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Tiszabercel Község Önkormányzata, az Árpád Fejedelem Általános
Iskola Óvoda AMI és EPSZ
Tiszaberceli Tagintézménye, a
Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület, az Esélyek Útja Egyesület és a
Területi Iroda közös
szervezésé-

ben április 4-én tartottuk meg a
húsvéti és a II. Tojásfa avató ünnepségünket.
A rendezvényt megelőző héten
három napos foglalkoztatást is
szerveztünk gyerekeknek, felnőtteknek és minden érdeklődő számára. A foglalkozás keretén belül
gipszből öntött húsvéti
figurákat festettünk,
valamint kifújtuk,
festettük és fűztük a
több száz tojást,
melyet különböző
motívumokkal
írókáztunk, aranyporral díszítettünk

a Múzeumfalu munkatársaival
együtt. Az így készült tojások a
húsvéti ünnepség alkalmával kerültek a tojásfára.
A tojásfa elterjedése ma már Magyarországon is népszerű, mely a
húsvét szép dekorációs eleme.
A II. Tojásfa avató ünnepségen
Hegedüs Zoltán tagintézményvezető köszöntőbeszédét a tojásfa
feldíszítése követte, majd gyerekek elevenítették fel a húsvéti szokásokat. Verssel, dallal és tánccal
köszöntötték a húsvétot.
A Területi Iroda gondozottai, gondozónői és önkéntesei tavaszköszöntő tánccal kedveskedtek az
érdeklődőknek.

A jelenlévők száma bizonyította,
hogy van igény Tiszabercelen az
ilyen és hasonló kezdeményezésekre. Az ünnepségen került sor a
kiírt húsvéti pályázat eredményhirdetésére is, mely nagy érdeklődést
váltott ki gyerekek és felnőttek
körében egyaránt.
Köszönjük mindazok munkáját,
akik részt vállaltak e sikeres rendezvény megvalósításában. Köszönjük a támogatásokat és a
részvételt.
Bízunk benne, hogy e szép eseménynek lehet még folytatása!
Gliba Lászlóné
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A képvi- selő-testület 2012. február 13-án megtartott ülésén megtárgyalta, és elfogadta az általános
iskola, az óvoda, és az öregek napközi otthonának
2012. évi költségvetését. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal költségvetési tárgyalásának első fordulójára is sor került ugyanezen a tárgyalási napon, melyet végül a 2012. március 9 –ei ülésen fogadtak el. A költségvetések
mindegyikéről elmondható, hogy megfelelő fegyelemmel stabil,
kiegyensúlyozott és biztonságos gazdálkodást tesznek lehetővé.
Tiszabercelt más önkormányzatokkal ellentétben már nem fenyegeti
csőd.
A képviselő-testület új vagyonrendeletet alkotott az önkormányzat
tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosításának, használatának és
forgalmának rendjéről. Ugyanezen ülésén döntött arról is, hogy az önkormányzat a temető üzemeltetési, fenntartási feladatait a jövőben –
költségtakarékossági okokból - nem a Polgármesteri Hivatalon keresztül
kívánja ellátni, hanem egy pályázati eljárás alapján kiválasztott temetkezési vállalkozó közbenjárásával. A pályázat benyújtási határideje 2012. április 16. napja volt, mely időpontig három ajánlat érkezett. Az
önkormányzat a pályázatokról a Református, a Római Katolikus és a
Görög Katolikus Egyház véleményének kikérése után dönt, várhatóan
2012. május utolsó napjaiban. A képviselő-testület határozatban döntött
arról, hogy a temetővel kapcsolatos minden kérdés eldöntésében
egyeztetni fog a tulajdonos egyházakkal.
A Start Közmunkaprogram pályázat
forrásaiból megvásárolt traktor, pótkocsi
és homlokrakodó léte a jövőben szükségtelenné tette a hivatali Skoda

Felicia fenntartását, ezért annak forgalomból való kivonása megtörtént,
mindaddig, amíg azt nem sikerül értékesíteni.
A lakossági igényeket meghallgatva a testület arról is döntött, hogy a
traktor, homlokrakodó és pótkocsi 5.080,- Ft/ üzemóra áron bérbe
adható a lakosság részére földmunkák elvégzésére, természetesen
sofőrrel együtt.
A képviselők 2012. május 2-án megtartott ülésükön elfogadták az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót is, és megalkották az erről szóló zárszámadási rendelet is. A
2011-es költségvetésről elmondható, hogy az eredetileg tervezett 66
millió forintos forráshiányt sikerült az év végére nagyságrendileg
kb. 2 millió forintra csökkenteni. Köszönhető ez a takarékosságnak, a
kb. 27,5 millió forint összegű kormányzati segítségnek (ÖNHIKI pályázatból 3 fordulóban is részesültünk), az általános iskola és óvoda kistérségi fenntartásba adásának, a többletnormatívákat biztosító pedagógiai
programok beindításának, a pénzintézetváltásnak, a konyhai nyersanyag beszerzések racionalizálásának és még sorolhatnánk…
A testület arról is döntött, hogy a 2012-es évben ismét benyújtja az
ÖNHIKI pályázatot, mely meg is történt, és annak elbírálására várunk;
a konyha, az öregek napközi otthona, valamint az étkező fejlesztésére benyújtott pályázataink is elbírálás alatt vannak.
Várhatóan 2012. évben is lesz szociális nyári gyermekétkeztetésre
lehetőség – ezen pályázatunk is elbírálás alatt van - melynek keretei
között a teljes nyári szünet ideje alatt (hétköznapokon) napi egyszeri
ingyenes étkezést biztosítunk a tiszaberceli közoktatási intézményekbe
járó, és azt igénylő gyermekek részére. (A létszám korlátozott! A részletekről érdeklődni lehet Hegedüs Zoltán tagintézmény-vezetőnél.)

A Kormányhivatal Munkaügyi
Központjából kapott 100%-os
támogatásból az Önkormányzat egy MTZ 820-as traktort,
hozzá tartozó 6 tonnás

Dr. Szilágyi Norbert
jegyző

teherbírású pótkocsit, valamint homlokrakodót és
földkanalat vásárolt, amelyeket a Startmunka program projekt céljainak megvalósítása során fog hasznosítani. A pályázat az üzemanyag-felhasználást is
fedezi.

Az ügyféltalálkozó helye, ideje:
Tájékoztatjuk
a
Tisztelt Lakosságot,
hogy a
Kisvárdai Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

2012. május 31-én 8.30 órától 15.00 óráig
Gávavencsellői Polgármesteri Hivatal
Nagyterme
4472 Gávavencsellő, Petőfi utca 1. szám.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatárA 2011. évi személyi jövedelemadó- sai a bevallások kitöltéséhez nyújtott segíttűzvédelmi hatósági, szakhatósági bevallás benyújtásának a határideje ségen túl átveszik az elkészített bevallásokat.
ügyekkel kapcsolatosan ügyfélfogadást 2012. május 21-e.
tart
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs- A megjelenő adózók megnyugtató módon
Szatmár-Bereg Megyei Adóigazgatósága a teljesítik adókötelezettségüket, mentesülve
2012. május 10-től
2011. évi személyi jövedelemadó bevallás- a későbbi szankciók alól.
sal kapcsolatban ügyféltalálkozók keretécsütörtökönként 9 órától 12 óráig
ben segítséget kíván nyújtani azon miniA segítségnyújtás ingyenes.
málbér
alatti
jövedelemmel
rendelkező
az Ibrányi Polgármesteri Hivatal épületémagánszemélyek részére, akik bevallási NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
ben.
kötelezettségüknek még nem tettek eleget. Adóigazgatósága
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Önkormányzatunk számára
különösen fontosak a közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázatok,
amelyek enyhíteni tudják a munkanélküliség súlyos problémáját.
Sikeres pályázat eredményeként
községünkben is elkezdődött az új
start-munka program, amely nemcsak az egyén számára hasznos,
hanem falunk számára is értéket
teremt.
Településünkön a Start-munka
program keretében a következő
elemek valósulnak meg: mezőgazdasági tevékenység végzése, mezőgazdasági- és közutak karbantartása, belvízelvezető rendszerek
rendbetétele.
Tiszabercel Község Önkormányzata a program keretében 55 fő
közfoglalkoztatottat alkalmaz munkaszerződéssel, napi 8 órában. 3
csoportban belvízelvezető, 1 csoportban mezőgazdasági utak, 1
csoportban pedig belterületi utak
projektben dolgoznak, brigádvezetőkkel az élen.
A mezőgazdasági projektben
dolgozók munkáját Zámbó
Károlyné közfoglalkoztatásszervező mutatja be olvasóinknak.
A mezőgazdasági projekt 10
fővel (8 nő, 2 férfi) aktívan tevékenykedik a fóliában, a veteményeskertben, ill. a rendelkezésünkre álló 13., 15. és16. hrsz. kertekben.

