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Az objektív történelem:
„…A veszteségekrıl pontos adat még ma sincs. 1943 március
elején a hadsereg létszáma 54.029 fıt tett ki, de ezek jelentıs része
hadtápos volt. A 2. magyar hadsereg 93.500 (más adatok szerint 120
ezer, illetve 147.971) fıt vesztett, ebben benne foglaltatnak a hısi halottak, az eltőntek és a sebesültek. Az orosz rádió hivatalos jelentése szerint 26 ezer magyar esett fogságba 1943 elsı három hónapjában.
A doni katasztrófa a magyar hadtörténet legnagyobb veresége volt,
idegen földön, idegen érdekekért négyszer annyi ember pusztult el, mint

Krisztus jó katonái

2009. jan. 18-án a fenti címmel szólt a
prédikáció a régi parókia nagytermében. Egyház
és katonaság. Biblia és fegyver. Szeretet és fegyelem. Elsıre furcsa kettıs. Pedig közel állnak
egymáshoz.
A Bibliából elıttünk van a szenvedı Pál
apostol, aki ifjú és lelkes tanítványának,
Timóteusnak, a római kor jól ismert életvitelét
ajánlja, a katonáét. „Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy
harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet
gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki
harcosává fogadta.” (2Tim. 2,3-4) Pál nem beszél
mellé. Nem szépít. İ maga is önmegtartóztató és
céltudatos életet él. Azért, hogy hivatását maximálisan betöltse. Azért, hogy küldetését elvégezze. Azért, hogy a parancsot teljesítse. Akár egy
katona. Mert elıtte a jézusi példa és mellette a
mártír keresztyének. De nem csak a Bibliából,
hanem a régiek életébıl is elıttünk a gyakorlat:
ha valaki szegény családba született férfiember,
akkor két hivatásban, a katonai vagy papi hivatalban tudott elırejutni (pl. Stendhal: Vörös és fekete).
Egy évvel ezelıtt egy tábori lelkész,
Sajtos Szilárd fıhadnagy úr személyében együtt
láthattuk az egyházat és katonaságot. Most
messzi földrıl üdvözölte emlékezı gyülekezetünket. Maga helyett képeket küldött. Jelenlegi békét
fenntartó gyülekezetérıl és az egykor világháborúban harcoló nagyapjáról. Mindkettı beszédes.
Az utóbbi, a régi katonakép, bennünk is mély
érzéseket kelthet. Mert hasonló képek lehetnek
szobáink falain, vagy lelki fotóalbumainkban.
Nincs olyan berceli család, akinek ne lenne háborúban elesett családtagja.

a mohácsi csatában, magyar katona a keresztes háborúk óta nem harcolt ilyen messze a hazától. A világégés során ez volt az elsı jelentıs
magyar véráldozat, amely végsı soron hiábavalónak bizonyult. A világháború a vesztes oldalon ért véget Magyarország számára, melyet az
1947-es párizsi békeszerzıdés a trianoni határok közé szorított viszsza…”
VLADÁR Tamás
(http://archiv.magyarszo.com/arhiva/040113/kitekinto.htm)

Ezért szoktunk emlékezni január 12hez, a doni áttörés évfordulójához közel. Mindenkinek vannak háborús halottai és hozzájuk főzıdı emlékei. A rájuk gondolás, emlékezés mindig
fájdalmas és könnyek nélkül kibírhatatlan. Mert
felsıbb parancsra, embertelen körülmények közé, honvédként vagy munkaszolgálatosként,
idegen földre kellett menni. Vesztes háborúba.
Mivel 1943-ra még sokan emlékeznek, ezért ez a
megemlékezés széthúzó világunk egyik biztos
pontja. Mindig összehoz bennünket. Az istentisztelet után a 80 éves emlékmővünk elé. Szinte
égnek a nevek. Fıleg, ha gyermekkorunkban
hallottuk ıket, vagy ha láttuk ıket elmenetelni.
Vagy, ha háborús betegként tértek haza – meghalni. Vagy elfagyott végtagokkal – tovább élni.
Lehetséges, hogy magánál a Donnál
csak néhány berceli személy hunyt el. De ez a
katasztrófa kihatott minden családra. Minden
berceli és magyar családra. Sok falu emléktáblája erre bizonyíték. Arra, hogy a 2. magyar hadseregbe többnyire magyar falvakból toboroztak
ifjakat. És 2000 km-nyire, 200.000-en, 200 kmnyi frontvonalat védve harcoltak. Emberfeletti
küzdelemben. Krisztushoz méltóan. Tudom, sok
katona zubbonya alatt ott volt a zsoltáros könyv,
zsolozsma vagy katonai Biblia. És ık egyszerre
voltak ott a magyar haza fegyverviselıi és Krisztus Urunknak katonái. Bárcsak mi is méltóak
lennénk hozzájuk! Tudnánk méltóan szenvedni,
ha kell. És hinni minden körülmények között!
Békében és harcias idıkben egyaránt Krisztus jó
katonájaként!
Szilágyi Sándor, lelkész

A szubjektív irodalom:
Gyarmati László:BÉKÉMET MÉGIS...
(Édesapám emlékére)
Csak vissza ne sírjuk a régi idıket
- mondta apám, homlokán fura ránc -.
Mert volt, mikor éberen ırizte álmom
A félelem fénye, a kard-szinő lánc...
Rettenetemben az Isten vigyázott,
Hinni akarta, hogy hinni tudok.
Don-kanyar könnyei égre szökelltek,
Állva fagytak a bús magyarok.
Túlélni mindent, mit İ rendelt nékem,
Ez volt a cél, a Nagy Feladat.
Hinni, hogy eljı egy fényteli élet,
S lassan rombolni Nagy Falakat.
Csak vissza ne sírjuk a régi idıket
- mondta apám, homlokán fura ránc -.
Lehet-e szabadon zenére járni,
Vagy jobb-e a ritmus, ha gúzsban a tánc?
Mert volt, mikor barmok bıgtek a téren,
S bohócok jártak csürdöngölıt,
Karámba terelt bárányok bégtek
A mocsokban hízlalt vályú elıtt.
De volt legalább a vályúban étek,
S gyapjú a bırön - hisz élni muszáj.
Megmerevedett a kıszínő mosoly
Téren álló szobor fagyos arcán.
Leéltem ím már hetvenöt évet,
Hinni akartam, hogy hinni tudok...
Csak vissza ne sírjuk a régi idıket Csalók rondítják a grádicsot. . .
...hol égbe vezetne a becsület útja,
hol emberség, szeretet megterem
(hinni akarom, hogy hinni tudom):
békémet mégis meglelem!
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FELHÍVÁS
Tiszabercel Község Önkormányzata versenytárgyalás útján történı értékesítésre - meghirdeti a
kizárólagos tulajdonában álló, per-, teher- és igénymentes Tiszabercel
belterületi 249 hrsz-ú, 5262 m területő ingatlanának egy építési telekrészét. (Rózsa utca)
Az ingatlan megosztást követı minimum induló ára 300.000, Ft + Áfa.
A versenytárgyaláson részt venni a terület minimum ára 10 %-nak megfelelı bánatpénz –versenytárgyalás megkezdését megelızı – az önkormányzat Otp Bank Rt.-nél vezetett 11744003-15404668-06530000 számú letéti
számlájára teljesített átutalás megtörténtét követıen lehet. A bánatpénz
összege a vételárba beszámításra, akik nem jártak eredménnyel, azoknak
a szerzıdéskötést követı 15 napon belül visszafizetésre kerül.
A résztvevık ajánlati kötöttsége a szerzıdéskötésig – legfeljebb az eredményhirdetéstıl számított 60 napig - fennáll.
Ha a szerzıdéskötés a nyertes érdekkörében felmerülı ok miatt meghiúsul, vagy a vételárat, a szerzıdéskötést követı 8 napon belül nem fizeti
meg, a bánatpénz nem jár vissza. Ebben az esetben az eljárás nyertese az
az ajánlattevı lesz, aki a soron következı legmagasabb összegő vételárat
kínálta.
Az önkormányzat fenntartja magának a jogot arra, hogy a versenytárgyalást - az eredményhirdetésig bármikor - eredménytelenné nyilvánítsa,
ebben az esetben a bánatpénz valamennyi ajánlattevınek 15 napon belül
visszafizetésre kerül.
A versenytárgyalás ideje: 2008. március 16. 10.00 óra
A versenytárgyalás helyszíne: Polgármesteri Hivatal Tiszabercel, Fı u. 40.
A licitálás 3 fordulós, melyek során a minimum árat 10.000,- forintos léptékben lehet emelni. A területeket az önkormányzat a minimum árnál
alacsonyabb áron nem értékesíti.
További felvilágosítás kérhetı: Hajnal András polgármester úrtól, vagy Dr.
Szilágyi Norbert jegyzı úrtól a 42/204-655, vagy 42/204-606-os telefonszámokon.

