a hat
tantermes általános iskola és tornate-
rem, megvalósult a vízmû és a vezeté-
kes ivóvízrendszer kialakítása, vala-
mint a belvíz megszüntetése árkosítás-
sal. Ekkor nyilvánították mûemlékké a
szivattyúházat és felújították a Besse-
nyei emlékházat. Különbözô személyi
konfliktusok miatt azonban néhány év
után lemondott a tanácselnöki tisztség-
rôl, s mintegy önbecsülését megtartan-
dóan „önkéntes számûzetésbe” vonult
– a buji általános iskolában igazgatói
tisztséget töltött be. 1989-re nagy vál-
tozások történtek Tiszabercelen, s ek-
kor hazajött újra helyi a szakmunkás-
képzôben tanítani. Visszatért a közélet-
be, s a rendszerváltást követô vala-

mennyi választási ciklusban a képvise-
lôtestület tagjává választották.

A közelmúltban – pontosan 2003
nyarán – vehette át tanár úr a „Köz
szolgálatáért” elnevezésû kitüntetést
Tiszabercel Önkormányzati Képvise-
lôtestületétôl. Hogyan fogadta ezt az
elismerést?

– Nem vagyok egy hiú ember, de
jól esett! Nagyon régóta részt veszek a
község életében, a rendszerváltást kö-
vetôen folyamatosan képviselôtestületi
tag vagyok, a pénzügyi bizottság elnö-
kévé választottak. Itt azért nagyon so-
kat dolgoztunk. Különösen a kárpótlá-
si idôszakot tekintve! Állandóan jöttek
hozzám az emberek tanácsot kérni.
Nehéz volt a földügyeket rendbe tenni,
nagy volt a zûrzavar. Most már lecsen-
desedtek úgy gondolom a kedélyek, de
majd meglátjuk...

– Milyen fejlesztési, fejlôdési lehe-
tôséget lát Tiszabercelen?

– Na, hát most törhetjük a fejünket!
Az infrastuktúra már teljeskörû, ezt
csak rendben kell tartani. Mûködtetni
kell a közmûveket, intézményeket. Jó
lenne olyan munkahely, ahol szívesen
dolgoznak az emberek. Volt itt a sertés-
telep, de két-három év eltelte után már
alig dolgozik benne berceli ember. Az
ilyen-olyan vállalkozások sem váltot-
ták be a hozzájuk fûzött reményeket,
gondokkal küszködtek. Mégsem volt
annyi támogatás, mégsem volt annyi
munkaerô stb. Az is az igazság, hogy a
munkabér alig haladja meg a munka-

nélküli segély nagyságát, így az embe-
rek sem szívesen létesítenek munkavi-
szonyt. A munkahelyek zömét jelenleg
az intézmények adják.

– Vonzóbbá kell tennünk a telepü-
lést a vállalkozóknak, így valószínûleg
megállítható lenne a lakosság elörege-
dése.

– Mi a véleménye a községben mû-
ködô civil szervezetek tevékenységé-
rôl?

– Végül is a község élni akarását
jelzi ezek mûködése! A képviselôtestü-
let és a polgármester is felismerte ezek
fontosságát,  segíteni, támogatni kell
ôket, mert jobban érzi általuk magukat
a község lakossága, megismernek az
országban bennünket. Még élet költö-
zik a faluba is a rendezvények által!

– Elég sûrû és eseménydús életút
áll tanár úr mögött. Visszatekintve
mennyire elégedett vele, változtatna e
rajta?

– Nem, nem! Én meg vagyok az
életemmel elégedve, mind magánem-
berként is, mind pedig a hivatali tiszt-
ségeimet tekintve. Szégyenkeznem
nincs miért, a településünk lakó is úgy
érzem szeretnek, tisztelnek. 

– A családom körében jól érzem
magam. Alapvetôen nem tudtam volna
más életet elképzelni magamnak. Ha
újrakezdeném, nem hiszem hogy bár-
mit is másképp tennék.

– Köszönöm a beszélgetést és kívá-
nok még sok, a köz szolgálatában eltöl-
tött évet!

CSIKÓS JÓZSEF
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Adjék Isten mindent ez új 
esztendôben,

csak a búbánatból ne jussék ránk 
bôven!

Adjék a jó Atya bô termést, aratást,
nyakig érô sarjút, hogy bosszantsa 

a kaszást!
Adjék az Isten télen sok fát 

a kályhába, 
házi békességet a meleg szobába.

MEGÚJULT 
A TORNATEREM

Rá is fért, hiszen plafonját esô, hólé
áztatta, falait labda és lábnyomok tarkí-
tották, no meg 23 év minden pora. Így
aztán nagyon aktuális volt a felújítása.
Az ôsz folyamán a tetôszigetelést csinál-
tattuk meg, december közepén, végén
pedig a falak, ajtók, ablakok festésére,
sôt a parketta csiszolására és lakkozásá-
ra is lehetôség nyílt - nem kis anyagi ál-
dozat árán. A mesterek jó munkát végez-
tek - a látvány önmagáért beszél: hófe-
hérek a falak, csillog a parketta. 

Kedves gyerekek, kedves focisze-
retô felnôttek!

Bízunk bennetek, és reméljük meg
is fogjátok becsülni, hogy sokáig ilyen
jó körülmények között sportolhassatok. 

NEVET AZ OSZTÁLY
Diákok válogatott aranyköpései:
A túlszaporodás miatt Ázsiában az

emberek elég rövid ideig élnek, mert
kell a hely a többieknek. 

Az e.é.f.1-4 osztály tesi órára ké-
szülôdik, amikor megpillantják a test-
nevelô tanárt. Az egyikük felkiált: Jön
a tornanéni!

Osztály, ének-zene óra: a szimfoni-
kus zenekar hangszerei: vonós, fúvós,
BERGETôS.

Klasszikus zeneszerzôk Mozart és
Beethoven kortársa: Hajadon (Haydn
helyett)

E-é-f- 5-8. osztály - történelem óra:
Ki volt az elsô királyunk? Az osztály
kórusban: Hát Jimmy

E.é.f.5-8.osztály - természetismeret
óra. Az élôlények légzésérôl tanulnak.
Több kérdés után arra a kérdésre, az
ember mivel, hogyan lélegzik, az osz-
tály egyik „legértelmesebb” tanulója
halálos komolyan: Az ember sejthár-
tyán keresztül lélegzik. 

osztály : ének óra: Miért jeles nap
január 6-a? Válasz: mert ekkor szok-
tunk leszokni a szaloncukorról. 

osztály : nyelvtan óra: Írjátok le az
egészség szó ellentétét! Egy válasz:
„félség”

TÉLI ÖRÖMÖK
A közlekedôk bosszúságára, a gye-

rekek örömére végre esett egy kis hó.
Szinte azonnal el is olvad, szinte sem-
mire sem jó, szánkózni nem elég, hó-
golyózni sáros, lányokat mosdatni nem
elég friss. Egy valamire  való hóember
össze sem jön belôle, hacsak össze
nem fog 4-5 gyerek, és  úgy ahogy kell,
megépítik a remekmûvet, mint ahogy -
képünkön láthatóan-tették azt a harma-
dikos napközisek.  