Az óvodás- és iskoláskorú gyermekek egészséges életmódra
nevelése érdekében friss primőr és
zöldségfélékkel szeretnénk elősegíteni és hozzájárulni ahhoz, hogy
a gyerekek minél több zöldségfélét
fogyasszanak, egészségesen táplálkozzanak.
170 m2-es fóliában szépen fejlődnek az elültetett növények,
melyek gondozását nemcsak munkanapokon, hanem hétvégéken és
munkaszüneti napokon is folyamatosan végezzük.
A fóliába paradicsom, paprika,
retek, fejes saláta, karfiol, káposzta és zeller került.

A fóliasátor két végében asztalokon tejfölös pohárban szemenként
elszórt késői karalábé és káposzta
palánták növekedését várjuk, amelyek a fóliában felszabadult helyekre lesznek ültetve.

A virágládákba virágmagvakat
szórtunk, amit szeretnénk a faluban lévő virágágyásokba kiültetni.
További területeken zöldbabot,
szárazbabot, uborkát, burgonyát,
csemegekukoricát és sütőtököt,
valamint a szabadföldi veteményesünkben zöldborsót, sárgarépát,
petrezselymet, retket, fejes salátát,
és karalábé- és káposztamagot is
vetettünk. A két éve nevelt kisfák
(nyárfa, nyírfa, kőris és bükkfa)
helyére nagy mennyiségben vörösés lilahagymát duggattunk. A kisfák kitelepítése megtörtént a lőtér
és a nyúlgát melletti területen.

Ebben az évben is szorgalmazzuk, hogy Tiszabercel tiszta és
virágos legyen. Különböző helyeken ágyásokat, sziklakerteket és
díszléces körágyásokat készítettünk (beszórtuk az ősszel megszedett virágmagvakkal, földbe helyeztük a virággumókat is).
Az intézmények környékét is
virágosítottuk, valamint az utcafronti részeken több helyen, a temetőn, a hivatal előtt, és a parkokban, valamint a helységjelző tábláknál is.
Az ősszel megszedett hajnalkamagot elszórtuk, nemsokára kötözni és locsolni fogjuk, hiszen vízigényes.
Futása és színes virága gyönyörű látványt nyújt a villanyoszlopokon, a szépségét megadja a tartókra kihelyezésre kerülő muskátli,
középen egy szál futóvirággal
kiegészítve.

Következetes, lelkiismeretes
munkával a kevés asszonylétszám
ellenére is bízunk abban, hogy
községünk egyre virágosabb, sok
színben pompázó lesz, kiteljesedik
munkánk eredményessége és a
tenni akarásnak meglesz a gyümölcse.
Mindent megteszünk annak
érdekében, hogy falunk tiszta és
virágos legyen. Tegyünk közösen
azért, hogy ez így legyen! Kérjük a
falu lakóit, hogy vigyázzanak, óvják és védjék az elültetett növényeket, hogy az itt élőket és az ide
látogatókat szép látvány fogadhassa!
A Start-munka program további
projektjeibe Fodor Miklós közfoglalkoztatás-szervező segítségével
nyerhetünk bepillantást.
A belvíz-elvezetési programban
30 főt foglakoztatunk. Három brigád részvételével valósul meg a
program, amelynek keretében a
feliszapolódás mentesítését, átereszek, zárt vezetékek tisztítását,
cserjézését, szilárd burkolatú csatorna szakaszok esetében a mederburkoló lapok pótlását, valamint
vízfolyási akadályok elhárítását
kívánjuk elvégezni. A program
során a Tisza túloldalán lévő területek útjainak, árkainak tisztítását
és karbantartását is elvégezzük. A
mederburkolattal ellátott árkok
rendkívül rossz állapotban vannak.
A több mint 30 éve épült csapadékvíz-elvezető árkokban a mederlapok összecsúsztak, így tisztításuk csak nehezen végezhető el.
Ezeket vissza kell bontani és a
medervályú javítása után nagyrészt a meglévő mederlapok viszszaépítésével újítjuk fel.
A mederlappal burkolt árkok
felújítása a tiszaberceli önkor-

mányzat tulajdonában lévő Vásártér és Petőfi utcán 1430 méter
hosszan történik. A régi mederlapok visszaépítésre kerülnek, a
sérült lapokat a közfoglalkozottak
által készített új lapokkal pótoljuk.
A külterületen a termőföldek
belvízmentesítését is ellátó vízel-

vezető csatornák és árkok gazmentesítése, cserjeirtása, feliszapolódások megszüntetése az elsődleges célunk.
Önkormányzatunk tulajdonában
lévő csatornák összterülete
111 564 m2. 2012-ben ennek kb. a
felét, tehát 55 782 m2-t kívánunk
megtakarítani, a munkálatok elvégzése elsősorban az időjárástól
függ.
A kitermelt idegen anyag elszállításának megoldásában nagy
segítséget jelent az önkormányzatunk által pályázaton nyert rakodókanállal és pótkocsival rendelkező
traktor.
A közúthálózat javításán belül az
önkormányzat tulajdonában lévő
belterületi útszakasz 9 km szakaszán az út padkáinak rendezése, a
felgyülemlett föld leszedése gépi
illetve kézi munkával valósul meg.
A település útjain évek óta probléma volt a szilárd burkolatú utak
vízelvezetése, ezért vált ez a munka szükségessé.
Mezőgazdasági földutak rendbetétele projekt keretén belül 10 km
szakaszon mezőgazdasági út kerül
rendbetételre.
A megjavított útszakaszok hoszszabb távú fenntartásához szükséges, hogy a belvízelvezető rendszerek karbantartása során megtisztított árkokba elvezessük a
vizet az útról, hogy az mielőbb
szárazzá váljon, és kevésbé sérüljön a sár hatására.
A mezőgazdasági földutak szélén folyamatosan vágni kell a gazt
is, mivel a nagygépek nehezen
férnek el egymás mellett így minél

szélesebb utat kell számukra biztosítani a balesetveszély elkerülése
érdekében.
A brigádok a brigádvezetők
következetes vezetésével szorgalmasan végzik a munkájukat, annak ellenére is, hogy az időjárás
akadályokat gördít a munkavégzés
elé. A dolgozók hálásak azért,
hogy az önkormányzat példaértékűen sok ember foglakoztatását
oldja meg.
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Rovatvezető:
Stefánné Kiss Erzsébet
Tagintézmény-vezető helyettes

A mi

2012. március 5-én délután az
általános iskola ebédlőjében Dr
Figula Erika Rend és rendszeresség a gyermeknevelésben című
előadására került sor, melyen szülők és pedagógusok vettek részt.
Az előadó rengeteg hasznos ötlettel, gyakorlati példák felsorolásával, praktikus gyermeknevelési
tanácsokkal látott el bennünket.
Segítséget nyújtott ahhoz, hogy az
adott életszakaszban mit várhatunk
el gyermekeinktől.

2012. március 15-én délelőtt
10 órától ünnepi műsor keretében
emlékeztünk az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc
164. évfordulójára.
Az ünnepi műsorban részt
vettek iskolánk irodalom szakkörösei, énekkarosai és a furulyacsoport tagjai.