Mindig volt helye a Berczeli Naplóban keresztrejtvénynek.
Eddig.
Aki szerkesztette, - talán szórakozásból, talán mások szórakoztatására,- már egy más dimenzióban teszi hasznossá magát.
Ahogy Kosztolányi Dezsı írta Halotti beszéd címő versében: „
“Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.”
Így igaz.
Mert szerettük ıt esendıségében, elnéztük emberi
gyengeségeit, hiszen mi sem vagyunk hibák nélkül valók.
Hasznossá tette magát, szolgálta a faluját.
Ha kellett, postás volt, éjjeliır, kertész,- a rá bízott munkát becsülettel elvégezte.
A maga választotta sorssal megbékélve csendben, feltőnés nélkül élt.
Nem kötötte család, az anyagi javak hajszolása. Nem dicsekedett, nem panaszkodott.
Szétzilált életét bizonyára befolyásolta a családot összetartó
édesanyja korai halála.
Azok, akik pálcát törtek felette, vajon belegondoltak-e sorsába,
voltak-e hasonló helyzetben, próbáltak-e segíteni rajta?
Gondoljunk úgy Németh Sanyira, mint a falu egyik jellegzetes
alakjára, aki hiányozni fog közülünk.
N.N
SZERETtÜNK SANYI, ÉS HIÁNYZOL NEKÜNK !
Búcsúzunk tıled !

A te kis családod : a hivatal dolgozói

NÉMETH SÁNDOR (1950– 2008)
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kis fenyıfa betöltötte szerepét. Az ünnep alkalmából sok gyertya
világytotta meg és álmodta: „ruhája arany és fénysugár”.
A kis fenyıfa története mellett sokan álltunk értetlenül, akik a szeretet
ünnepét nem így vártuk, hogy másoknak kárt okoztunk , hanem próbáltunk örömet szerezni. Igy tehát ismét összegyőltünk és egy foglalkozással egybekötött
karácsonyi
ünnepséget szerRovatvezetı: Gliba Lászlóné
veztünk. A
foglalkozás kereA karácsonyfa
tein belül
Tarjányiné
Virágos nyárról álmodott
Zsuzsa
………….
vezetéséEgy kis fenyı . Sóhajtozott.
vel min„Szép nyár, mikor látlak megint?”
den részt„Mondd mikor jön már el a nyár?”
vevı gyöKérdé, hogy ott dudál szél,
nyörő
De az viharzik tova már,
asztali
És nem felel és nem beszél.
díszeket készített, mely karácsonykor az ünnepi asztal dísze lehetett.
Egy nagy bajuszú erıs legény
A közös uzsonna és a szépen csengı karácsonyi dallamok utn támogaFejszével arra ballagott.
tóink jóvoltából az ajándékosztás sem maradt el.Melyet ezúton
Hopp! Két csapás, s ledılt…
mégegyszer szeretnénk megköszönni!
A kicsi hegyi fenyı, szegény.
Mi így vártuk békében és szeretetben az év legszebb ünnepét, és zártuk
Nem lát többé a kicsi fa
a 2008-as évet mely tudjuk új változásokat is hozott az Idısek Klubja
……….nyarat………..
életébe. De mind e mellett a közös munka meghozta gyümölcsét és
Most már csupán emlék marad.
mozgalmas programokban bıséges, változatos, sikeres évet zártunk! A
Igy ért tehát véget annak a két kis fenyıfának a története, mely hosszú 2009-es év igen nehéznek igérkezik minden területen, de bízunk benne,
évekif egy család emlékét ırizte az Idısek Klubjában, és nem csak ha sok munkával is és némi változással is, de szép eredményekrı tuemléket ırzött, de szépítette településünk fıútvonalát. Bízunk benne a dunk majd beszámolni.

kedésre.
2008. április 21-én a RIVIERA – TOURS Kft. szervezésében egy 1320 Kívánjuk, hogy szerencsével járjanak!
órás Szociális Gondozó és Ápoló tanfolyam indult Tiszabercelen. A Köszönjük mindazok munkáját, segítségét, akik által ez a tanfolyam
tanfolyamra 34 hallgató jelentkezett, melybıl 15 fı volt tiszaberceli.
valóra válhatott Tiszabercelen!
2009. február 7-én mind a 34 hallgató sikeres vizsgát tett. İk 34-en
Gliba
bátrak és kitartóak voltak, tették mindezt a munkahelyük megtartása
Lászlóné
érdekében, vagy azért, hogy esélyük, lehetıségük legyen az elhelyez-
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2008. december

Tarjányi Ferencné óvónıtıl

Trónfosztás az Ultipartin!