FÉLÉV
Van, aki örül, van, aki szomorkodik

ezekben a napokban, hiszen nemrég
került a kezetekbe – és a szülôkébe is-
a félévi bizonyítvány. Sokaknak az
öröm egyetlen oka az lehet, hogy félév
van, és még év végéig lehet javítani.
Elszomorító képet kapunk, ha megnéz-

zük a félévi statisztikát: nagyon sokan
rontottatok, magas a bukások aránya,
olyanok is vannak, akik több tárgyból
is elégtelent kaptak. 

Úgy látszik, hiábavaló volt minden
igyekezetünk, minden erôfeszítésünk.
Vannak, akik nem veszik komolyan az
iskolát. Néha az az érzésünk, hogy
minden fontosabb számotokra, mint a
tanulás: a sport, a barátok, a TV, a szá-
mítógép. Természetesen ezek is fonto-
sak, de a jövôtök, a boldogulásotok
egyetlen útja a tanulás. Hallhatjátok,
tudhatjátok a felnôttektôl: aki tanul, az
boldogul. Kérünk benneteket, s rajta-
tok keresztül szüleiteket is hogy otthon
is legyen rendszeres a számonkérés, az
ellenôrzés, a folyamatos tanulás, s ak-
kor- reméljük, év végén jobb lesz a
kedvünk, jobb eredményekrôl számol-
hatunk majd be. 

Bizonyítványosztás után megkér-
deztünk néhány tanulót, mi a vélemé-
nyük saját teljesítményükrôl.

Laczi Zsolt 8.o : Úgy érzem, nem
voltam elég szorgalmas. Igyekszem a
második félévben ”belehúzni”, mert
továbbtanulás elôtt állok.

Sánta Tibor 7.o: Sokat betegesked-
tem a félév során. Ez sajnos, az ered-
ményeimen is meglátszik. Mindenkép-
pen javítani szeretnék az év végére.

Bakosi Viktória 5. o: Németbôl ja-
vítani szeretnék, ezért ígérem, hogy
minden tôlem telhetôt megteszek. 

Vedres Bertalan 8. o: Úgy gondo-
lom én mindent megtettem a félév so-
rán, amit kellett. Fizikából javítani sze-
retnék.

Csatlós István 8. o: Sajnos, nem va-
lami jó a bizonyítványom, nem vagyok
elégedett magammal. Fizikából, kém-
iából, biológiából is javítanom kell. 

Kender Norbert 8. o : Köszönöm a
pedagógusoknak, hogy segítettek a ta-
nulásban. Nagyjából elégedett vagyok.

Márky Károly 7. o: Hát bizony, van
javítani valóm. A hármasokat minden-
képpen ki kell javítanom. 

Budai Csilla 5. o: Belátom, nem
voltam szorgalmas. Ígérem, a második
félévben ezen változtatok.

Hegedûs Edina 5. o: Jobbat szeret-
nék németbôl és testnevelésbôl. A töb-
bi tárggyal elégedett vagyok.    

A MI NAPLÓNK – ÚJÉVI JÓKÍVÁNSÁGOK



BOLDOG ÚJ ÉVET
MINDENKINEK!

Túl Vagyunk a szeretet karácso-
nyán, elmúlt a 2003-as év. Helyére
kerültek a fenyôfa díszek, elhalvá-
nyultak az ünnepek fényei, hogy jö-
vôre még jobban ragyogjanak. Fió-
kokban lapulnak az üdvözlôlapok,
tele jókívánságokkal, felemelô gon-
dolatokkal, erôt adva talán az új év-
re; boldogságot, egészséget kérve a
2004-es évre. Köszönjük családtagja-
inak, segítôinknek, támogatóinknak.

Jó volt a közös ünneplés az Idôsek
Otthonában, gyönyörû volt a karácso-
nyi koncert az általános iskolában- im-
már 10 éve vagyunk élményhordozói e
szép eseménynek. Izgalmas volt nyug-
díjas asszonyaink közös éneklése, ér-
dekes a betlehemi játék története és di-
csôségesek, áldásosak a templomi
szertartások. 

Gyermek született, szívek telítôd-
tek. Milyen jó felidézni az ünnepek
hangulatát, a kültéri égôkkel díszített
települések szépségét, s örömmel ta-
pasztalni, hogy községünkben is van-
nak követôi. Csodálatot keltettek ben-
nünk január 29-én a Krúdy Vígadó im-
pozáns díszei, a teraszon felállított óri-
ás fenyôfa fényei. Már 2004-et hirde-
tett, sugallva sikereket, boldogságot,
erôt, egészséget. 2004-et írunk. Új év,
új tervek, új hétköznapok. Munkánk
megy tovább. Január elsô hétfôjén, év-
záró és évnyitó ülésünkön elemeztük
az elmúlt évet, és próbáltuk megtervez-
ni az újat. Sok-sok szép élménnyel zá-
rult a régi program. Kellemes összejö-
vetelek, ünneplések, országjáró kirán-
dulások, színházlátogatások tarkították
tavalyi programunkat. A legbüszkéb-
bek természetesen a Regionális Nyug-
díjas Találkozóra lehetünk, melyet a
Tiszabercelért Egyesület és Önkor-
mányzatunk közös szervezésében ha-
gyománnyá kívánunk tenni.

Hatvanöten maradtunk. Néhányan
örökre távoztak, néhányan betegséggel
küszködnek, neki erôt, egészséget,
gyógyulást kívánunk.

Mi, a többiek megpróbálunk talpon
maradni, közösséget éltetni, egyéneket
boldogítani, az idôsek hétköznapjait
szépíteni, az új esztendôben sikeres
programot szervezni.

Szeretnénk minden korosztállyal
együtt 2004- ben, az Európai Unióhoz
csatlakozás évében nagyobb szeletet
kapni a jövôbôl, s a csatlakozás olyan
sorsforduló legyen, hogy mindenki
csak jót érzékeljen belôle.

Ezt kívánjuk. Ezt kívánom a ma-
gam nevében is. 

Zsíros Antalné
az egyesület vezetôje

alpolgármester

FARSANGOLTUNK
ÉS KÖSZÖNTÖTTÜNK

Február 11- én hatvanan ültük kö-
rül a nagy asztalt a Tiszagyöngye Étte-
remben. Ünnepeltünk. A Tiszaberceli
Nyugdíjas Egyesület jeles napot tartott
a Farsang idején. Igaz, beöltözött jel-
mezes nem volt, de az általános iskolás
tanulók megnyitó tánca, a feldíszített
étterem, a sok-sok sütemény farsangi
hangulatot idézett, amit csak fokozott a
farsangi népszokásokról, karneválok-
ról tartott vetélkedô Glibáné Piroska
vezetésével.

Megható percekkel kezdtünk, hi-
szen az 50 éves aranylakodalmas há-
zaspárt köszönthettük, Ribár Jánost és
feleségét, Pálinkás Máriát.

Zsíros Antalné köszöntô szavai

után Hajnal András polgármester és
Vass Dánielné virágcsokrai emlékez-
tettek az 50 éves hûségre.

Az 50 éves számot pingálta fel
Rézmûves Istvánné is az óriási tortára,
mellyel Mancika vendégelt meg ben-
nünket nagy boldogságában.

Dupla ünnep volt ez mindnyájunk-
nak. Huszonkét névnapos társunkat
köszöntöttük aktuális vagy elmaradt
névnapja alkalmából az egy-egy szál
szegfûvel, amit hazavitelkor bizony a
hóvihar is megcsípdelt.

Köszönjük a sok finom süteményt
az ünnepelteknek és Tarjányi Istvánnak
a finom vacsorát. 