„Tanuljátok szeretni a könyvolvasást,
Amely tudóssá teszen benneteket
Fáradtság nélkül gyönyörűségesen.”
(Bethlen Miklós)

Idén 5. alakalommal került
megrendezésre a színházi világnap, melyet 1962 óta tartunk március 27-én. A színházi világnap
célja, hogy felhívja a figyelmet a
színházművészet
fontosságára,
tisztelegjen a színészek, a színházi
dolgozók előtt, és kérje a közönség
szeretetét, támogatását.
Ebből az alkalomból egy zenés gyermekszínházi előadásra
került sor iskolánkban március 24én délelőtt. Az előadás címe: Snufi,

tanárok újszerű, változatos feladatokkal várták a csapatokat. A rendezvény célja gyermekeink környezettudatos magatartásra nevelése.
Eredményhirdetésre a gyermeknapon kerül sor.
Április 25-én a TIGÁZ szakemberei Összeköt az energia címmel tartottak előadást iskolánkban,
melyen a 3. és 4. osztályos tanulók
vettek részt. Az előadás célja, hogy
felhívja a tanulók figyelmét az
energiatakarékosság és a környezetvédelem fontosságára. A tanulók nyitottak voltak a témára, aktívan vettek részt a játékban is. Jutalmul az előadók társasjátékokat
adtak tanulóinknak.

felkészültek a kiadott témákból –
drog prevenció, közlekedési ismeretek, elsősegélynyújtás, gyermeki
jogok. Az ügyességi feladatokat is
sikeresen teljesítették. Sajnos a
verseny befejezetlen maradt a
váratlanul érkező jégeső miatt. Kár,
mert mindenki remekül érezte magát.
Gratulálunk iskolánk labdarúgó csapatának, akik Sényőn a
kisiskolák labdarúgó tornáján 3.
helyezést értek el.
A csapat tagjai: Jónás Márk,
Lakatos Attila, Budai Bertalan, Tóth
István, Vedres József, Petró László, Jónás József.
Felkészítő nevelőjük: Zólyomi
Éva tanárnő.

a művész-bűvész.
Az előadást az iskola tanulói,
pedagógusai, óvodásai és óvónői,
dajkái nézték meg. A zenés mesejáték nagyon szórakoztató és vidám volt. Sokat nevettünk, nagyon

A gávavencsellői Rakovszkykupán iskolánk labdarúgó csapata
3. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Vedres Dávid,
Jónás József, Petró László, Jónás
Dezső, Jónás Márk, Budai Bertalan, Budai Bálint, Lakatos Attila
Felkészítő nevelő : Zólyomi jól éreztük magunkat.
2012. április 21-én szombaton
Éva
a Föld napja alkalmából vetélkedőt
2012. március 28-án az szerveztünk.
A versenyen az iskola minden
ibrányi
művészeti
iskolában
Bernard Percy nemzetközi hírű tanulója részt vett. A felső tagozaoktató és gyermeknevelési szakér- ton osztályonként hat helyszínen
tő Több sikerélményt a tanításban mérték össze tudásukat tanulóink.
A különböző állomásokon
címmel tartott érdekes és hasznos
előadást, melyen iskolánk nevelői más-más feladatot kaptak az oszis jelen voltak. Ugyanezen a napon tályok. Nemcsak az iskolában taBernard Percy a szülői munkakö- nultakra, hanem sokoldalú tájékozösség tagjainak is hasznos taná- zottságra is szükség volt a sikeres
szerepléshez. Az állomásvezető
csokat nyújtott előadásában.

rendőrőrs rendőrtisztje, Tajthy
Tamás volt segítségünkre. Elméleti
és gyakorlati feladatok is voltak a
versenyen. Tanulóink remekül

A fehérgyarmati Amatőr Foci
Torna Egyesület Elnöksége 2012.
április 21-ére akadályversenyt
hirdetett általános iskolák tanulói
részére. Mi is neveztünk a versenyre, három osztály (6-7-8.o.) 44 fős csapatokkal indult Nyírturára
a rally-pályára. A felkészülésben
az osztályfőnökök és az ibrányi

Április hónapban Tajthy Tamás rendőr főtörzsőrmester tartotta
az osztályfőnöki órákat a felső
tagozatos osztályokban. Beszélt a
drogfogyasztás veszélyeiről, a
bűnmegelőzéséről és a közlekedési szabályokról. Előadásait nagy
érdeklődéssel figyelték a tanulók,
kérdéseket is tettek fel a témákkal
kapcsolatban, és érdeklődtek a
rendőri életpályáról is.
Május 2-án Ugrálóvár érkezett
az óvoda udvarára. Az óvodások,
az alsós osztályok és a napközis
csoportok kedvükre „kiugrálhatták”
magukat.
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Igen nehezen, de végre beköszöntött a tavasz. Elsőként a március 15-ei műsoron szerepelhettek
néhányan a negyedikesek közül a
községi ünnepen a felső tagozatos
tanulókkal együtt. Ezután a húsvétra készülődve a Sóstói Falumúzeum munkatársainak útmutatásai
alapján minden alsós festett hímes
tojást. Megismertették velük a
berzselést, és az írókás tojásfestés
technikáit. A munka végeztével
egy kis üdítővel és édességgel
lepték meg az ügyes kezű gyerekeket.
Eközben izgatottan készülődtünk
a II. tojásfa állító ünnepségre, amit
április 4-én a Polgármesteri Hivatal
szépen felújított és feldíszített
udvarán rendeztek meg, szintén
községi rendezvényként. Mi az
óvodások verses műsora után

igyekeztünk felidézni a már rég
elfeledett hagyományokat, amit
egy kis modernitással fűszereztünk. A 3. osztályos gyerekek
kicevicéztek, villőztek, majd a negyedikesek egy rövid dramatikus
játékot adtak elő. Ezután az elsősök modern tánca következett,
majd mintegy keretbe foglalva az
egész műsort a másodikos gyerekek hagyományőrző tánca zárta a
műsort.
Április 21-én a Föld napjáról
megemlékezve minden osztály a
saját képességeihez mérten próbált a környezet védelmében,
megismerésében részt venni. Az
elsősök filmvetítést és plakátkészítést rendeztek. A másodikos gyerekek környezetismeret tantárgyukhoz kapcsolódva szereztek
ismereteket, majd ők is filmet néztek a környezet
szennyezéséről és
megóvásáról. A 3.

és 4. osztályosok közös csapatokkal először vetélkedőn vettek részt,
majd úgy, mint a másodikos gyerekek rajzoltak, ragasztottak, figyelemfelhívó plakátokat készítettek,
amit ki is állítottunk az iskola folyosóin. Ezután ők is filmvetítésen
vettek részt. Az első osztályosok
Gergely-járás című műsorát egybekapcsoltuk az óvodás nagycsoportos gyerekek iskolalátogatásával, hogy még nagyobb kedvet
kapjanak az iskolához. Megismerkedhettek leendő
tanító nénijükkel
is, amit egy közös körjátékkal
az udvaron még
élményszerűbbé
tett az ovisok
számára.
Május 2-án az
ugrálóvárban
vezették le fölös

energiáikat a gyerekek. Végkifáradásig lehetett szabadon ugrálni,
hancúrozni, visongatni. Ráadásul
az óvodába egy kicsit visszamenni, és a kötetlen, teljesítménykényszer nélküli hangulatot újra átélni,
hiszen az ugráló az óvoda udvarán
volt felállítva.
Sohodóczkiné Vári Zsuzsanna
tanítónő

Iskolánkban folyamatosan tartjuk az
Évfolyam legjobbja versenyeket.
A verseny eredményei
Német nyelvből:
4. osztály: Gönczi Gusztáv Dávid
5.osztály: Czipa Tamás
6.osztály: Blaskó Petra
7.osztály: Nagy István, Navraczki
Patrik
Kémiából:
7. osztály: Nagy István
Biológiából:
7. osztály: Nagy István
Természetismeretből:
5.osztály: Czipa Tamás

„Szállj költemény, szólj költemény Gyönyörű az a nap, melyet a
mindenkihez külön-külön,
költészetnek szenteltek! Mert
hogy élünk ám és van remény,Költészet nélkül élni nem lehet!
van idő, csípjük csak fülön”
Gondoljuk csak át! Költészet az
(József Attila) egész életünk. Az imák, melyeket
mondunk nap, mint nap, a vallomások, melyeket suttogunk. A
slágerek, melyeket akarvaakaratlan dúdolunk. És még sorolhatnám. Költészet nélkül az
élet olyan lenne, mint az ízetlen
étel; mint a kihűlt tea.
A költészet napját április 11-én
ünnepeljük, emlékezve – születésnapján –nagy költőnkre, József Attilára is.
Iskolánk irodalmi műsorral készült
az ünneplésre, majd a 6. és
7.osztályos tanulók vetélkedője
következett.