A 2000-ben indított ultiverseny 9. versenyéhez érkezett.
Az elsın négyen ültünk asztalhoz, s egyikınk sem gondolta, hogy tíz év múlva
140-tıl is több ultis „ küzd „ majd a díjakért, az elsı hely megszerzéséért.
A Szabadidı Egyesület új vezetıségének, tagjainak az idén elsı igazi próbatétele volt a verseny megszervezése, lebonyolítása.
Eldöntöttük, megszavaztuk, hogy folytatjuk a Máté Ulti hagyományait,
s mindenki hozzáteszi, amit lehetısége enged. Mindenre volt vállalkozó!
Volt, aki a zsírt, hagymát ajánlotta fel,
Volt, aki szponzorokat keresett,
Volt, aki a személyzetet szervezte,
Volt, aki a médiahátteret biztosította,
Volt, aki a leendı versenyzıket értesítette, tájékoztatta.
Voltak, akik a helyet, ebédet, a szomjoltást és az egész napi kiszolgálást
biztosították .
Voltak, akik részvételükkel emelték a rendezvény színvonalát: Mészáros
Károly, a Magyar Ultiszövetség elnöke, a kisvárdaiak élversenyzıje, valamint
Juhász Ferenc, a térség országgyőlési képviselıje.
Ilyen elızmények után kezdıdött február 7-én fél nyolckor a regisztráció, a
versenyzık számbavétele. 141 versenyzı nevezett. Három csoportot alkottunk.
Az A, B, C, csoportban mindenki 7- 7 fordulót játszott, 12 leosztásban.
A játszmák eredményét a játszmalapon vezettük, a legjobban szereplı 4 pontot,
a második kettıt, harmadik 0 pontot kapott.
Az eredményeket számítógépre vittük, a pontok alapján a MARABU párosító
program ismét 3-3 játékost ültetett egy asztalhoz.
A hét forduló után az A, B, C, csoportok elsı helyezettjei 18 leosztásban igen
izgalmas döntıt játszottak
Az elsı helyet ifj. Hajnal András szerezte meg, a tavalyi rakamazi bajnok
Bartha László harmadik, míg a nyíregyházi Gulyás István ezüstérmes lett.
Eddig négyszer nyert berceli játékos: Tóth Gyula,Varga Ferenc kétszer, és most
a már említett fiatalember. Örülünk, hogy van utánpótlás, és várjuk további fiatalok jelentkezését.
Nem szomorkodtak azok sem, akik nem nyertek, mert jól érezhették magukat,
fogyott is rendesen a zsíros kenyér, a hagyma, a tea, /másféle italról nem is
beszélve /. Az idıjárás is velünk volt, szünetekben kint élvezhették a februári
tavaszt. Az ebéddel is elégedettek lehettek, a finom húsleves, a tányérnyi rántott
szelet erıt adott a további küzdelmekhez. Köszönjük a vendéglátóknak!
Egy verseny nem magától jó, vagy rossz. A rendezık, a támogatók, a lebonyolításban részt vevık meghatározóak a megítélésben.
Jól jött - a Híd a jövıbe Egyesület
az Arany Parmen kft
a Szabi Szóda
a Kakuk Gazdabolt
Eperjesy Ferenc
Molnár Mihály
Zsíros Lajos
Krisztián András
Veres László
támogatása.
Köszönjük, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, és Tiszabercel hírnevének öregbítéséhez. Köszönet a Polgármesteri Hivatal segítségéért, az ultisfeleségek összefogásáért, a számítógépes csapat lelkiismeretes munkájáért.
A versenyünk igazi elbírálása majd a követezı évben lesz, amikor ismét neveznek a velünk elégedett ultibarátok.
Száraz László
Szabadidı Egyesület elnöke

Megünnepeltük
a Télapót és a Karácsonyt. A Télapó ünnepélyünk egy kicsit másképp
volt az eddigieknél. Zenés mősoros délutánnak örülhettek gyermekeink,
ahol a Romvalter duó szórakoztatott bennünket. Aranyos kis dalokat
adtak elı, majd egy mesejelenet, végül pedig megérkezett a várva várt
Télapó. Sok mindent ígértünk: jók leszünk, nem fognak árulkodni egymásra, s fıleg hogy óvónéniéknek szót fognak fogadni. A mősor végén
csomagot osztott a Télapó, amit szeretnénk megköszönni a fenttartó
szerveinknek.
Karácsonyi mősorunkat is megtartottuk apró kis díszeket készítettünk,
melyekkel felöltöztettük a fenyıfánkat. Verseket, énekeket tanultunk,
majd amősor végén a csillagszórók fényénél énekeltük el a Kis karácsony- nagy karácsony c. énekünket. Legjobban mégis a fenyıfa alatt
lévı ajándékoknak örültek a legjobban. Minden csoportba Fızıkonyhát
kaptunk, amit igazgató bácsinak köszöntünk meg.
Hogyan tetszett a Télapó és Karácsonyi mősor- egy pár gyermek gondolatai:
Kis csoport:
H. B.- mert volt Jézuska
F. B.- elmagyarázzam?!
Középsı csoport:
N.L. – Azért tetszett, mert itt volt a Mikulás.
Sz.Sz.- Mert ünnep volt, ajándékot kaptunk, zenés néni itt volt.
J.G.- Nekem nagyon szép volt, mert szebb volt mint a Karácsony.
L.D.- Jó volt, mert ajándékcsomag volt.
Nagy csoport:
B.Dzs.- Mert raktunk rá díszeket, szaloncukrot és így szép volt.
H.P.- Nagyon szép volt a Karácsonyfa, mert fel volt öltöztetve.

A rendezvény helyszíne:
Tiszagyöngye Étterem, 4474 Tiszabercel, Fı út 23.
A rendezvény idıpontja:
2009. március 21. 09.00 óra (regisztráció: 08.30 órától)
Jelentkezési határidı:
2009. március 20. 12.00 óra
Nevezni lehet a tiszaberceli Polgármesteri Hivatalban
személyesen, vagy a 42/204-606-os telefonszámon,
továbbá szintén személyesen Ifj. Polyák Lajosnál
vagy a 06-30/409-12-05-ös telefonszámon.
Nevezési díj: 3.000 Ft
amelybıl 2.000 Ft az aznapi nyereményalapot képezi ,
1.000 Ft pedig a költségek fedezésére szolgál: ebéd,
zsetonok, kártya, technika stb.
A verseny maximum létszáma: 80 fı.
A nevezés feltételei:
betöltött 18. életév, és kötelezı regisztráció a fent
megadott elérhetıségek egyikén
A részletekért kattints a www.tiszabercel.hu weboldalra!

A mi

Rovatvezetı: Gencsiné Kató Irén
igazgató-helyettes

A diákok nagy bánatára január 5-én véget ért a téli szünidı.
Az elsı héten megtartottuk fogadóórás szülıi értekezletünket, melyrıl a bukásra álló, ill. gyengén teljesítı
tanullók szüleit kiértesítettük. Sajnos csak kevesen éltek a lehetıséggel, hogy a nevelıkkel megbeszéljék
gyermekük tanulási gondjait, problémáit. Az elsı félévet január 16-án zártuk. Reméljük, hogy akinek nem
sikerült teljesíteni az elsı félév követelményeit, vagy képességeikhez mérten szorgalom hiányában rosszabb
osztályzatot szereztek, a második félévben igyekeznek majd javítani.
Most pedig a félévi bizonyítvány okozta feszültség levezetésére következzék egy kis suli-humor.