A virágok már biztosan elhervadtak
a meleg szobában, de a tombolán nyert
ajándékok még emlékeztetnek bennün-
ket erre a szép estére.

Ha a szélvihar nem erôsödik fel,
akkor talán a seprûs táncot más bohó-
kás jelenet is követi.

Szeretettel köszöntjük RIBÁR JÁ-
NOST és feleségét PÁLINKÁS MÁ-
RIÁT házasságkötésük 50. évfordulója
alkalmából. Erôt, egészséget és bol-
dogságot kívánunk számukra. 

A nyugdíjas egyesület tagjai.

2004. február 2-án rendszeres ösz-
szejövetelünket a Közösségi- házban
tartottuk, ahol egészségügyi elôadást
hallgattunk meg. A farsangi idôszak
apropóján megbeszéltük farsangi ren-
dezvényünk részleteit, s döntöttünk a
február 11-i idôpontról.

Bessenyei György költô, filozófus
hagyományos emlékünnepélye február
26- án 16.30 - kor lesz a Bessenyei
Emlékháznál koszorúzás kíséretében,
majd utána mûsoros est a Közösségi –
házban. Valamennyi nyugdíjast és a
község polgárait szeretettel és tisztelet-
tel várjuk:

a Tiszabercelért Egyesület és a
Nyugdíjas Egyesület.

Babits Mihály: 
Emlékezés gyermeteg telekre

Ó teleim, gyermeteg telek!
Mily bolondul elfeledtelek.
Úgy megfakultatok, mint a gyöngy
ha nem ringatja eleven meleg.
Némelyik már, mint egy szertehullt
láncnak szeme, halkan elgurult.
Pedig amint fogy - fogy a jövendô,
egyre - egyre drágább lesz a múlt.

2004. JANUÁR–FEBRUÁR
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Február. Minden év februárjá-
ban emlékezünk Bessenyei Györgyre,
községünk szülöttére.

1811. február 24. Bakonszeg - Bes-
senyei halála. Ez a nap lett a születés
pontatlansága miatt a fontos, a jelentôs
minden Bessenyei rendezvény számá-
ra, így nekünk is, a kései utódoknak. A
Bessenyei forrásanyagok közt kutatva
került kezembe az a sárguló papír-
anyag, mely 30 évvel ezelôtt készült az
általános iskolában, összeállította az
1356. sz. Bessenyei György Úttörôcsa-
pat, és 300 példányban íródott, máso-
lódott, hogy hagyományápolásként
minden berceli otthonba elvigye Bes-
senyei életrajzát, nagyságát, gondola-
tainak idôszerûségét. Fiatal tanítónô
voltam, és hála Istennek részese lehet-
tem annak a csodának, missziónak,
amit akkor elindítottunk, a Bessenyei
hagyományápolást. Azóta 3 évtized
telt el. Folytatódik tisztelettel, becsü-
lettel. Részesei diákok, pedagógusok,
szülôk és intézmények, berceli polgá-
rok, önkormányzat, egyesületek. A fel-
adat mindig szép. Folynak koszorúzá-
sok, ünneplések, sôt zászlóbontások.
Jelige a szép Bessenyei gondolat:
„Emeld nemzetedet…” A hagyomány-
ápolás folyvást gazdagodott. Van két
Bessenyei nevét viselô intézmény a
községben, van Bessenyei Mûveltségi
Verseny és van Bessenyei – emlékest.

Teljes szépségében áll Bessenyei
szülôháza, az emlékszoba turistákat fo-
gad, és mi büszkén jegyezhetjük le,
hogy Bessenyei utódai vagyunk, apró
lámpácskák gondolatainak, eszméinek
megvilágítása.

Zsíros Antalné
Bessenyei-emlékérmes

Íme a sárguló papír, avagy Besse-
nyei György élete 1974-bôl:

A Szabolcs megyei Bercel község-
ben született valószínûleg 1747-ben,
elszegényedett nemesi családból. Apja
Bessenyei Zsigmond, megyei szolgabí-
ró. Anyja Ilosvai Mária. Tízen voltak
testvérek, nyolc fiú és két lány. György
kilenc éves korában került a sárospata-
ki kollégiumba, ahol 5 évet töltött.
„Ennek édes emlékezetét csak életem-
nek utolsó órája törölheti ki szívem-

bôl”- vallotta. A sárospataki diákévek
után ismét Bercelen él, apja hazahozza
gazdálkodni. Ifjú korában nagy hatás-
sal volt rá az apjától és anyjától hallott
történetek /ôseirôl/ nagyatyjáról és
nagybátyjáról, akik részt vettek a Thö-
köly és Rákóczi által folytatott harcok-
ban, s kikrôl Rákóczi is kegyelettel
emlékezik meg. Gyökeres változás kö-
vetkezik be életében 18. esztendejé-
ben, amikor a megye ajánlatára felve-
szik Mária Terézia testôrségébe. Bécs-
be kerül, ahol már 2 testvére testôrkö-
dött. Ijedten látta lelki szegénységét,
pironkodott elmaradottsága miatt.
Rendkívüli buzgalommal fogott önmû-
veléséhez, nyelveket tanult, megismer-
kedett a külföldi irodalom remekeivel.
Megtanult németül, franciául, olaszul
és angolul. Külföldi minták nyomán
maga is irogatni kezdett. Az 1772-ben
megjelenô Ágis tragédiája c. drámája a
felvilágosodás, a magyar megujhodás
kezdetét jelenti. Nemzeti tárgyú darab-
jai, ebbôl az idôbôl: Hunyadi László
tragédiája és Buda tragédiája. 1773-
ban kilép a testôrségbôl és a hazai pro-
testánsok ügyvivôje lett az udvarnál, s
ezzel egyre közelebb kerül a magyar
társadalom problémáihoz. Ebben az
idôben jelenik meg a Filozófus c. víg-
játéka, amelyben a mûveletlen, de jóra-
való kurta nemest mutatja be. Ezt a
mûvét már életében elôadták Budán,
majd késôbb Nemzeti Színházban is
játszották. 

Igen jelentôs Bessenyeinek a ma-
gyar nyelvért való síkraszállása. A Ma-
gyarság és a Magyar Nézô c. röpiratai-
ban a magyar nyelvû tudomány és iro-
dalom kifejlesztésének szükségességét
indokolja, amikor kijelenti: „Minden
nemzet a maga nyelvén lett tudóssá, de
idegenén sohasem.” 

Ki kell emelnünk Bessenyei harcos
világnézetének két állandóan visszatérô
alapelvét, mely szerint a világon min-
den változóban van, s minden harc az
ellentétek összecsapása útján alakul ki.

A Holmi c. mûvében a már a kor
szociális problémái is foglalkoztatják.
Védi a parasztokat az elôkelô, dölyfös
nemesekkel szemben, amikor kijelenti:
„Ha élni tudnak a paraszt verítékén,
legalább becsüljék meg!” Bessenyeinek

terve volt egy tudós magyar társaság
megteremtése, melynek feladata az lett
volna, hogy fejlessze e szépirodalmat,.
Elômozdítsa a mûszaki tudományokat,
az ipart és a földmûvelést.

Ezt a tervet váltotta valóra késôbb
Széchenyi István a reformkor küszöbén.
Bessenyei – miután- pártfogója, Mária
Terézia meghal s elveszti kegydíját,
1782-ben hazatér Bercelre, majd Pusz-
takovácsiba, a mai Bakonszegre költö-
zik. Itt egy ideig még részt vesz a me-
gyei életben, de miután ô mindig a job-
bágyoknak fogja pártját, mellôzni kez-
di, s megkezdôdik bihari remetesége,
miután barátait és harcostársait bebör-
tönzik, sôt ôt is megfigyelés alá veszik.