A versenyzőknek irodalmi és
könyvtárhasználati ismereteikről
kellett számot adni. Érdekes,
izgalmas, jó hangulatú versenyben volt részük.
A vetélkedő győztesei:
6.o.:
1. Mátyás Kaludia Vivien
2. Görző Boglárka
3. Májer Dézi Vivien
7.o.:
1. Blaskó Anett
2. Udvari Edit Magdolna
3. Kántor Bernadett,
Németh Petra
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S én, a gyermek e napon
kezemben virággal ballagok,
szeretném átadni neked…
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola Tiszaberceli hisz ennél többet érdemelsz.
Tagintézménye 2012. május 7-én tartotta anyák
Tőled kaptam minden jót,
napi ünnepségét.
a legfontosabb útravalót mondtad, tanuld meg gyermekem,
A következő verssel szeretnénk köszönteni minden
legnagyobb kincs a szeretet.
édesanyát.
Anyámhoz
Lehet márvány palotád…
lehet pompa, ragyogás…
Köszönöm az életem,
mindez soha fel nem ér
köszönöm, hogy vagy nekem,
oda, hol a szeretet él.
szíved minden szeretetét,
mit önzetlenül szórsz elém.
„Anyák napja csoda-ünnep
Hiszen kedves a szívünknek.”

164 évvel ezelőtt esett az eső
történelmünk egyik legjelentősebb
napján. 2012. március 15-én ragyogó napsütésben ünnepelhettek
együtt községünk lakói. Az ünnepség az iskola napközis termében

kezdődött. Szántó Zsolt polgármester úr ünnepi beszéde után az
általános iskola tanulói versekkel,
énekekkel és furulya-előadásokkal
idézték fel nemcsak a dicső és
eseménydús napot, hanem

Rovatvezető: Futkos Béláné könyvtárvezető
Kicsit rendhagyó módon nem új könyvekről írok, hanem
a számok tükrében szeretném bemutatni a könyvtárat; a
2011-es statisztika alapján, a múlt eseményeit felidézve és a dokumentumállomány összetételét ismertetve.
A könyvtárban továbbra is kedden és pénteken van kölcsönzésre lehetőség 14.00-18.00-ig. A könyvtárlátogatók száma átlagosan 15-20 fő/
nap. A közbeeső napokon az iskolás tanulók részére tartunk foglalkozásokat.
Tavaly 189 fő iratkozott be, ebből 111-en 14 éven aluliak, 77 fő középiskolás és aktív dolgozó, 11 fő pedig nyugdíjas. Az olvasók létszáma a
falu lakosságának 10%-a. Sajnos az ország átlaga alatt vagyunk, ami
15%. Tehát várjuk az új és régi olvasókat!
A könyvtár kínálata 11585 db könyv, ami kölcsönözhető és CD, DVD,
VHS, lemez, térkép, valamint 9 féle folyóirat – amelyek az olvasóteremben használhatók. Női olvasóinknak ajánljuk: Praktika, Nők Lapja, Természetgyógyász Magazin; Férfiaknak: Autó Motor, Magyar Horgász;
Gyereklapok: Dörmögő Dömötör, Tappancs Suli, Szivárvány, Kincskereső.
A könyvek 30%-a felnőtt szépirodalom, 34%-a szakirodalmi dokumentum és 4630 db a gyermekirodalom. Kevés ilyen kistelepülés van, ahol
az állomány bővítésére minden évben van lehetőség, a kultúrapárti
képviselőtestületnek köszönhetően.

1848/49 eseményeit is. Az interaktív táblán képeken láthattuk a 12
pontot, a jeles nap helyszíneit és
kiemelkedő alakjait, Petőfi Sándort, Jókai Mórt, Vasvári Pált, Táncsics Mihályt, csak néhányat meg-

említve. A Hősök Emlékművénél
folytatódott az ünnepi rendezvény,
ahol a szavalatok után a község
intézményei, civil szervezetei és a
pártok képviselői helyezték el az
emlékezés koszorúit.

A mai világban időszerű Gárdonyi Géza üzenete: „A könyv szeretet ad
és szeretetre tanít.” Községünk szülötte, Bessenyei György bíztató szavai pedig: „Olvasva az egész világot ismered, becsületes módon keresed kenyered.”
Az internet világában élünk. Elfogadható, hogy információért gyermekeink – s egyre többen a felnőttek is – a számítógép elé ülünk le, de egy
regény-, egy versolvasás élményét és a könyvtári beszélgetéseket nem
pótolhatja a „gép”.
Igyekszünk a civil szervezetekkel együttműködve az „élet színterévé”
tenni a könyvtárat. Erről tanúskodnak az elmúlt év rendezvényei:
Felnőtteknek: Húsvét és költészet címmel – 35 fő vett részt
L. Gál Mária költő irodalmi estje – 48 fő vett részt
Tanulóinknak a „jeles napokhoz” kapcsolódva kínálunk programokat:
Pl. Költészetnapi vetélkedő, A magyar Népmese Napja, Állatok
Világnapja, Novemberi névnapok-néprajz, Mikulás, Karácsony
Vendégünk volt Andrikó Andrásné /Boriska néni/, aki tiszaberceli népszokásokról és gyermekkoráról beszélgetett a 6. osztályos gyerekekkel.
A napközis nevelőkkel együtt játékos interaktív mesefeldolgozást szerveztünk.
Ötleteket, igényeket szívesen elfogadunk, hogy a felnőtteknek is bővítsük a programot.
Befejezésül egy könyvtáros kolléganő szavaival várunk minden olvasni
szerető Tiszabercelit!
"Legyen a könyvtár az emberség háza,
ahol előbb érjenek össze a kezek,
mint a könyökök."
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Április 19én ünnepeltük Sebők
Lajosné,
V o l o m
Miklósné, Andrikó Andrásné 90 éves születésnapját. Ezen a napon
köszöntöttük a település legidősebb lakóit is, a 98 éves Görömbei Lajost
és a 99 éves Cziráki Jánosnét, aki sajnos nem tudott részt venni az
ünnepségen, őt lakásán köszöntötte Szántó Zsolt polgármester úr.
Egyszerű emberek ők, akik csupán élték a mindennapi életüket a maguk egyszerűségével, életbölcsességükkel. Hisz nemes, szép élethez

Május 4-én délután a Szívvel Látók
Klubja meghívásának tettünk eleget. A Szabolcs utcai Művelődési
Házban fogadtak bennünket Anyák
napi ünnepségre. Szépen megterített asztalok, szép, csendes, tiszta

környezet és a vendéglátók meleg
szeretete fogadott bennünket. A
vendéglátókat Bíró Pálné ellátottunk köszöntötte. Köszöntő szavakat hallhattunk Görömbei Ferencné
Jolikától a klub elnökétől, aki az
anyák napi örömökről és az édesanyák tiszteletéről szólt.
Anyák napján az első két szó, ami
az ember eszébe jut: tisztelet és
hála – ennek jegyében telt a délután. Csodálatos verseket hallhattunk a klub tagjainak előadásában,
fellépett a Gyengénlátók Egyesületének énekkara, valamint szép