Ti írtátok- Ti mondtátok
Részletek írásbeli dolgozatokból:
- A Szózat költıje Weöres Martini Mihály.
- Vörösmarty Mihály apjától örökölte férfiasságát.
- A romantika az ókortól a sorsfordulóig tartott.
- Legismertebb népzenegyőjtıink: Kossuth, a polgármester és a közmunkások.
- A sertés testét hamvas héj fedi.
- A tehén általában egy borjat szül, de ha melege van sok vizet iszik.
- Életközösség fogalma: Tollas a tollassal, pikkelyes a pikkelyessel,
szırös a szırössel él együtt.
Órán hangzott el:
- Osztályfınök kérdezi:
Sanyika, tantó néni a naplóba vagy a fiókba tette az igazolásodat? Sanyika válaszol:Oda.
- Tanár néni! Nekünk lesz mán’ jó holnap!
Miért?
Hát maga nem tudja? Osztik, lesz! (élelmiszercsomag osztása)

A Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület a
2008. novemberében meghirdetett KÖZÖD2009/01 kódszámú, „KÖZÖD! Pályázati Program” felhívására
pályázatot nyújtott be a
„Bessenyei emlékmő kertjének rendbetétele”
címmel, melyet a pályázat elbírálója, a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) 100.000 Ft öszszeggel támogatott.
A pályázat keretén belül a BIKE koordinálásával,
egy közösségi és önkéntes munka megvalósítása keretében beparkosítjuk és bevirágosítjuk a
falu szülöttérıl elnevezett - a Fı és Kossuth utca
által közrefogott területen - a mintegy 829 m²-es
Bessenyei Emlékparkot az egyesület tagjainak,
illetve a helyi középiskola virágkötı és kertész
hallgatóinak a bevonásával, mindezt az iskola

Hobbija: kertészkedés
Megkérdeztük
Fája: szomorú főz
Veres Lászlónét,
Évszaka: tavasz
iskolánk pedagógusát mi Tárgya: Fényképezıgép
a kedvenc
Gyümölcse: ıszibarack

Színe: zöld
Virága: rózsa
Idézete: „Az ember járja a maga
Étele: halászlé
lejtıjét – csak az a fontos, hogy
Költıje: Petıfi Sándor
ez a lejtı felfelé vezessen.”
Írója: Szabó Magda
Verse: A Tisza
Pedagógiai hitvallása: „Szólj,
Könyve:Für Elise
gondolj, tégy jót, s minden szó,
Festıje: Munkácsy Mihály
gondolat és tett tiszta tükörként
Festménye: Trilógia
fog visszamosolyogni rád.”
Filmje: Titanic
Zeneszáma: Máté Péter: Most Mit vár a jövıtıl? : Biztonságot,
élsz
egészséget, kiszámíthatóságot,
Énekese: Demjén Ferenc
megértést.
Állata: delfin
Szava kikelet
Színésze: Koltai Róbert

szaktanárainak segítségével. Célunk, hogy a
„falu kapujában” lévı emlékpark a közösségi és
önkéntes munka végeredményeként megújuljon,
megszépüljön, hogy az ne csak a falu lakosságának, de az ide látogató turistáknak is pozitív benyomást keltsen. A projekt megvalósulásának
ideje: 2009. február - május idıszaka.
A programról részletesebben a 2009. február 24én délután 16.30 órától megrendezésre kerülı
Bessenyei György Szülıházánál történı koszorúzás után adunk tájékoztatást a Teleház nagytermében, ahová sok szeretettel várjuk az érdeklıdı fiatalokat! A tájékoztató a KÖZÖD Program
regionális koordinátorainak segítségével kerül
megrendezésre.
Ez úton köszönjük Hajnal András Polgármester
Úrnak és Berencsi Ágnes Igazgató Asszonynak a
szellemi és anyagi támogatását, a program megvalósulásához való hozzájárulását.

!!Lomtalanítás: 2009. április 7 . Kedd!!
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A Polgárır Egyesület
jelenleg 56 fıvel vesz
részt Tiszabercel község
közrend- és közbiztonságának megırzésében. A szolgálati beosztás
során igyekszünk minden éjszakára a járırözést megoldani. A szolgálatot mindenki saját
jármővével teljesíti.
A 2008-as évben 4300 óra szolgálatot teljesítettek a polgárırök. Az éjszakai járırözések
mellett a községi rendezvények során is kérik a
polgárırök segítségét. A halászléfızı verseny,
a farsangi rendezvények, az ulti bajnokság
voltak többek között a kiemelt biztosítást igénylı rendezvények, de a megemlékezések során
szükséges forgalomirányítás, a halottak napi
idıszakhoz kapcsolódó temetı környéki járırözés is feladatot jelentett a polgárıröknek.
Megerısített járırözést végeztünk ebben az
évben is a húsvét, a karácsony környéki idıszakban a kisebb lopások megakadályozása
érdekében.
Ebben az évben felkérésre kiemelt szolgálatot
szerveztünk meg a majális során elıforduló
fakivágások elkerülésére. A Posta a kifizetések
körüli idıszakban, a reggeli szállítmányok érkezése során kéri a segítségünket, amit váltott
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beosztással szervezünk meg.
Az Ibrányi Rendırırssel továbbra is jó a
kapcsolatunk. Több esetben végeztünk
közös járırözést az éjszakai szolgálat
során, segítséget adtunk a körözött –
eltőnt személyek felkutatásában. Az
éjszaka során észlelt rendkívüli eseményeket, gyanúsnak tőnı jármővek rendszámait közöljük a Rendırırssel.
Az Egyesületünknek saját bevételi forrása nincs, ezért a pályázatok, támogatók által nyújtott pénzösszegbıl tudunk
gazdálkodni. Nagyobb kiadást igénylı
utazásokat, programokat nem szervezünk, az éves közgyőlésen igyekszünk a kiemelkedıen dolgozó polgárıröket szerény
jutalomban részesíteni. Az év során két esetben történt elismerésre méltó sikeres akció
a polgárırök részérıl. Petró Béla és Butyka
István az éjszakai járırözés során körözött
bőnözık igazoltatásával segített a Rendırségnek az elfogásában, egy polgárırtárs
pedig szolgálaton kívüli idıszakban fogta el
a vasgyőjtési akcióban közremőködı egyéneket.
Anyagi támogatóink kevesen vannak. Ebben
az évben a HORIZONT-TEX KFT adott jelentıs