Bihari remetesége idején írja a „Ter-
mészet világa” c. filozófiai költemé-
nyét, amely pesszimista hangulata elle-
nére igen sok szép haladó tanítását tar-
talmazza. Az elsüllyedés veszélyét idézi
fel nemzete elé, s ezzel eszmeileg a re-
formkori nagy írók: Kölcsey és Vörös-
marty lángoló hazafiságát készíti elô.

Az ôszinteség, a bátorság, az igaz-
ság fáradhatatlan keresése jellemzi két
másik, nagy mûvét is. A bihari remeté-
jét és a Tarimenos utazását. E mûvei-
ben is a szegény nép helyzete foglal-
koztatja a legmélyebben.

Bessenyei hazafisága, nemzeti ha-
zaszeretete azokban az írásaiban mu-
tatkozik meg, ahol a szabadságharcról,
a felszabadító háborúról, a gyarmati
helyzet átkairól van szó, s követeli
azok megszüntetését, s a nemzeti füg-
getlenségét. 

Miután a cenzúra minden mûvét
visszavetette, 1804-ben mûveit befeje-
zi és leteszi a tollat, gazdálkodással, ol-
vasgatással töltve hátralévô napjait.

1811. február 24- én halt meg a mai
Bakonszegen, s végrendelete szerint
egyházi szertartás nélkül hantolták el
kedves almafája alá. Hamvait az 1940-
es években Nyíregyházára hozták, s az
Északi Temetôben kapott díszsírhelyet.

Bessenyei nagyságát külföldön is
elismerték azzal is, hogy Bécsben a
testôrségi palotában szobrot állítottak
neki. 

Összeállította: 1356. számú
„Bessenyei György” úttörôcsapat

Tiszabercel, 1974. II. 16.

ISMÉT EMLÉKEZÜNK
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Lapunk decemberi számában az el-
múlt év valamennyi képviselôtestületi
ülésérôl beszámoltunk, így nem maradt
adósságunk csak errôl az évrôl. A képvi-
selôtestület elsô rendes ülését január 26-án
tartotta a Bessenyei György Községi és Is-
kolai Könyvtár épületében. A rendhagyó
helyszínnek az volt az indoka, hogy ezen a
napon hallgatott meg tájékoztatót a képvi-
selôtestület Tiszabercel közrend és közbiz-
tonsági helyzetérôl. A képviselôtestület
ülésén megjelent dr. Pásztor Miklós ezre-
des, Nyíregyháza Megyei Jogú Város,
rendôrkapitánya, dr. Kató Simon ôrnagy, az
Ibrányi ôrs parancsnoka, valamint Fekete
Miklós a Gávavencsellôi tiszti KMB. veze-
tôje és Vajóczki Sándor településünk körze-
ti megbízottja. Errôl a napirendrôl a Tisztelt
Olvasó külön írásban olvashat részletesen
lapunk hasábjain. 

A napirendet követôen a képviselôtes-
tület meghallgatta a polgármester két ülés
között végzett munkájáról szóló beszámo-
lót. Itt néhány a település rendjét és tiszta-
ságát érintô kérdés is felmerült, hangsú-
lyozva, hogy több olyan ingatlan van a te-
lepülés központjában, amely rendezetlen és
igencsak kivetni valót hagy maga után. En-
nél a napirendnél kért szót Homonnai Zol-
tán a Tiszabercelért Egyesület elnöke, aki
szintén meghívottként volt jelen az ülésen.
Homonnai Zoltán értékelte az elmúlt évben
végzett egyesületi munkát, valamint az ön-
kormányzat és az egyesület kapcsolatát.
Ezt követôen az idei terveket ecsetelte a
képviselôknek és arra kérte a képviselôtes-
tületet, hogy már most év elején a költség-
vetés tervezésekor mérlegeljék az egyesület
által létrehozott Berceli Halászléünnep je-
lentôségét, és az esemény nagyságához és a
település híréhez méltó nagyságrendû tá-
mogatást próbáljanak elkülöníteni abból a

szûkös költségvetésbôl, amelyet ô is ismer.
Sajnos a kérést azért kellet már ilyen korai
stádiumban tolmácsolnia, mert a pénzügyi
lehetôségei egyre korlátozottabbak az
egyesületnek, annál is inkább, mert tudo-
mására jutott, hogy 2004-ben várhatóan
megyei szintû pályázat ilyen jellegû ren-
dezvényre nem lesz. Mindehhez hozzáfûz-
te, hogy nem szeretne az egyesület részérôl
visszalépést a rendezvény színvonalában.
Homonnai Zoltánt meghallgatva több kép-
viselô is úgy foglalt állást, hogy óriási
munkát végez az egyesület azért, hogy a te-
lepülés híre minél messzebb eljusson és
mára olyan méreteket ölt a 10 napos ren-
dezvény, hogy méltán lehetünk büszkék ar-
ra, hogy tiszaberceliek vagyunk. Harmadik
napirendként Hajnal András polgármester
elsô olvasatban tájékoztatta a képviselôtes-
tületet a 2004. évi költségvetésrôl. Ekkor a
képviselôk még csak a bevételi oldalt is-
merhették meg, amely az elmúlt évi bevéte-
lekhez képest, mindössze 6 millió forinttal
lett gazdagabb, ezért óva intett mindenkit
az elôzetes nagy tervek megfogalmazásá-
tól, és arra kérte a képviselôtestületet, hogy
mindenek elôtt az önkormányzat intézmé-
nyeinek fenntartását, és megfelelô színvo-
nalú mûködését tekintsék elsô számú fel-
adatnak a rendelet megalkotása során.

Napirendre kerültek az intézmények-
ben fizetendô térítési díjak. A döntés értel-
mében az általános iskola napközijében
246 Ft +áfa, az óvodában pedig 180 Ft +
áfa összeget kell fizetni. A rendelet február
1-jén lép életbe. Ötödik napirendként a
képviselôtestület a 2003-ban benyújtott pá-
lyázatok eredményeirôl tájékozódott. Eb-
bôl kiderült, hogy a benyújtott 14 pályáza-
tunkból 6 sikeres volt 5 pályázatot utasítot-
tak el, míg 3 pályázatnak az elbírálása még
döntésre vár. A képviselôtestület tárgyalt
arról, hogy táborhelyet vásárol az általános
iskola részére. A településen egyre na-
gyobb az igény arra, hogy a gyerekek nya-
ranta táborozni menjenek, ezért a testület
úgy döntött, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén
hegységeiben található valamely kis telepü-
lésen olyan jó állapotban lévô házat próbál
megvásárolni, amely szolgálhatná ez irá-
nyú törekvéseinket. 

A képviselôtestület elfogadta az önkor-
mányzat minôségirányítási programját az
oktatás területén. 

Tárgyalt a Képviselôtestület a község-
ben található beoltatlan ebekkel kapcsola-
tosan. Sajnos mai napig különösen a Rózsa
és Dózsa utcákon lakók nem értik meg,
hogy a beoltatlan ebek nemcsak rájuk, ha-

nem gyermekeikre, közvetlen környezetük-
re is olyan veszélyforrást jelentenek, amely
akár az emberi életbe is kerülhet. A képvi-
selôtestület utasította a jegyzôt, hogy min-
den törvényes eszközzel járjon el a beoltat-
lan ebek tulajdonosaival szemben.