A tavaszköszöntés első programjára április
20-án került sor a Kótaji Református Szeretetotthonban. A tiszaberceli Területi Iroda 20
fővel képviselte magát e szép rendezvényen,
melyet minden évben más-más intézmény
rendez meg. Igazi, jó barátság ez az öt intézmény között, így mindig szívesen veszünk
részt a közös rendezvényeken.
A programot Angyalosi Zsolt nagytiszteletű
úr, az intézmény vezetője és Nagy Éva intézményvezető-helyettes nyitotta meg. A vendéglátók színvonalas műsorral köszöntötték a
jelenlévőket, lehetőség volt az intézmények
bemutatkozására is, valamint meglepetésműsorral is kedveskedtek: különböző énekszámok hangzottak el művészek előadásában, és
hallhattunk egy igen szép mesét is.

nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet. Így élték ők meg a 90, 98 és 99 évet.
A születésnapot egy igazi nagy család módjára ünnepeltük. Jelen voltak
a település vezetői, Tiszteletes úr, Plébános úr, az ünnepeltek hozzátartozói és gondozottaink. Köszöntő szavakat hallhattunk polgármester
úrtól, megismerkedhettünk az ünnepeltek életútjával is.
Az ünnepség színvonalát emelte az iskolás gyerekek köszöntő műsora,
valamint a Nyíregyházáról érkező Tamaskovics Eszter és Tamaskovics
Réka csodálatos éneke és citera előadása.
Kívánjuk, hogy a 100. születésnapot is így ünnepeljük együtt erőben,
egészségben.

dalok csendültek fel Jakab
Sándorné Évike előadásában.
Csillogó szemmel, elszoruló torokkal fogadtuk a műsorszámokat,
hisz a szeretet megtanít minket
érzéseink kifejezésére. Könnyes
szemmel néztük a vázában lévő
csokrot: a szegfűt, a kék nefelejcset és a gyöngyvirágot - melyek
jelképek is lehetnek.
Kedves Édesanyák!
A szegfűt a gyermeki szív melege
gyújtotta pirosra, a nefelejcs tiszta
kékjében lássátok meg az őszinte
gyermeki tekintet sugarát. A

gyöngyvirágok kis gyöngyei köszönjék meg a betegágyunknál
hullajtott sok-sok virrasztó könnycseppet. Ezek a virágok bocsánatot kérnek tőletek.
E szép gondolatok elhangzása
után közösen fogyasztottuk el a
finom uzsonnát. Sokat beszélgettünk. Egy ölelés, egy vers, egy szál
virág és egy selyemszalaggal díszített kis szív nagy örömöt okozott
ezen a délutánon – mely felejthetetlen lesz számunkra. Köszönjük!
Gliba Lászlóné

Gipszfestés

A műsorszámok után következett a finom
uzsonna: az ízletes töltött káposzta, a túrós és
meggyes lepény. A délután folyamán élőzene
szólt, ahol a közös nótázás után ki-ki táncra is
perdült.
Késő este kellemesen elfáradva szép élményekkel tértünk haza, no meg sok-sok tombolanyereménnyel.
Köszönjük a szép délutánt a szervezőknek.
Gliba Lászlóné

Tojásfestés húsvét előtt
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Rovatvezető: Zsíros Antalné egyesületi elnök
Alig várjuk a hosszú tél után, hogy kitavaszodjon, hogy
ismét a kiskertekben a zöldségágyások között, no meg a virágok között
szorgoskodjunk. Meg is látszik az eredménye, hiszen sok-sok nyugdíjas
nárciszos és tulipános kertje évek óta virágba borul, élednek és bokrosodnak a télen megsínylődött muskátlik, sorja látszik az elvetett virágmagvaknak. Ahogy ők erősödnek, úgy „erősödünk” mi is; illetve új reményeket hozunk, életkedvet a munkához, a várható termésekhez, apró
örömöket életünkhöz, kötődést és kapcsolódást a körülöttünk élőkhöz,
családunkhoz.
Talán jobban vágyódunk a közösségekbe is. Az egymáshoz tartozás
fontos köteléke megerősödik az idősödő emberben. Ezt tapasztaltuk
nyugdíjas gyűlésünkre készülve is. A Varga-porta tavaszi szépségében
várt bennünket, ahová május 10-én érkeztünk ünnepélyes gyűlésünkre.
Izgalommal vártuk az általános iskolás tanulókat, akik Anyák napi műsorral köszöntöttek bennünket. Bizony könnyeket csalt szemünkbe a
sok szép gondolat – a gyönyörű verseket hallgatva. A gyermekek virággal és üdvözlőkártyával kívántak még sok boldog évet minden édesanyának, nagymamának és dédnagymamának. Ezt a gondolatot erősítette meg polgármester úr pohárköszöntőjében és nyugdíjas vezetőnk
is.
A jól sikerült rendezvénynek szorgos előkészülete volt. Lelkes szakácsasszonyaink, Kovács Józsefné, Humicskó Józsefné és Juhász

Vizes-diós piskóta: 5 tojás fehérjéjét 3 e.k. vízzel habosra
keverünk, apránként hozzáadunk 20 dkg porcukrot, a tojássárgáját, majd 15 dkg darált
diót, 15 dkg lisztet, ½ sütőport
és még 5 e.k. vizet. Összekavarjuk és megsütjük.
Mézes lap: 2 dkg margarint, kis
kanál szódabikarbónát, 1 és ½
e.k. mézet, 1 egész tojást, 2 e.k.

tejet, 10 dkg cukrot gőz felett 5
percig főzünk, majd levesszük
és hozzáadunk 35 dkg lisztet. 2
lapban
halványrózsaszínűre
megsütjük.
Krém: 2 tojássárgáját, 2 e.k.
lisztet, 5 e.k. kávét és 3 dl tejet
sűrű péppé főzünk. 20 dkg margarint 20 dkg porcukorral kikavarunk; majd a kihűlt főzött krémet hozzáadva habosra kikeve-

Ferencné hagyományos étellel, finom öhönnel
(slambuccal) vendégeltek meg bennünket, mások pogácsával és édességgel terítették meg a virággal díszített
asztalt. Nagyon jó hangulatban töltöttük ezt a csodálatos délutánt.
Volt idő bőven a nyári tervekről – nyugdíjas napról,
kirándulásról – beszélgetni, felidézni a családdal, a
barátokkal kapcsolatos élményeket.
Megszerveztük a május 12-i Megyei Nyugdíjas Találkozóra való utazást,
ahová a szomszédos nyugdíjas egyesületekkel utazunk, elkísér bennünket Szántó Zsolt polgármester úr is.
Beszélgettünk a benyújtott pályázatokról – siker esetén a hasznos felhasználásáról, a nyugdíjas egyesületi szobánk otthonosításáról.
Megbeszéltük, hogy gyakrabban találkozunk; a következő program szalonnasütés lesz a Kozma-tónál.
Köszönjük Farkas Antalnénak, házigazdánknak a falumúzeumba illő
helyszínt, ahol mindenki jól érezte magát. Kérésünk, minél többen látogassák ezt a szép portát, ismerjék meg értékeiket, gyűjtött régiségeit.
Beszéljenek RÓLUNK a képek, melyeket jegyző úr készített.
Közkívánatra közöljük a
Kávés szelet receptjét, amit
mindnyájan jó étvággyal
fogyasztottunk.

rünk.
Ezek után összeállíthatjuk a
süteményt. Alulra az egyik mézes lap kerül, rákenjük a kávés
krém felét, aztán ráhelyezzük a
diós piskótát, majd a krém megmaradt felét, végül a másik
mézes lapot rátesszük. Tetejét
csokimázzal díszítjük.

Andrikó Andrásné
Tiszabercel, Fő u. 93.szám alatti lakos
2012. április19-én ünnepelte
90. születésnapját.
Jó étvágyat!

IN MEMORIAM
Egyesületünk elnökének szeretett férje, Zsíros Antal 2012. március 20-án, 77 éves
korában súlyos betegség után elhunyt. Őszinte együttérzésünket és mély fájdalmunkat
szeretnénk kifejezni a gyászoló családnak.
A Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesületének tagjai
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Rovatvezető: Váraljai Jánosné védőnő
Gyakran halljuk
orvosoktól, de már
a reklámokból is, hogy emésztőszervi megbetegedést követően a
bélflóra egyensúlyát helyre kell
állítani.
Mi is az a bélflóra, mi a szerepe a
szervezetben?
Az egészség megőrzésében és a
szervezet egyensúlyának megtartásában fontos szerepe van a bélflórának.
Bélflóra –nem más, mint a beleinkben természetes körülmények
között élő baktériumok összessége.