Pénteken délután 5 órától tartotta évi rendes közgyőlését a Tiszaberceli
Önkéntes Tőzoltó Egyesület. A rendezvény helyszíne a helyi általános
iskola ebédlıje volt, ahol szép számmal jelentek meg az eseményre az
egyesület tagjai.A kezdésre a 87-es taglétszámból 60 fı regisztráltatta
magát. Elfogadva a meghívást, részt vett a közgyőlésen Pernyák
Sándor tő. ezredes a Megyei Tőzoltószövetség elnöke, Dombrády
László tő ezredes nyíregyházi tőzoltó parancsnok és Kató Antal az
ibrányi önkéntes tőzoltóság parancsnoka. Elsıként Hajnal András, az
egyesület elnöke köszöntötte a tagságot és a megjelent vendégeket. Az
elnöki köszöntı után az egyesület pénzügyi helyzetérıl tartott
tájékoztatót Natkó Lászlóné vezetıségi tag. Elmondta, hogy az
egyesület anyagi helyzete stabil, amely nagyrészt az adók részükre
felajánlott 1%-nak, a sikeres pályázatoknak és az önkormányzati
támogatásnak köszönhetı. Ezt követıen Natkó László, az egyesület
parancsnoka számolt be az elmúlt évben végzett tevékenységrıl, a
versenyeken való sikeres részvételrıl, és a fejlesztésekrıl. Elhangzott,
hogy az elmúlt évben 15 alkalommal riasztották a tőzoltó egyesületet, a
beavatkozások döntı többsége a településen történt kisebb tőzesetek
felszámolása volt. A közgyőlés, a beszámolók meghallgatása után
egyhangúlag elfogadta a 2008. évi munkáról és a pénzügyi helyzetrıl
készített anyagokat. A meghívott vendégek közül elsıként Pernyák
Sándortő. ezredes szólalt fel, aki rövid tájékoztatót adott a megyében
2208. évben történt tőzesetekrıl, mőszaki mentésekrıl. Méltatta az
önkéntes tőzoltók megyei szinten jó kapcsolatát a hivatásos tőzoltókkal,
és külön kiemelte a helyi szervezetek fontosságát a helyismeret,
riaszthatóság terén. Beszédének végén több idei megyei rendezvényre,
neves évfordulóra is felhívta a figyelmet, amelyek tovább mélyíthetik az
önkéntes és hivatásos tőzoltók együttmőködését. Dombrády
Lászlótőzoltó ezredes, megelégedetten szólt arról, hogy Tiszabercelen
a tőzoltó egyesület szakmai munkájában fejlıdés tapasztalható, mely
megmutatkozik a tőzoltóversenyeken elért szép helyezésekben és az

támogatást, az 1 %-os támogatás 9 adózó
részérıl hozott bevételt az Egyesületnek. Az
Önkormányzattól és a Postától kapott támogatással sikerült megfelelı anyagi feltételt teremteni az Egyesület mőködéséhez.
Megitélésem szerint az 56 polgárır tevékenysége hozzájárult ahhoz, hogy községünkben a
közrend- és közbiztonság megnyugtató legyen.
Köszönetemet fejezem ki ezúton is minden
polgárırnek és családjának az éjszakai és
egyéb idıszakban végzett munkáért.

aktív munkában
egyaránt. Azt kérte a tagságtól, hogy ez a
lendület maradjon meg továbbra is, hiszen a fı
cél továbbra is az, hogy a bajba jutott emberek
minél elıbb segítséget kapjanak. Tiszabercel
település az Ibrányi Önkéntes Köztestületi
Tőzoltóság mőködési területének része, ezért kap rendszeresen
meghívást a közgyőlésre Kató Antalparancsnok is. A mindenki által
Anti bácsiként tisztelt örökifjú parancsnok, megköszönte az egyesület
segítségét, amelyet az ibrányi tőzoltóknak nyújtottak. Kiemelte azt a
tényt, hogy, a két szervezet közötti megállapodási szerzıdés jól
mőködik. Szólt arról, hogy a tőz-és káresetek felszámolásában továbbra
is számítanak a nagy helyismerettel rendelkezı tőzoltó egyesület
tagjaira. A közgyőlés végén Hajnal András egyesületi elnök
megköszönte a beszámolókat, hozzászólásokat, és mindenkinek
sikeres munkát kívánt a 2009-es évre. Valamennyi résztvevı kézbe
vehette a megyei tőzoltószövetség „Sugárcsı” c. hivatalos lapját,
melybıl felidézhették a 2008. év legizgalmasabb tőzoltó eseményeit. A
hivatalos program befejezése után,- a hagyományoknak megfelelıen- a
közgyőlés
ünnepi
vacsorával
fejezıdött
be.
-Holes
István tő.
alezredes-
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Képviselı-testületi ülés a könyvtárban

Az Ultibajnokság nevezıi

IV. egyházi bál

Az Ultibajnokok

IV. egyházi bál

IV. egyházi bál

Az Ulti-party

IV. egyházi bál

Polgárır közgyőlés

Díjözön

A szociális ápoló és gondozó tanfolyam boldog végzısei
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2009. januárjában három embertıl kellett búcsúznunk nyugdíjba vonulásuk alkalmából. İk valamennyien a köz szolgálatára esküdtek fel, minket
segítettek, nap mint nap találkozhattuk velük:
Huszár Imréné, Kánya Lajosné és Natkó László.
Ez úton is szeretnénk munkájukat megköszönni,
nyugdíjas éveikhez pedig jó egészséget kívánunk!
Kánya Lajosné, Erzsike néni több mint 15 évet
töltött hivatalsegédként a Polgármesteri Hivatalban.
Nincs olyan ház, ahol nem fordult meg. İ volt az,
akitıl semilyen titok ki nem szivárgott, munkáját
maximálisan elvégezte, s szerénységét bizonyítja az
is, hogy bıvebbet nem mondott el nekem, de szeretné közölni a tisztelt olvasóközönséggel, Tiszabercel
lakosaival, munkatársaival, hogy köszöni mindenkinek a segítségét, a jó és bátorító szavakat, amelyek
mindig segítették.

Huszár Imréné, mindenki Kati nénijét egészségügyi
dolgozóként búcsúztatták nyugdíjba vonulása alkalmából. Neki is jó egészséget, pihenést és szép
perceket kívánunk unokái társaságában. Következı
riportomat vele készítettem el.
1947 május 18-án születtem Paszabon. Tanulmányaimat az érettségi után a Miskolci Egészségügyi
Szakiskolában végeztem. 1967- ben ápolónıi szakképesítést szereztem.
1968-ban férjhez mentem s Ibrányba kerültem körzeti ápolónıként. 1969-ben megszületett Imre nevő
elsı gyermekem. 1970. január 15-én Tiszabercelen
megüresedett egy közápolónıi állás. Én elvállaltam
a munkát, ekkor gyermekem 3 és fél hónapos volt.
Édesanyám vállalta a gondozását, igy tudtam kötelességemet ellátni. Paszab és Tiszabercel egy körzet volt, sokat kellett dolgozni. Amikor Sárika doktor
néni elköltözött pár évig helyettesítésekkel lett megoldva a körzet ellátása.
1974-tıl, amikor Dr Jedlicska Ilona Tiszabercel körzeti orvosa lett, Paszab is külön körzetté alakult.