A közmeghallgatás elôkészítése napi-
rendet is megtárgyalta a képviselôtestület.
Ekkor Hajnal András arról tájékoztatta a
képviselôtestületet, hogy a közmeghallga-
tás február 23-án (hétfôn) 18 órakor lesz az
általános iskola napközis összenyitható ter-
mében, ahol a 2003. évi gazdálkodásról, a
2004. évi elképzelésekrôl a telefonhálózat
további fejlesztésérôl lesz szó, illetve ter-
mészetesen az egyéb közérdekû bejelenté-
sekre is igyekeznek majd választ adni.

A testület ezt követôen beszámolót
hallgatott meg az önkormányzat intézmé-
nyeinél elvégzett biztonságtechnikai felmé-
résekrôl. 

A napirendek után Hajnal András fel-
hívta a képviselôtestület figyelmét arra,
hogy február 12- én rendkívüli ülést kíván
összehívni a költségvetési rendelet megal-
kotására.

A képviselôtestület február 12 - én –
még lapzártánk elôtt - rendkívüli ülésen
tárgyalta meg az önkormányzat költségve-
tési rendeletét. A rendelet megalkotása vi-
tákat váltott ki. Elsôsorban a közszféra 6%-
os béremelésével kapcsolatosan tanácstalan
a képviselôtestület, mivel információink
szerint ez már az önkormányzatnak megál-
lapított támogatásokban benne szerepel,
így ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ön-
kormányzatnak kell kigazdálkodnia ezt az
összeget a bevételeibôl.

Ezen túl szintén elhangzott, hogy nagy
beruházásokat csak akkor tudunk elvégezni
a településen, ha a beadott pályázataink,
így elsôsorban az iskola rekonstrukcióra
valamint az óvodai ebédlô építésére sikeres
lesz. Sajnos a település saját ereje minderre
kevés. 

Szintén hosszabb véleménycsere folyt
a testületen belül az egyesületek és külön
tekintettel a nyári rendezvények pénzügyi
támogatásáról. A testület nagyra értékeli
azt a munkát, mely a civil szférában folyik,
de elsôdleges feladatának az önkormányzat
alapvetô mûködési feltételeinek biztosítá-
sát, intézményeinek és szolgáltatásainak
zavartalan mûködését tartja. Elhangzott,
hogy meg kell ôrizni a „társadalmi munka”
erejét, nehogy az ebben rejlô értékek el-
vesztése együtt járjon törekvéseink elvesz-
tésével. A településen zajló egyes rendez-
vények támogatásának konkrét összegérôl
a testület, a hozzá érkezô kérelmek alapján
a rendezvényeket közvetlenül megelôzô
üléseken fog dönteni, az esemény nagysá-
gának, és konkrét programjainak tükrében.

A képviselôtestület soron következô
ülését február 23-án a közmeghallgatás
elôtt tartja.
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A HELYES MEZÔGAZDASÁG FELTÉTELEI
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

4/2004. (I. 13.) FVM rendelete

az egyszerûsített területalapú támogatások és vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendô „Helyes Mezô-
gazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról.

E rendelet célja az Európai Mezôgazdasági orientációs és Garancia Alapból finanszírozott

a) egyszerûsített területalapú támo-
gatások, valamint 

b) az Agrár- és Vidékfejlesztési
Operatív Programban, valamint a
Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben fog-
lalt vidékfejlesztési támogatások

igénybevételének elôfeltételeként
szükséges, egyes nemzeti és európai
uniós jogszabályokban  elôírt minimá-
lis gazdálkodási és környezetvédelmi
követelmények feltételrendszereinek
meghatározása.

A „Helyes Gazdálkodási Gyakor-
lat” elôírásai

1.) Szántóföldi növénytermesztés: 
Monokultúrás termesztést kerülni

kell.
Legalább 5 évente egyszer pillan-

gós növényt kell termeszteni a vetés-
váltásban.

2.) Gyepgazdálkodás:
Az állatsûrûség mértéke nem ha-

ladhatja meg 
* szarvasmarha, juh, kecske és vad

esetében az 1,8 állategység/ha,
* szabad tartású baromfi esetében

az 1.4 állategység/ha, 
* szabad tartású sertés estében az 1

állategység/ha.
A bálázást és a széna lehordását

legfeljebb 30 napon belül el kell vé-
gezni.

Gyepek égetése tilos.
3.) Tápanyag- gazdálkodás:
Tápanyag-gazdálkodást legalább 5

évente elvégzett talajminta vétel alap-
ján kell végezni.

A gazdálkodó a nitrogén trágyázás
során a természetileg érzékeny, továbbá
a nitrát érzékeny területeken a megadott
határértékeket nem haladhatja meg.

Trágya nem juttatható ki felszíni

víztôl, forrástól, emberi fogyasztásra, il-
letve állatok itatására szolgáló kúttól 10
m-es sávban, valamint hullámtereken,
parti sávokban és vízjárta területeken.

Tilos a trágya kijuttatása december
1. és február 15. között. Nem juttatha-
tó ki trágya fagyott, vízzel telített, ösz-
szefüggô hótakaróval borított talajra.

A gazdálkodó istállótrágyát csak
szigetelt alapú, a csúrgalék víz össze-
gyûjtésére szolgáló gyûjtôcsatornával
és aknával ellátott olyan trágyatelepen
tárolhat, ahol biztosítható az állattartó
telepen keletkezett 8 havi trágyameny-
nyiség tárolása.

Ideiglenes trágyakazal, trágyaszar-
vas mezôgazdasági tábla szélén legfel-
jebb 2 hónap idôtartamra alakítható ki
a vonatkozó jogszabályban meghatáro-
zott feltételek betartása mellett.

A gazdálkodó hígtrágyát, trágyale-
vet, csúrgalék vizet és silólevet kizáró-
lag csak olyan szivárgásmentes, szige-
telt tartályban vagy medencében tárol-
ható, amely legalább 20 évig ellenáll a
korróziónak és befogadási kapacitása
legalább 4 havi mennyiség tárolását
biztosítja.

4.) Növényvédelem
A mezôgazdasági tevékenység so-

rán kizárólag hatóságilag engedélye-
zett növényvédô szert és termésnövelô
anyagot lehet felhasználni a technoló-
giai és a felhasználásra való jogosult-
sági elôírások maradéktalan betartása
mellett. 

– Gondoskodni kell a növényvédel-
mi tevékenység során kiürült csomago-
ló burkolatok göngyölegek szakszerû
összegyûjtésérôl, kezelésérôl, meg-
semmisítésérôl. 

– A csak megfelelô mûszaki állapo-

tú növényvédelmi gépek és növényvé-
dô szer kijuttatására szolgáló berende-
zések használható fel a növényvédelmi
tevékenység során. 

5.) Állattartás:
Az állat etetése és itatása során

csak olyan takarmányt és ivóvizet, il-
letve egyéb itatásra alkalmas folyadé-
kot szabad felhasználni, amely az állat,
illetve közvetve az ember egészségét
nem veszélyezteti.

Az állattartó köteles állatának állat-
orvosi ellátásáról rendszeresen gon-
doskodni.

Az állattartónak az állatok tartása,
szállítása és forgalmazása során gon-
doskodnia kell az állategészségügyi,
állatvédelmi és környezetvédelmi elô-
írások betartásáról.