Születésünkkor a bélrendszerünk
steril, benne baktérium nem található. Az optimális baktérium öszszetétel kialakulásának a normál
szülés, és az azt követő anyatejes
táplálás kedvez. Nagyon fontos
időszak ez, hiszen ekkor tanulja
m eg
a
szer vezet
védekezőrendszere az ártalmatlan
és a kórokozó közötti különbségtételt is. Az anyatejes táplálkozás
bővítését követően a bélflóra is
változik, kezd egyre inkább a felnőttkori összetételhez hasonlítani.
Az emberi bélflórát 300-500 különböző baktériumfaj alkotja.
Az emésztőrendszer különböző
szakaszán eltérő mennyiségben,
más-más típusú baktériumok élnek. Számuk az emésztő traktusban lefelé haladva egyre növekszik.
Az egészséges bélflóra szerepe.
- Gátolja az idegen /káros/ baktériumok megtelepedését.

- Védi a bélnyálkahártya épségét.
- Biztosítja az immunrendszer kiegyensúlyozott működését.
Az immunrendszer sejtjeinek mintegy 70 százaléka a béltraktusban helyezkedik el. A bélflóra jó
baktériumai serkentik az
immunrendszert, és olyan anyagokat is termelnek, melyek gyulladáscsökkentő hatásúak, segítve ezzel
a szervezet küzdelmét a gyulladásos folyamatokkal szemben.
A normális bélflóra megbomlását,
és kórokozók elszaporodását
okozhatják:
-antibiotikum kezelés,
-egyoldalú, helytelen táplálkozás,
-a szervezetbe bekerülő méreganyagok/pl. tartósítószerek/,
-fertőzések /vírusok, baktériumok
okozta gyomor-bélhurut/,
-gyomor-bélműködés zavarai / pl.
székrekedés/.
Ekkor különböző emésztési zavarok, puffadás, hasmenés, hasfájás
jelentkezik. Romlik a szervezet
ellenálló képessége, mivel a sérült

bélfalon a méreganyagok könnyebben átjuthatnak.
Ezért javasolt a gyakori rendszeres
étkezés, megfelelő energia-bevitel,
finomított szénhidrátok, vörös húsok és zsírok kerülése, fokozott
zöldség- és gyümölcsfogyasztás,
kellő mennyiségű rost- és folyadékbevitel, rendszeres testmozgás.
Antibiotikumot csak indokolt esetben használjunk, és a kezelést
követően pre- és probiotikummal
segítsük a normál bélflóra mielőbbi
regenerálódását.
Probiotikumok olyan készítmények
- táplálék-kiegészítők - amelyek élő
mikroorganizmusokat tartalmaznak.

Az egyik legfélelmetesebb elemi erőtől, a tűztől való rettegés keltette rián sír fölött ma az Ágoston rendi szerzetesek kolostora emelkedik.
életre Flóriánnak, az „Isten tűzoltójának” alakját. A tűzoltók számára Mivel folyóban halt mártírhalált, a középkorban az árvizek elleni védőFlórián a tűzoltó munka lényegét testesíti meg: az állhatatosságot, a szentként is tisztelték.
becsületet, az embertársaik megsegítését.
Flórián napját, május 4-ét a tűzoltók ma is személye előtti főhajtással
A legenda szerint a Caecia erődben, ahol katonai szolgálatot teljesített, tartják nyilván, hiszen elkötelezett hivatástudata alapja a vállalt munkáés az erőd parancsnoka volt, hatalmas tűzvész pusztított, amit Flórián – ba vetett hit, és a hagyományokhoz való ragaszkodás.
szinte kilátástalan helyzetből – megfékezett. Katonái, kiket a legszörnyűbb tűzhaláltól mentett meg, emberfeletti, isteni erejének tulajdonítot- E napon a helyi óvoda nagycsoportosai is ellátogattak a tűzoltószertárták a tűzvész elmúlását, s hírét szájról-szájra adva született meg a Flóri- ba. Natkó László tűzoltóparancsnok segítségével ismerkedtek a gyereán legenda.
kek a tűzoltóautóval, annak hangjával, működésével. Beszélgettünk a
tűz hasznosságáról, veszélyeiről, használatáról, káráról. Megnéztük a
A keresztényüldözés idején igazságérzete, embersége fellázadt a ke- versenyeken nyert serlegeket, okleveleket. Jól éreztük magunkat, még
gyetlenkedések ellen, s mert börtönben sínylődő társai mellé állt, magát ajándékba jégkrémet is kaptunk, Imre Benjámin vállalkozó jóvoltából. Mi
ő is kereszténynek vallva, 304. május 4-én kővel a nyakában az Enns viszonzásul énekeltünk, verseltünk.
folyóba vetették. A ránk maradt írásos emlékek szerint holteste fenna- Köszönjük a nap élményeit.
kadt egy sziklán, sas vigyázott rá, mígnem egy asszony rátalált, elvitte
Az óvoda nagycsoportosai
Lorchba (Felső-Ausztria) és tisztességgel eltemette. A lorchi Szent Fló-
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„Imádkozzál és dolgozzál!” – látható a
Református Kollégium főépületének timpanonján. Ennek az 1538-ban létesült, és azóta megszakítás (=államosítás nélkül) működő oktatásinevelési intézménynek ma is van berceli gimnazistája, Kató Edit, aki április 15-én, szombaton fogadott bennünket. Paszabról és Bercelről
21-en mentünk a Refi által szervezett
Konfirmandus Napra, ahol Győri József igazgató úr nem csak köszöntőt mondott (=tudott le),
hanem minden helyszínen egész nap jelen volt,
sőt minket személyesen is kalauzolt az Iskolatörténeti Múzeumban és a Nagykönyvtárban,
vagy éppen Jézushoz hasonló, a szőlőmunkások példázatbeli „igazságtalanságával” ajándékozott meg minket a délutáni foci után…
De ne focizzunk, pontosabban szaladjunk
ennyire előre!
Utazás: az ibrányiakkal együtt töltöttünk
meg egy 48 férőhelyes buszt, amelyben az
ibrányi Vass László tiszteletes urat és Szilágyi
András sofőr bácsit sokunk már ismerősként
köszöntött. Volt bennünk kis „félsz” is, vajon
most ki viselkedik jobban… volt, mikor rajtunk,
bercelieken és volt mikor másokon nem látszott, hogy gyülekezeti csoport vagyunk. De
most semmi gond nem volt, sem oda, sem
vissza.
Áhítat: reggel az Oratóriumban kezdtük,
ahol 1849-ben és 1944-ben az Országgyűlés
ülésezett, és 14 órakor a Díszteremben zártuk
énekléssel és rövid igehirdetéssel. Mondanom
sem kell, hogy miközben egyre több időnket
rabolja el a különböző 5. vagy 6.
„csillagos” („mega”, „születik”) műsor, és persze videóklip, aközben a saját éneklésünk
színvonala és ereje egy X-et sem kapna a 4-