Nagy szeretettel, fáradtságot nem ismerve segített
nekem, hogy a családomban tovább tudjak létesülni.
Nagyon örülök, hogy sok nehézség árán, de elértem
a nyugdíjas korhatárt. Remélem még egészségem
engedi, hogy gyermekeim és öt szép unokám mellett
élvezhessem a nyugdíjas életet.
Itt szeretném megköszönni a Tiszaberceli Nyugdíjas
Klub vezetıjének és tagjainak, hogy befogadtak a
klubba, remélem még sokat fogunk együtt kirándulni
és szórakozni.
Utoljára azt kívánom, hogy Tiszabercel lakossága
egészséges és vidám legyen, ha baj van, mindig
tudják megbecsülni a segítségre sietı embert, az
orvost és az egészségügyi dolgozókat.

1%

Civilek

Ne feledkezzen meg rendelkezni adója
1 %-áról 2009-ben sem!
Ne dobja a közösbe, ha Tiszabercelnek adhatja!
Az adó 1%-ának győjtésére jogosult tiszaberceli
civil szervezetek:

Önkéntes Tőzoltó Egyesület
Adószám:18811166-1-15

Híd a Jövıbe Egyesület
Adószám: 18812356-1-15

Modellezı Klub
Adószám: 19207463-1-15

Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület
Adószám: 18814884-1-15

Polgárır Egyesület
Adószám: 18812459-1-15

Esélyek Útja Egyesület
Adószám: 18815232-1-15

Tiszamenti Lovasklub
Adószám: 18804146-1-15

Szabadidı Egyesület
Adószám: 18815263-1-15

Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesülete
Adószám: 18801590-1-15