6.) A gazdaság területének rendben
tarása:

A gazdálkodónak a használatában
lévô utak, szegélyek, csatornák, árkok,
gazdasági épületek, telepek, szérûk, tá-
rolók, stb. környezetének, szegélyének
tisztán tartásáról, ápolásáról is gondos-
kodni kell.

7.) Kötelezô nyilvántartások:
A gazdálkodónak a mezôgazdasági

mûvelés alá vont táblákon történô tevé-
kenységekrôl táblatörzskönyvet kell
vezetni.

A gazdálkodás során felhasznált
növényvédô szerekrôl és termésnövelô
anyagokról, valamint az azokkal való
tevékenységekrôl a gazdálkodónak
nyilvántartást, permetezési naplót kell
vezetnie.

A gazdálkodóknak a tevékenységé-
vel összefüggô, elôírt nyilvántartásokat
és azok dokumentációit legalább 5
évig meg kell ôrizni.

ELADÓ !

2 szoba, konyhás lakóház 
800 öles kerttel eladó. 

Érdeklôdni: Tiszabercel, 
Vasvári P. u. 9. sz.

KERES!

Mûködôképes,
fülreakasztós hallókészüléket

átveszek!
Tel.: 42/721- 420

A Berczeli Napló 
Szerkesztôsége valamennyi 

olvasójától elnézést kér 
a 2004-es naptárban elôforduló

hibákért! (A szerk.)
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ÉV ELEJI LATOLGATÁS KÖZSÉGÜNK 
MEZÔGAZDASÁGÁRÓL

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Állatorvos 42/721-129
Általános iskola 42/204-411
Barátok Tiszabercelért 06-70-453-4371
Bessenyei Gyögy Mg. Szakm. Intézet 42/204-600
Egészségház 42/204-673
Gyógyszertár 42/721-359
Ibrányi Köztestületi Tûzoltóság 42/200- 824
Ibrányi Rendôrörs 42/200-116
Idôsek Klubja 42/204-661
Modellezô Klub 42/721-182
Nyugdíjas Egyesület 06-70-38-73-508
Orvosi rendelô 42/721-007
Óvoda 42/204-607
Polgármesteri Hivatal 42/204-606
Polgárôrség 06-70- 31-53-819
Posta 42/204-608
Rendôrség (éjjel-nappal hívható) 06-20-41-42-336
Takarékszövetkezet 42/204-679
Teleház 42/204-613
Tiszamenti Lovasklub 06-20-3582-998
Tûzoltóparancsnok 42/204-625 • 06-70-4534-372

Az elmúlt év, vagy évek példája
nyomán megpróbálok felvetni né-
hány gondolatot ez évre vonatkozó-
an a teljesség igénye nélkül. 

A község összes lakóinak egyre
fontosabb lett és lesz a mezôgazdaság-
ból származó jövedelem. A nagyobb
földterülettel rendelkezôk nagyrészt
ebbôl élnek, míg más családoknak fon-
tos jövedelem, vagy nyugdíj kiegészítô.

Éppen ezért a termelésre való oda-
figyelés ez évben is fokozódni fog, úgy
mint ahogy az elmúlt években is volt.
Néhány kivételtôl eltekintve az egy
családra jutó földterület Bercelen ke-
vés, néha az is gyenge minôségû, vagy
rossz fekvésû. Ilyen körülmények kö-
zött csak úgy lehet jövedelmet elérni,
ha intenzíven gazdálkodik a föld tulaj-
donosa, vagy használója. Az intenzí-
vebb gazdálkodó azt jelenti, hogy nô a
befektetések értéke úgy mûtrágyában,
növény védelemben, élô munkában,
gépesítésben, vagy magas biológiai ér-
tékû vetômagban. Ezekkel a
megnövekedett költségekkel ugyanak-
kor megnövekedett bevételek érhetôk
el. Ebbe viszont belejátszik az állami

támogatás és a felvásárlási árak is, me-
lyeket a termelô közvetlenül nem tud
befolyásolni ez évben sem.

Szerintem emelkedni fog a termô-
föld ára. A termôföldek egy részének
eladása, megvétele után tovább nô a
föld koncentráció, mely országos és
európai jelenség is egyben. Növekszik
a gazdálkodással járó adminisztráció,
melynek eredményeképpen kisebb ter-
melôknek is már eddig is fiókok van-
nak tele papírokkal. Sokak szerint az
adminisztráció fontosabb lesz, mint
maga a termelés - némi túlzással.

Fontos lesz a sokat emlegetett szö-
vetkezés is például hûtôház építésre. A
megalakult TÉSZ-ek többek között er-
re lennének hivatottak, de az engedé-
lyeztetésük jelenleg még nem nagyon
megy, reméljük késôbb igen.

A termesztett fôbb növények közül
a búza területek adottak. A tavalyi sike-
res napraforgó termesztés után sokan
szintén próbálkoznak ez éven is hason-
ló nagyságú területet vetni. Több évtize-
des tapasztalat alapján mondom, hogy
ilyenkor nem szokott sikerülni. Termé-
szetesen tévedhetek. Egy biztos, hogy a

kukorica „uniós” növény lesz, állítólag
stabil és jó árakkal, támogatással. Majd
meglátjuk. A 2003-as gyengébb alma-
termés után ez évben nagyobb termés
várható, ahol már csak majd az árak le-
hetnek kérdésesek. Almával az „integ-
rált” területek egyre nônek, 4-5 fô sze-
repel tudtommal ez évben ebben a rend-
szerben községünkbôl.

Befejezésként az Európai Unióhoz
való csatlakozás után kialakulandó me-
zôgazdasági helyzetrôl kellene írni, de
ezt nem teszem, mivel épp elégszer jön
ez szóba majd a jövôben, másrészt pe-
dig azért, mert oly sok homályos és
vak dolog van a fejünkben, úgyhogy
azt mondom, készüljünk lélekben in-
kább, a konkrétumok pedig jönnek
majd lépésrôl lépésre. 

A TELEHÁZ BÔVÜLÔ 
SZOLGÁLTATÁSAI
A Teleház 2003. április 1-jétôl mû-

ködik. Azóta fokozatosan bôvíti szol-
gáltatásait. Rövidesen lehetôség nyílik
gyorsabb Internet-hozzáféréshez. Fel-
hívjuk a gazdálkodók, vállalkozók fi-
gyelmét, hogy pályázatokról, támoga-
tásokról tájékozódhatnak az Interneten.
Gépvásárlásnál figyelhetik különféle
cégek honlapjait az aktuális árakról.
Mezôgazdasági termékek napi árai is
megtekinthetôk a világhálón. Továbbá
lehetôség van faxküldésre, fogadására,
e-mail-ek váltására, folyószámla
egyenlegek lekérésére. Fôiskolások-
nak, egyetemistáknak lehetôség van a
kapcsolattartásra iskolájukkal az
Interneten keresztül. Az érdeklôdôk
számára az internetes újságok percre
pontos hírekkel szolgálnak. Az Inter-
neten megjelent boltok katalógusaiból
lehet tájékozódni, rendelni, vásárolni.
A jelenlegi analóg kapcsolatot remé-
nyeink szerint március elejétôl ISDN
(a jelenleginél kb. 2,5-szer gyorsabb)
áprilistól pedig ADSL (a jelenlegitôl
10-12-szer gyorsabb) kapcsolatra vált-
ja fel. Fokozatosan bôvülô szolgáltatá-
sainkkal hívjuk, várjuk Önöket a
TELEHÁZBA.