ből! Jellemző, hogy a kis Szilágyi Réka és Botond hangja kihallatszott egy–egy ének alatt!
Körséta: a Debrecen és reformátusságunk szívében található páratlan épületek a
felújítás után még azoknak is sokat jelentettek,
akik már korábban voltak Konfirmandus Napon.
Élmény volt a világító ásványokat megcsodálni,
a 214 lépcsőt megmászva a Rákóczi harangot
látni, a makett-templomokkal régi időkbe viszszautazni, a régi és mai iskolai és gyülekezeti
életbe bepillantani.
Sport és shop: „hamuba sült” hazait és
finom debreceni süteményeket ettünk a záró
áhítat előtt, utána pedig miénk volt a tornaterem. Akik nem akartak focizni, övék volt egy
órára a Fórum. Az érdekesebbről tudok beszámolni. Az életkorban és testsúlyban is méretes
nyírmeggyesiekkel a brazilos tudású ibrányi és
bátor paszab-berceli csapat szép meccseket
játszott. A meggyesiek nem kevés energiával
3:0-ra vertek minket és 5:0-ra Ibrányt. A szomszédok közötti mérkőzés rengeteg feszültséget
és szép megoldást hozott. Végig szoros meccs
végén 2:1-re az ibrányiak nyertek. És ezután
következett a nap fénypontja: a lányok focija.
Ibrányi 7-esek a refis 11-esek ellen! A fiúknál
sokkal pontosabb, de a fiúkéhoz hasonló erejű
lövésekkel és hatalmas futással párosult viadalon a végeredmény 1:1 lett.
A Fórum-látogatók is befutottak, így
indultunk a buszhoz és azzal haza. Vasárnap a
Köszönjük, Debreceni Református
templomban és hétfőn az iskolában sok jó
élményt megemlítettek az utazók. Bárcsak Kollégium Gimnáziuma és köszönjük, ibrányi
bevésődne és általunk megvalósulna nálunk a konfirmandus társaink, és egyéb helyről oda
tőlünk 80 kilométerre látott felirat, és mindenna- érkezők!
pos lenne nem csak a munka, hanem azt megSzilágyi Sándor
előzően az imádság is!

Máj. 11-től Eric Knox (USA), Szent Imre Kat.
Gimn., lektorának fényképes kiállítása a Templomi
Galériában.
Máj. 23-24-25. Szerda-csütörtök-péntek. 18:30
úrvacsorai előkészítő alkalmak.
Máj. 27. Pünkösdvasárnap úrvacsorával. Konfirmáltak úrvacsoráznak, 1 hete konfirmáltak először
veszik magukhoz Krisztus szimbolikus testét és
vérét. Pünkösdvasárnap d.u. istentisztelet, ha
bejelentik, akkor keresztelővel.
Máj. 28. Pünkösdhétfő. 10:45-kor istentisztelet,
ha bejelentik, keresztelővel.
Máj. 29. Kedd. Beteg úrvacsora.
Jún. 2. Szombat 14:00 óra, Baktalórántháza.
Trianon emlékünnep.
Jún. 3. Vasárnap. Kató Edit és refis osztályának
(Debrecen) szolgálata a templomban és berceli
kirándulás.
Jún. 10. Vasárnap. Gyülekezeti kirándulás Gombára, Ács Mihály nagytiszteletű úr szolgálati helyé-

re, ahol 10:30-kor istentisztelet. Hozzájárulási díj:
3.000.- Ft / fő.
Jún. 17. Vasárnap. Szószékcsere program: Pusztai Endre (Kemecse) nagytiszteletű úr szolgálata.
Júl. 2-6. Hétfő-péntek. Nyári itthoni gyerekhét.
Hittanra járó gyermekeinknek. Ingyenes.
Júl. 16-20. Hétfő péntek. Hittanos tábor Berekfürdőn. Várhatóan 20.000.- Ft / 5 nap teljes ellátással, belépőkkel.
Aug. 13-tól biciklis tábor a Balaton körül.
Szervezés alatt: hittan évzáró a templomban, őszi
csendeshét Konfirmandus Találkozóval. Fűtés
korszerűsítése az új parókián, külső színezése és
bejavítása a régi parókiának, fa játszótér kialakítása (amire évek óta készülünk, a 2007-ben konfirmált csoport adományából is). Mindezt nagyrészt
a báli összegből és perselypénzből, adományokból.
Képekben friss hírek a facebook-on, Szilágyi Sándor lelkész neve alatt.

Konfirmáció
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Rovatvezető: Eperjesy Ferenc

NAGYBIRTOK? KISBIRTOK?
Közvetlen a rendszerváltás után visszakerültek a földek
az emberek igazi tulajdonává úgy, hogy a TSZ előtt is tulajdonosok
voltak, vagy már örökösök lettek. Ezen kívül kárpótlás címen is földhöz
lehetett jutni, de kapott földet az is, akinek korábban egyik kritérium sem
állt rendelkezésére, de a TSZ-nek tagja volt. Mindez igen humánus
megoldás volt. Egy ember, a neki járó földterületre több táblában is
licitálhatott, ami szintén helyes volt, mert így elosztódott a jó és gyengébb minőségű földek aránya. Egy dolog miatt viszont kedvezőtlenné
vált ez a rendszer, ez pedig a földek szétaprózódása. A sok helyen
kialakult nadrágszíj-parcellák nehézkessé tették a komoly gépek alkalmazását. Egy időre vissza is esett a korábban már kialakult magas
színvonalú gépi technika.
A kis földterületeknek is volt azonban értelme 20 évvel ezelőtt, mert
akkor jelentős volt még a házi állattartás, így a saját termelésű takarmánnyal nagyrészt megoldódott az állatok etetése.
Az idő múlásával, az emberek elöregedésével egyre többen hagyták
abba a jószágtartást, ezzel együtt a földjeik saját művelését, azt bérbe
adták, vagy eladták. Ilyen formában beindult a termőföldek koncentrációja, ami napjainkban is tart. Olyanok vették bérbe, vagy vették meg a
földeket, akik többnyire hivatásszerűen foglalkoznak a földműveléssel.
Mindez egy vegyes szerkezetet hozott létre nem csak községünkben,
az egész országban is. Az 1ha-os birtokostól a több száz hektáros tulajdonosig minden megtalálható. Ezen kívül, főleg az ország nagy összefüggő mezőgazdasági területein megmaradtak a most már a tagok igazi
magántulajdonán alapuló szövetkezetek, vagy akármilyen társas vállalkozások bérelt földeken. Kialakultak a családi gazdaságok.
Magyarországon ma a kis és nagybirtokok aránya kb. 50-50%. Az
utóbbi 10 évben az egyéni kis gazdaságok aránya 40%-kal csökkent, a
társas gazdaságoké 5%-kal nőtt.
Sokszor felvetődik: Mi a jövő? A kisüzem, a nagyüzem, vagy ezen
belül a családi, vagy társas gazdálkodás? Melyiket támogassa inkább
az állam?

Megkezdődött a szezon a
tiszaberceli Kozma tavon
is. Ugyan az időjárás
április első felében még igencsak változékony volt, olykor
szeles, hideg idő volt, de az igazi horgászt ez nem riasz-

2012. 05. 13-án az időjárás szeszélyei áthúzták a számításomat, nehéz volt elviselni a szelet és az
esőzést a parton ülve. A verseny
közepén szinte még senkinek nem
volt hala. Vízközti halmozást vettem
észre és úgy döntöttem mindenképpen változtatnom kell a taktikán,
hiszen a fejben dől el minden! 0.10es küszöző előkére szúnyogcsokorra váltottam és megkockáztattam a
horgászatot vízközt.13 m-es rakós