Tiszabercelért Egyesület
Adószám:18804627-2-15

2009. február

Ez évi bálunkban ismét szerettünk volna Jézushoz méltóan ünnepelni. Urunk eddig sem róhatott fel nekünk sok rosszat, hiszen bálunkkal
kulturált szórakozás, értékes beszélgetések és szépen elvégzett munkák
jártak együtt. És egy olyan összefogás, amire nagy szüksége van a jószívő
berceli népnek! Istennek hála! Ez évi alkalmunk elıtt rendhagyó módon istentiszteletre került sor. Dr. Gaál Sándor, ramocsaházi lelkész, ez évtıl esperes
urunk hirdette az Igét. A Józsué könyve 8,30 kk alapján beszélt Isten hegyeirıl és életünk hegyeirıl.
Isten áldásaként vesszük azt is, hogy báljaink létrejöhettek, és
vannak, akik számolatlan órában dolgoznak, zenélnek, és vannak jó kedélyő
vendégeink. Immáron negyedszer fogadott minket önzetlen szeretettel, gyönyörő teremmel és finom ételekkel Tarjányi István, feleségével, Évával és
fiuk, Tibor. És újra nekünk zenélt az egész estét magas színő muzsikával
betöltı Hangulat Trió! A VADas Virág Szalon (Nyíregyháza) pedig (felajánlást
is téve) szemkápráztató lila és óarany színekbe öltöztette és világíttatta be a
termet. Méltó körülmények várták a bálozni vágyó 133 vendéget, még az
utolsó pillanatban érkezıket is.
A báli elıkészületek zökkenımentesen zajlottak. Mindenkinek
hirdettük a báli vendéglátást, és a közösségeket szolgáló személyek
(presbiter, önkormányzati képviselı és dolgozó, orvos, tanár, vállalkozó,
környékbeli lelkipásztor) névre szóló meghívót kaptak. Köszönjük a belépıjegyek árusítását Görömbei Lajosnénak és Újhelyi Pálnénak, a nyomtatás és
fénymásolás lehetıségét Hajnal András polgármester úrnak és Dr. Szilágyi
Norbert jegyzı úrnak. Jótékonysági jegyek vásárlásával és árusításával
sokan támogatták bálunk alkalmával egyházunkat. Ezúton köszönjük a vásárlóknak és elárusítóknak (presbiterek, Tarjányi István, paszabi Marika Csemege, Júlia és Lilla ABC, COOP Tiszabercel, Kakuk István, Malom ABC, Varga
Pál Élelmiszer, Sánta József), hogy 100.- Ft-tal, vagy több 100.- Ft-tal segítettek bennünket.
Az ételek elkészítéséhez, vendégek várásához több felajánlás is
érkezett (Baloghné Berkó Judit, Kovács Gyula-Paszab, Hegedüs Béláné,
Szántó Zsolt, id. Görömbei Lajos és Ivor Dénesnél), köztük a malacot
Görömbei Vilmos adta, amit Korpai Miklós presbiter testvérünknél, családja
(Kiss Család), és néhány presbiter (Nagy István, Németh Gábor) segítségével dolgoztunk fel. A káposzta megtöltésében néhány asszonytestvér –
Berencsi Mihályné, Hegedüs Béláné, Hegedős Józsefné, K. Görömbei
Istvánné, Tarjányi Istvánné, Zsíros Lajosné – is segédkezett. Köszönjük az
elıbbiek adományát, önzetlen munkáját.
Voltak, akik pénzadománnyal segítették az est lebonyolítását.
Hálásan köszönjük a több, mint 250.000.- Ft-ot a következıknek: Czene
Sándorné, Dankó András és a Horizont T.E.X. Kft, Dr. Gaál Sándor,
Görömbei Balázs, Görömbei Ferenc, Görömbei Lajos, Ivor Ágnes, Jármi
Mihály, Júlia és Lilla ABC ( Czetı Imréné és Polyák Lajosné), Kakuk István,
Kiss János (Paszab), Kulcsár Istvánné, Nagy Lajos és Nagyné Juhász Éva,
Sári András plébános (Vencsellı), Spinda Gáborné, Szabó Gyula
(Vencsellı), Szántó Zsolt, Dr. Szilágyi Norbert, Szilágyiné Csabai Beáta,
Tompa Józsefné, Tóth Mihály és Rétköz Reklámstúdió (Paszab), Zsíros Antal
és Zsíros Antalné és 4 fı név nélkül.
A finomabbnál finomabb süteményekért a következı asszonytestvéreknek vagyunk hálásak: Ács Mihályné, Berencsi Mihályné, Bíró Pálné,
Farkas Antalné, Görömbei Vilmosné, Hegedüs Béláné, Hegedős Józsefné,
Kató Gézáné, K. Görömbei Istvánné, Kerekes Jánosné, Kiss Mihályné, Korpás Sándorné, Kulcsár Ildikó, Nagy Istvánné, Tarjányi Jánosné, Timku
Sándorné, Varga Imréné, Zsíros Lajoné. Volt, aki 2-3-féle finomsággal látott
el
minket!
Öröm volt látni a sokféle, és ízlelni a finom házi süteménykölteményeket, amit
egy cukrászdában sem lehetett volna semmiféle pénzért így összevásárolni!
Hajnal András polgármester úr a jótékonysági jegyek nyereményeként vezeték nélküli telefont, kézi robotgépet és bırönd szetteket ajánlott
fel, melynek boldog gazdái Bodnár József (Paszab), Biri Fanni, Kiss
Sándorné (Paszab) és Imre Benjámin lettek.
Rendezvényünk ismét felülmúlta az elızıt. A menü pazar volt.
Ételben (tyúkhúsleves fıtt hússal, rántott hús és sült hús krumplival és ubor-
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kával, éjfélkor töltött káposzta), figyelmes kiszolgálásban, és a mősorban is. A
bál a vendégek köszöntésével kezdıdött, amit a helyi ifjúság rövid, de sokatmondó és néhány vendéget bevonó jelenete követett. A szereplık a következık voltak: Balogh Emese, Balogh Judit, Barati Tünde, Gaál-Szabó Dóra,
Gaál-Szabó Erzsébet, Kató Edit, Mészáros Kata, Nagy Zsuzsa, Sebık Arnold, Szabó Emese, Szántó Andor, Szilágyi Levente, Szilágyi Réka, Tarjányi
Evelin, Tarjányi Krisztina és Türk Boglárka. Ezután énekszóval telt meg a
terem, vidám dalcsokrot adott elı az Ibrányi Református Gyülekezet
„Laudamus Énekkara” Kató Gáborné karvezetésével. A Hangulat Trió zenéjére pedig egész este roptuk a változatos ütemő táncot. A zenekar nem pihenve egy percet sem, sok új dallal leptek meg minket, és odafigyelve az ismert
közönségre, külön zeneszámokkal ajándékoztak meg néhányunkat.
Jelenlétével tisztelte meg alkalmunkat Dr. Gaál Sándor, esperes
úr feleségével, Vass László fıjegyzı úr feleségével, Sári András vencsellıi
plébános úr, a vencsellıi kántor asszony férjével, Tajthy Péter polgármester
úr (Paszab), Szántó Zsolt kistérségi irodavezetı úr feleségével, Szabó András gondnok úr feleségével és két szép leányával (Paszab), néhány önkormányzati képviselı családjaikkal (Kovács Gyula-Paszab, Eperjesy Ferenc,
Görömbei Ferenc, Mészáros Lajosné-Tb), az Arany-Parmen Kft. vezetıi,
Száraz László, a Szabadidı Egyesület elnöke feleségével, Tóthszegi Zoltán,
a Berczel Tv vezetıje feleségével, a két helyi hitoktató férjeikkel, az est házigazdáiként helyi presbiterek, Hajnal András polgármester úr feleségével és
Dr. Szilágyi Norbert jegyzı úr feleségével. Nagyon örültünk továbbá az
ibrányi és buji családok ittlétének. Mindannyiuknak hálásan köszönjük, hogy
együtt szórakozhattunk!
Az est folyamán szusszanásnyi szünet elıször akkor következett
be, amikor az énekkar zenei totójára került sor. Ebben 13+1 gyülekezeti
vagy egyéb éneket kellett felismerni az alapján, ahogyan éppen dúdoltak
belıle egy sort, vagy kiválogatták néhány szavát. Többen is eltaláltak egy-két
dallamot, de a legtöbbet, 4-et, Kerekes Jánosné talált el, s vihette haza
Szilágyiné Csabai Beáta felajánlását, egy Cd-s rádiót.
A második szünet éjfél magasságában jött el, ekkor húztuk ki az 50
felajánló által adományozott kb. 120 tombolanyereményt. Rengeteg szép
ajándék volt! Kézzel hímzett szépségek, digitális vérnyomásmérı, vízforraló,
kávéfızı, piperecikkek, ágytakaró, pulóver, italok, kávés készletek, kis órák,
festmény, digitális mérleg, tányér- és pohárkészlet egyben, 6 db csemege
ajándékkosár, és a fınyeremény, a Juhász Ferenc, helyi bútorkészítı által
felajánlott íróasztal, amit Nagy István presbiter nyert. Ez utóbbi nyertes sorszámot a bál legkisebb résztvevıje, a 4 éves Ács Zsuzsika húzta ki. A tombolát felajánlók Ács Mihály, Berencsi Mihály, Bíró Pálné, Czene István, Dócs
Norbert és Dr. Görömbei Gréta, Eperjesy Ferenc, Falatovics István és Tünde,
Farkas Antalné, Futkos Béla, Gávai és Vencsellıi Katolikus Egyház, Gliba
Lászlóné, Görömbei Ferenc, Görömbei Lajos, Görömbei Vilmos, Gribovszky
Gergely és Timku Rita, Hegedüs Béláné, Hegedős József, Homonnai Zoltán,
Ibrányi Református Gyülekezet Hímzıköre, Idısek Klubja, Imre Benjámin,
Juhász Ferencné, Kakuk István, Keller Istvánné Zsuzsa Lotti Divatáru
(Rakamaz, Szent István u.), Kerekes János, Kotrányi József, Kovács Csaba
(Paszab), Kovács Gyula (Paszab), Kovács József, Kulcsár Ildikó, Kun Tamás,
Laudamus Énekkar, Mészáros Lajos, Nagy István, Nyugdíjas Egyesület, Pro
Credo Könyvesbolt (Nyíregyháza), Szabó András (Paszab), Száraz László,
Szilágyi Sándor, Szopkó József, Tajthy Péter, Tiszaberceli Katolikus Egyház,
Tóth Erzsébet, Tóth Mihály (Paszab), Újhelyi Pál, Varga Ferenc, Varga
Imréné ifj., Varga Pál, Veres László, Zsíros Antal voltak. Köszönjük szépen a
sok szép ajándékot!
A tombolahúzást követıen még 4 óráig voltunk együtt – bálozók.
(Persze, vendéglátóink még órákig, napokig pakoltak utánunk!) De az élet
nem állt meg másnap sem, hiszen ahogyan kezdtünk szombaton este, úgy
folytattuk vasárnap délelıtt. Beidek Endre sárospataki tiszteletes úr hirdette
nekünk az Igét, és beszélt a magvetırıl. Adja Isten, hogy bálunkkal, munkáinkkal ez évben is mutassuk a jó földbe hullott mag példáját! És cselekedeteink, szavaink legyenek méltóak Jézus Urunkhoz!
Szilágyi Sándor, lelkész

A tiszaberceli egyházközösségek szeretnék megköszönni az Arany Parmen Kft.-nek a részükre nyújtott év végi támogatást.
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Tisztelt Termelık!