Stefán János
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Lapunk következô számaiban
részletesen fogunk foglalkozni Ma-
gyarország 2004. május 1- jei uniós
csatlakozásával. Ön hogyan látja,
Magyarország felkészült-e a csatla-
kozásra?

Tisztelt Jegyzô Úr!
Nehéz erre a kérdésre helyes vá-

laszt adni. A csatlakozás folyamata
már évekkel ezelôtt elkezdôdött és
most végre Európai Unióhoz fogunk
csatlakozni mi is. Biztos vagyok ben-
ne, hogy mint minden új dolognál, itt is
lesznek nehézségek. Mivel ez egy kis
ország, ezért nehezebb lesz beillesz-
kednünk a fejlettebb Európai Uniós
tagállamok soraiba. Úgy gondolom,
hogy Magyarország politikailag felké-
szült az Uniós csatlakozásra, de van-
nak még hiányosságok más területen,
gondolok itt például a mezôgazdaság-
ra. Mivel Magyarország mezôgazdasá-

gi ország, ezért fontos, hogy ezen a te-
rületen is minden rendben legyen. Bí-
zom benne, hogy a csatlakozás a kez-
deti nehézségeket leszámítva, elônyt
jelent majd számunkra.

Tisztelettel: Bodor Sándor

Tisztelt Szerkesztô Úr!
Ahogy közeledik 2004 május 1-je

egyre több szó esik minden fórumon a
csatlakozásról. Az elôírások megisme-
résével rádöbbenünk, hogy milyen
messze vagyunk a már bentlévô tagál-
lamoktól. Igaz már vannak jelek, ame-
lyek utalnak a modernebb, fejlettebb,
egészségesebb, életre. Érezhetô kör-
nyezetünkben az infrastruktúra, az ok-
tatás, és a környezetvédelem fejlôdése.
Ezek csak az elsô lépések, melyek után
el kell fogadnunk egymás kultúráját,
meg kell tanulnunk egymás nyelvén be-
szélni, gazdaságunkat versenyképessé
tenni, és környezetünket úgy megóvni,
hogy ne szégyenkezzünk majd az uno-
káink elôtt. Úgy érzem még csak épp
beléptünk az alagútba és hosszú, kitar-
tó munka kell ahhoz, hogy megpillant-
hassuk a kijáratot, ahol egy kiszámítha-
tóbb gazdasággal, emberközpontú kör-

nyezettel találkozhatunk. Remélem, el-
jön az az idô, amikor gyermekeink eu-
rópai egyetemekre járhatnak és utána
úgy vállalhatnak munkát, mint a most
fejlettebb tagállamok polgárai!

„Európaibbá válni nem jelenti azt,
hogy valaki kevésbé lesz magyar, hi-
szen Magyarország Európa szerves ré-
sze. Az Európai Unió polgárának lenni
nem azt jelenti, hogy az ember elfelej-
ti nemzeti kulturális identitását, hanem
azt, hogy megosztja azt más európai
népekkel.”      ( Michael Lake)

Veress Lászlóné

A tévében, rádióban is halhattuk,
hogy az Unióba való belépésnek a leg-
nagyobb gyôztesei a fiatalok. Mivel én
is az ifjúság táborába tartozom, nagy
reményekkel, tervekkel és bizakodás-
sal várom az új helyzetet. Tudom, hogy
ebben a rendszerben csak az érvénye-
sülhet, aki lépést tud tartani a fejlôdés-
sel, aki állandóan képzi magát. Ezért
én is szeretnék lépést tartani a saját
szakmámon belül. Szüleimre és má-
sokra gondolva remélem mindenkinek
könnyebb lesz az élete.

Tisztelettel: Balogh Orsolya

Kedves Olvasók!
Szeretném, ha ez évben bôvülne a

Berczeli Naplóba írók köre. Ebben a
számban Veres László fôiskolai hall-
gató mutatja be egyik kedves íróját,
regényét:

Nyírô József: Íme, az emberek!
Nyírô József neve kevésbé ismert

irodalmunkban. A székelység írója
gondosan megmunkált, jelentôs meny-
nyiségû regényt, drámát, publicisztikát
hagyott hátra olvasóinak. 1934- ben az
Erdélyi Helikon íróközösséggel járja
be a Dunántúlt, ahol vidám irodalmi
esteken ismerkednek az anyaország
íróközönségével. Késôbb a Magyar
Tudományos Akadémia tagjává, majd
a Kisfaludy Társaság tagjává választ-
ják. Képviselôként az 1945-ös Sopron-
ba telepített országgyûlés munkájában
vesz részt. A háború borzalma ekkor
már az egész országot fenyegeti. Nincs
mit tenniük, menekülniük kell.

Ezek az események érlelik Nyírôt
arra, hogy megírja az Íme, az emberek!
címû dokumentum értékû igaz köny-
vét, mely naplószerû pontossággal kí-
séri végig az író és az 1945- ös emigrá-
ció ausztriai és bajorországi bujdosásá-
nak elsô két esztendejét, utalva a har-
madik keserves éveire is, úgy, ahogyan
azt a menekült képviselô megérte.

Sopronból kísértetvonat indul. Sze-
mélyzete nincs, mozdonyvezetô is nehe-
zen kerül, a vesztett háború végén senki
sem kockáztatja életét a távozni kényte-
len miniszterekért, képviselôkért. Bom-
batámadás bombatámadást követ. Csak
lassan cammoghat elôre a vasúti irányí-
tás elôtt ismeretlen különvonat, mert a
katonavonatok elsôbbséget élveznek.
Megérkeznek egy bajor faluba,
Wollabergbe, ahol egy tanterembe kap-
nak szálláshelyet. Apró részletességgel
figyelhetjük meg Nyírô József és hitvese
mindennapjait, belsô vívódásait. Min-
den ember kiutat keres a kiúttalanság-
ban, reménykedik, az otthonmaradtakért
él. Minden egyes nap egy küzdelem.
Közben az amerikaiak is bevonulnak a
faluba, cinikus módon összeírják: akar-
nak- e az elûzött képviselôk szülôföld-
jükre hazatérni? Szeretnének, ám otthon

egy rendelettel honárulóvá, háborús bû-
nössé kiáltják a bujdosottakat. Idegen
országban vannak, ahol mindenki kívül-
állóként kezeli az emigránsokat. Haza
vágynak, ahol hozzátartozóik várják
ôket, de ezt sem tehetik, s az események
további részében sem várható javulás…
A székely író a háború történései mellett
az emberi érzésekre fekteti a hangsúlyt:
hogyan kell, és hogyan tud megmaradni
az ember egy idegen világban, az em-
bertelenségben.

Minden olvasni vágyónak ajánlom
ezt a könyvet.

Tájékoztatásul a régi olvasóknak,
és azoknak, akik még nem ismerik a
könyvtár belsejét, szeretnék ajánlani a
januárban érkezett új könyvekbôl: 

Jókai Mór meséskönyve
Márai Sándor: Ami a naplóból ki-

maradt, 1953- 1955
Minden, amit tudni kell az Unióról
A magyar horgászat kézikönyve
Kötés; pulóverek egy hétvége alatt
Larousse panteon 3. kötet
Nemeskürty István: Hazateremtô

kereszténység
Ez évben is sok- sok új könyvvel és

16 féle folyóirattal mindenkit vár a
könyvtár!                       Futkos Béláné
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Félreértelmezhetô 
kéziszótár

Agyoncsap
Mûszaki szakzsargon. Az agyvíz le-

eresztésére szolgáló szelep megnevezése.
Almásderes
Fagyasztott sütemény.
Gyümölcsmintával díszített, testi fe-

nyítések végrehajtására szolgáló fekhely.
Camping
Sátorozáskor viselt felsôruházati da-

rab.
Cinkos
Puhafémbôl készült csavart szarvú

patás.
Keményebb fajtája a vaskos.
Dínomdánom
Mulatós kedvû skandináv vendégem.