Külföldi tapasztalatok szerint a kertészeti kultúrákban a kisebb birtokok az életképesebbek és családi alapon. Ez tapasztalható mindegyik
nyugat-európai országban. Szántóföldi termesztésben például Franciaországban az utóbbi években jelentős birtoknövekedést lehetett tapasztalni. Ezek a külföldi példák hazánkra is érvényesek lehetnek, de árnyaltabban egy kicsit. Most, amikor bizonyos pályázatokat és támogatásokat az állattenyésztés beindításához kötnek, van létjogosultsága az 510 ha-os takarmánytermő területnek is a közepes létszámú állatállománya ellátásához. Vissza kell állítani a kézimunka igényes növények
termesztését, elsősorban a munkanélküli vidéki lakosság foglalkoztatására. 100 hektárok ehhez sem kellenek egy-egy helyen. A kertészeti
termesztésben a gigantománia elítélhető, mert spekulációs célok vannak a háttérben. Kisebb területen, de intenzíven! Nagyobb szerep kellene a családi gazdaságoknak. Ennek hazánkban is van jelentős múltja. A
leghatékonyabban ebben a formában lehet termelni. Természetesen
csak úgy, ha a család apraja-nagyja beveti magát. Nálunk ezzel még
gond van, mert a fiatalság jelenleg nem lát ebben fantáziát. Valakiknek
pedig folytatni kell idővel és magasabb fokon. A jelenlegi magántermelők nagy része őstermelő, mellette nyugdíj, vagy egyéb tevékenység is
van, nem tisztán a mezőgazdaság a jövedelemforrás. A fiataloknak a
jövőben teljesen a mezőgazdaságból kell megélni, koruknál fogva is,
akik ezt vállalják.
Sok szakmai fórum felveti a szövetkezés fontosságát. A TSZ típusból
elege lett a népnek, ami azóta létrejött e téren, az sem volt sikeres.
Ezek TÉSZ-ek. Ugyan koordinálnak ezek valamelyest és felvásárolnak,
de a termelő nem érzi magát igazi tagnak azért a befizetett néhány ezer
forintos tagdíjért. A beruházások nagy részéből és a képződött nyereségből kimaradnak. A magántulajdonú földek közös művelésbe való
terelését, hogy ezzel valamiféle szövetkezetet csináljanak, nem tartom
lehetségesnek. Szövetkezni közös feldolgozóra, beszerzésre, értékesítésre kellene, de nem úgy, mint eddig.
Magyarországon, a célnak megfelelően minden ésszerű birtokméretnek van értelme. Mindegyik támogatható, azonban szerintem leginkább a családi alapon működő mezőgazdaságé a jövő, mert egyebek
mellett ez fog megmenteni és visszahozni valamit az igazi magyar falu
még mindig halványan csillogó értékeiből.
Eperjesy Ferenc

totta el. Kiült a vízpartra és csendben
várta a kapást, a nagy halat. Van, akinek
sikerült, mint például a képen látható
Nyikos Csabának, aki Nyíregyháza-Sóstóhegyről jár
hozzánk horgászni. A ponty súlya 7,3 kg, ez eddig az idei
legnagyobb fogás. Mi horgászok pedig örülünk a jó időnek, és reméljük, még nagyobb halakat fogunk.
Kozma István

bottal mozgatva. Éreztem, hogy ott
vannak a halak az etetésemen és
élő anyaggal próbáltam ott tartani
őket. Ezzel a finom szerelékkel
sikerült egy kárászt, két amurt, öt
pontyot zsákmányolni. A kockázat
az volt, hogy ilyen finom szerelékkel
el ne veszítsem a halakat.
Próbáltam türelmes lenni és 100%ban fárasztottam. A verseny vége
előtt már megsúgták, hogy a csapattársak is jól szerepelnek.

M egköszönöm csapatom n ak
Nagykállónak a bizalmat, hogy a
csapatban lehettem, mindazoknak
akik segítettek, és gondoltak rám.
Megszületett egy várva várt trófea:
2012. május 13-án MEGYEI BAJNOK LETTEM.
Ezt a győzelmet Édesapám és
Turkó Sanyi bácsi emlékére ajánlom!
Mészáros Csaba
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Belgyógyászat

Diabetológia
(cukorgondozó)

Gastroenterológia

Sebészet

Traumatológia

Szülészetnőgyógyászat

Csecsemő- és
Gyermekgyógyászat

Hétfő

12.00-18.00

08.00-14.00

-

-

09.00-14.00

08.00-14.00

15.00-19.00

Kedd

-

-

16.00-19.00

08.00-13.00

-

-

-

Szerda

07.00-14.00

-

-

-

-

08.00-14.00

-

-

-

16.00-19.00

08.00-13.00

-

-

-

07.00-14.00

-

-

-

-

08.00-14.00

-

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

NEM

IGEN

Fül-orr gége

Szemészet

Bőrgyógyászat

Neurológia
(ideggyógyászat)

Ortopédia

Urológia

Reumatológia

Pszichiátria

Hétfő

08.00-14.00

07.30-17.30

-

15.00-19.00

15.30-18.30

-

-

-

Kedd

-

-

-

-

-

-

08.00-15.00

09.00-15.00

-

-

07.30-11.30 és
15.00-19.00

-

15.30-18.30

-

-

-

08.00-14.00

-

-

8.30-14.30

-

10.00-16.00

11.00-18.00

-

-

-

-

15.00-17.00

-

-

-

09.00-15.00

NEM

NEM

NEM

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

NEM

Csütörtök
Péntek
Beutaló
szükséges?

Szerda
Csütörtök
Péntek
Beutaló
szükséges?

Kardiológia

Labor

Röntgendiagnosztika

Ultrahang

Pulmonológia
(tüdőgyógyászat)

Fizioterápia I.

Fizioterápia II.

Gyógytorna

Hétfő

07.30-11.30

07.00-10.00

09.00-18.00

-

16.00-19.00

08.00-16.00

12.00-16.00

08.00-12.00

Kedd

-

07.00-10.00

08.00-15.00

07.00-14.00

-

08.00-16.00

12.00-16.00

08.00-12.00

Szerda

14.00-18.00

07.00-10.00

09.00-19.00

-

16.00-19.00

08.00-16.00

12.00-16.00

08.00-12.00

Csütörtök

-

07.00-10.00

08.00-18.00

07.00-14.00

07.00-13.00

08.00-16.00

12.00-16.00

08.00-12.00

Péntek

-

07.00-10.00

-

-

-

08.00-16.00

12.00-16.00

08.00-12.00

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

Beutaló
szükséges?

Információ és időpontkérés a 06-42/446-006 és 06-42/446-007 telefonszámokon.
Aktuális híreket a szakrendelő honlapján olvashatnak a www.ibranyhalaszjarobeteg.hu oldalon.

Másodszor
írt ki közös
pályázatot
a HÚSVÉT
jegyében a
Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület, az Esélyek Útja Egyesület,
az Árpád Fejedelem Általános
Iskola Óvoda AMI és EPSZ
Tiszaberceli Tagintézménye, valamint a Szociális Alapszolgáltatási
Központ Tiszaberceli Területi
Irodája.
Nagy örömünkre sok pályázat
érkezett:
- 4 db Írásos pályázat a Húsvét
hagyományát elevenítette fel,
- 7 pályázó adott le szebbnél
szebben díszített tojásokat, és
- 74 ötletesebbnél ötletesebb rajz
készült.

Nehéz dolga volt a zsűrinek, végül
az alábbi eredmények születtek:
ÍRÁSOS PÁLYÁZAT nyertesei:
I. Kató Gézáné
II. Németh Eszter
III. Jónás Szabina 4.o.
TOJÁSDÍSZÍTŐK eredményei:
I. Udvari Edit 7.o.
II.Kovács Petra 7.o.
III. Derlemenkó Márk 7.o.
A rajzpályázatnál külön kerültek
értékelésre az alsó- és felső tagozatos gyerekek rajzai. Érkezett
néhány óvodástól is pályázat, őket
az alsó tagozatos gyerekekkel
együtt értékeltük.
RAJZPÁLYÁZAT helyezettjei:

ALSÓ TAGOZAT
I. Budai Máté 2.o.
II. Czipa Brigitta 2. o.
III. Kató Kitti óvodás
FELSŐ TAGOZAT
I. Blaskó Petra 6. o.
II. Rácz Bernadett 7. o.
III. Vadászi Rebeka 5. o.
KÜLÖNDÍJASAINK, akik pályázaton kívül nagyon sok segítséget
nyújtottak és szép tojásokkal,
figurákkal gazdagították ünnepségünket:
Borai Jánosné
Baloghné Berkó Judit
Kató Edit
Azok a pályázók, akiknek nem
sikerült helyezést elérniük jutalmat
kaptak részvételükért.
Minden résztvevőnek gratulálunk!
Szervezők

Berczeli
Tiszabercel Község
Önkormányzatának
hivatalos lapja
Főszerkesztő:
Dr. Szilágyi Norbert jegyző
Szerkesztők:
Czene István
Tompa Gizella
Szerkesztőség:
4474 Tiszabercel, Fő út 40.
Tel / Fax.: (42) 204-606.
E-mail:
berczelinaplo@tiszabercel.hu.
Megjelenik: két havonta
Példányszám: 650 db
Lapunkat megtalálja a
www.tiszabercel.hu
oldalon