Laczkfi János: 
FIÚK DALA

Az összes lány dilis, 
azt, hogy mirôl susog,
hiába is vered,

nem mondja meg: titok.
Mind kastélyban lakik,
van húsz aranylova,
de azért nem lovon,
hozzák a suliba.
Kertjükben egy fa van,
igazgyöngyöt terem,
szekrényükben csoki,
cukor töménytelen.
A falból zene szól 
nálunk, ezt szeretik,
táncol, pörög- forog
éjt- nappal mindegyik.
A ruhájuk selyem,
gyémántjuk igazi,
már ha ezt a mesét
valaki beveszi.
Mind nyelvet nyújtogat,
s ha felrúgod ezért,
bôg, és árulkodik:
még te kapsz büntetést.
Körmükre szíveket
tollukkal festenek
kibírhatatlanok,
s belénk szerelmesek.

Laczkfi János: 
LÁNYOK DALA

Azt mondják a fiúk, 
nyávogunk, selypegünk,
játszani nem lehet 
semmi jót se velünk.
De ôk tiszta hülyék
földön fetrengenek,
egymás fejét verik,
s azt mondják, ez remek.
És egymást lökdösik,
rúgják, labda sehol,
azt mondják, ez foci,
ruhájuk csupa por.
Autókártyázva meg 
összevesznek azon, 
hogy hány köbcenti a 
hengerûrtartalom.
A lányvécébe is
bejönnek a fiúk,
vízzel locsolnak ôk,
mi meg sikoltozunk.
Kiteszik lábukat,
benne hasra esünk,
azt mondják, van hajunk,
azt mondják, nincs eszünk.
A fenekünk alá
ôk tesznek rajzszöget,
békén nem hagynak, és 
belénk szerelmesek.

TÁJÉKOZTATÓ

A Wesselényi Miklós Ár- és Bel-
vízvédelmi Kártalanításai Alap mû-
ködésérôl, a szerzôdéskötésrôl és a
kártalanítás eljárásáról.

Az Országgyûlés megalkotta a
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédel-
mi Kártalanítási Alapról szóló 2003.
évi LVIII. Törvényt. A törvény megte-
remtette annak lehetôségét, hogy a Ma-
gyar Köztársaság területén ár- és bel-
vízbôl eredô belvíz által veszélyeztetett
területen lakóingatlan tulajdonnal ren-
delkezô természetes személy szerzôdés
megkötésével, rendszeres befizetés tel-
jesítésével jogosulttá váljon a kárese-
mények utáni kártalanításra.

A szerzôdések megkötése az Alap-
kezelôként kijelölt Magyar Állam-
kincstár Területi Igazgatóságán az Ál-
lampénztári Irodák feladata, tehát
szerzôdéskötési szándékkal a területi-
leg illetékes Magyar Államkincstárt
kell felkeresni.

A szerzôdés megkötéséhez szüksé-
ges: 

– személyes adatok
– lakóingatlan adatai

A kártalanítás összege: az Ön által
a szerzôdésben megjelölt, továbbá
ezen belül is a kárszakértô által megál-
lapított értékig terjedhet. A fizetendô
díj mértékét az alábbi táblázat alapján
lehet kiszámolni.

Fentieket tájékoztató jelleggel is-
mertetjük a lakossággal, bôvebb felvi-
lágosítást a Polgármesteri Hivatalban
illetve a Magyar Államkincstár Terüle-
ti Igazgatóságán (Nyíregyháza, Szé-
chenyi u. 3.) lehet kérni.

A lakóingatlan helye szerinti település veszélyeztetettségi 
besorolása és a fizetendõ éves díj 

(Ft) 

A lakóingatlan (lakás céljára 
szolgáló felépítmény) szerzõdésben 

meghatározott értéke 
(Ft) 

„B” kategória 

0–  1 000 000 4 000 

1 000 001–  2 000 000 5 200 

2 000 001–  3 000 000 6 400 

3 000 001–  4 000 000 7 600 

4 000 001–  5 000 000 8 800 

5 000 001–  6 000 000 10 000 

6 000 001–  7 000 000 11 200 

7 000 001–  8 000 000 12 400 

8 000 001–  9 000 000 13 600 

9 000 001– 10 000 000 14 800 

10 000 001– 11 000 000 16 000 

11 000 001– 12 000 000 17 200 

12 000 001– 13 000 000 18 400 

13 000 001– 14 000 000 19 600 

14 000 001– 15 000 000 20 800 
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FARSANG KUPA 2004.
(BN) Február 14-én újra benépesült a Szakmunkásképzô tornacsarnoka.

Az idén elôször négycsapatos tornán randevúztak a labdarúgás szerelmesei.

BARÁTOK BÁLJA
Március 6-án kerül sor a „Barátok báljára” az iskola tornatermében, reményeink szerint az el-

múlt évihez hasonló színvonalon. Ekkor döntünk az Év Embere címekrôl és adjuk át a jól kiérde-
melt diplomákat is. 

Érdekessége a tornának, hogy
mindazon berceliek akik szeretik a fo-
cit most is találtak maguknak melyet
egyik vagy másik csapatban, függetle-
nül attól, hogy a csapatok száma vára-
kozásaink alatti volt. A torna színvona-
la ennek köszönhetôen igen erôs lett.
Azt hiszem ennyire kiegyenlített régen
volt már a mezôny. A berceli kispályás
foci elmúlt 8 évének értékeit megteste-
sítô Arany-Parmen BT. és Vendég-kör
mellett a H2O (gyakorlatilag az örök

harmadik önkormányzat) és az elsô íz-
ben hozzánk látogató Pálya ördögei al-
kották a négyest. Körmérkôzéseket ví-
vott egymással a négy gárda, melynek
végén nem nagyon kellett számolgatni,
mivel a BT. ismét mindenkit simán ver-
ve lépett túl a kötelezô gyôzelmeken.
Immáron nem is tudom hányadszor lett
övé a valamelyik berceli trófea. 

Képeinken a bajnok Arany-Parmen
BT., valamint a harmadik – de szil-
veszterkor diadalmaskodó H2O.

Belépôket az Arany-Parmen BT.
irodájában, és a Polgármesteri Hi-
vatalban lehet elôvételben – 3500
Ft-os áron – február 23-tól megvá-
sárolni. 

Amit a remek társaság mellett

nyújtunk, egy – az elmúlt évben
osztatlan sikert aratott – elegáns és
finom, sokfogásos svédasztalos va-
csora, tartalmas szórakozás: nyitó-
tánc, kvízjáték, vagy ahogyan sokan
hívjuk Szárazné Margó furmányos

kérdéseit: (elmebaj-nok-ság), hu-
moros mûsorblokk amatôr
vendégmûvészektôl, ismert sláge-
rek kareoke versenye, táncverseny
stb...) éjfél után tombola, és zene-
zene-zene ...