További lehetıségeink és teendıink télen
Mostanra vizeink befagytak, ezért a mélyebb részekre csoportosultak a halak. Azért
nem írtam azt, hogy elvermeltek, mert ebben az idıben is mozognak és táplálkoznak.
Békés és ragadozók egyaránt. Megfelelı jégvastagság esetén lehetıségünk nyílik a
léki horgászatra. A békés halakat meg kell keresni s próbálkozni. Minimális etetıanyag, ebbıl sok élıanyag (csonti, pinki, tubifex, giliszta) felhasználásával. Kitartó
türelemmel foghatunk belılük. Ragadozó halakra másként horgászunk. Ott ahol ısszel
fogtunk nagyobb eséllyel számíthatunk kapásra. Ennél a módszernél legjobb a lékfúró
használata, mivel csendes és gyors.Kicsi a balesetveszély, könnyő a helyváltoztatás.
Ha a jégre hó esett és nem horgászunk, szükséges a halak és vizi élılények életének
óvása. Ezt lékeléssel és ún. fényfolyosók létrehozásával érjük el.Erre azért van szükség, mert a hó eltakarja a fényt, s így a vízben élı növények ne fognak oxigént termelni, hanem áttérnek fogyasztókká. Igy az oldott oxigént nem csak a halak, hanem a
vízben élı növények is fogyasztják. Igy hamar oxigénhiány alakul ki és halpusztulás
következhet be. Mivel ilyenkor hideg van szükséges a meleg réteges öltözet és egy
termosz forró tea. Lehetıség szerint kettı vagy több ember végezze ezt a tevékenységet, a balesetek elkerülése miatt (beszakadás, vízbe esés). A lékek vágása történhet
hagyományosan baltákkal, vagy gyorsabb láncfőrésszel /olaj nélkül/. Fontos, hogy a
léket megjelöljük! Jég darabokkal amit a jég kivágása során kivettünk, vagy nád ill.
ágak leszúrásával. Ezt a mőveletet hetente 2-szer ismételjük meg. /Nem csak nyáron
kell horgásznak lenni!/ Nemsokára Horgász Egyesületi győlések lesznek, ahol értékelik az elızı évet, s tervezzük az elkövetkezıt, Mindezek mellett ne feledkezzünk meg
a szabályok betartásáról, hisz itt a csukák nászának az ideje. Amely február 15-tıl
március 31-ig tart. Teljes fogási
tilalom védi ıket, s remélem
védi ıket minden becsületes
horgász, halász. /Az elkövetkezendı nemzedék reményében./
Egyenlıre ennyi, remélem
találkozunk a jégen lékeléskor
és horgászatkor, és a győlésen.

Remélem minden kedves termelı jó egészségben
kezdte meg a 2009-es esztendıt a gazdaságában
tevékenykedve!
Ezúton kívánok Én is Tiszabercel miden kedves polgárának Boldog Új Évet!
Ez az év sem ígérkezik könnyebbnek, mint az elızı!
Változások most is vannak és lesznek!
Jelenleg két dolog érintheti a gazdatársadalmat:
1. Gázolaj jövedéki adó visszaigényléssel kapcsolatban fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a 2008-as
évre vonatkozó igénylést illetıen változott a bevallási
nyomtatvány, valamint az igénylést megalapozó
"nyilatkozat és igazolás a gázolaj jövedéki adó
visszatéritéshez" nyomtatvány formailag és tartalmilag
is. Ezzel kapcsolatban további felvilágosítással a szokott idıben megtartandó ügyfélfogadásokon szolgálok!
2. İstermelıi igazolványok érvényesítése, kiváltása a
tavaly megszokott módon zajlik az idén is, tehát az új
igazolvány kiváltásánál használt adatnyilvántartó lap
kitöltésével, amelyen nagyon fontos feltüntetni az
ıstermelı által termelt és pici úton értékesíteni kívánt
összes terményt, terméket!
Az új igazolvány kiváltásának illetéke továbbra is 1000
Ft.
Az igazolvány bevonása továbbra is a selejtezési
jegyzıkönyvvel történik.
A területalapú támogatásokkal kapcsolatban is lesznek változások, de ezekrıl késıbb tudok információkkal szolgálni!

Görbüljön

Rovatvezetı: Futkos Béláné könyvtárvezetı

Könyvtárunk új dokumentumai:
Elsı dalocskáim (óvodásoknak, kezdı
furulyásoknak)
Nemzeti évfordulóink 2009 (emlékezés
”nagy” magyarokra)
Jelky András a vándor…..( epika
Hegedüs Béla tollából)
M. Morre: A szerelem erejével ( egy
kis romantika)
A könyvtár állományának gyarapításáról (új
dokumentumok ajánlása) szinte minden lapszámban kapnak tájékoztatást az
tiszaberceliek. A könyvtári győjteményszervezésnek a gyarapítással szemben, a tervszerő

apasztás is feladata. Milyen okai lehetnek a selejtezésnek? Tartalmi elavulás;
egy mő újabb kiadása (vászon-, és táblás
kötés); az olvasók igényéhez képest
magas példányszám; elhasználódás; sérülés;
változás az iskolai ajánlott és
háziolvasmányokban, az idegen nyelv oktatásában, az ajándékba kapott könyvek nem illeszthetık be a könyvtár győjtıkörébe; helyhiány-áttekinthetetlen az állomány és esztétikailag is csúnya; a polcok adottak, vagyis a gyarapításnak és törlésnek egyensúlyban kell lennie.
Az egyedi nyilvántartásból törölt könyvek egy
részét elhelyezzük a raktárban (történelmi dokumentumok), másik részét- hely hiány miattszeretnénk értékesíteni 50 és 100 Ft/db egységáron.
A könyvbırze idıpontja: 2009. 03. 05, csütörtök 14.00-tól 16.00-ig.
Helye: BGY ÁMK Iskolájának Technika tanterme (Egészségházzal szemben).

Tisztelettel:
Csepcsányi Zsolt sk.
falugazdász

Várjuk azokat, akik házi
könyvtárukat szeretnék
bıvíteni, akik régi könyvek között szívesen böngésznek, s akik új könyvek vásárlásához ezzel
az akcióval hozzájárulnak (50-100 Ft).
Az év elején szeretettel
minden olvasónak:
„Adjon Isten minden jót
ez új esztendıben!
Jobb idıt mint tavaly vót, ez új esztendıben!
Jó tavaszt, ıszt, telet, nyárt, jó termést és jó
vásárt!
Adjon Isten minden jót ez új esztendıben!
Vegye el mind a nem jót ez új esztendıben!
Mitıl félünk, mentsen meg, amit várnak, legyen
meg
Ez új esztendıben!”
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Rovatvezetı: Eperjesy Ferenc
növényvédı szakmérnök

Génmanipulált növények termesztése
A gének minden élı szervezetben az öröklıdés legkisebb anyagi egységei. Az élılény különbözı tulajdonságaiért különbözı gének felelnek
és hordozzák azt. Ezek specifikusak, vagyis arra az egyedre, fajra, vagy
fajtára jellemzıek. Tudósok nemrég rájöttek, hogy egyes gének átültethetık más fajokba is ezzel forradalmasítva a hagyományos keresztezéses nemesítést. Ezt génátültetésnek, vagy génmanipulációnak nevezzük.
A fent leírt elvek alapján az USA- ban elkezdték a gyakorlati kivitelezést
növényeken, szóján kukoricán. Megszülettek az elsı génmanipulált
(GMO) kukorica hibridek, a MON-810-esek, melyeket a kukoricamoly
ellenállóképességre állítottak elı, úgy hogy a kukoricamolyt pusztító
Bacterium thüryngiensis génjeit ültették be a kukorica szervezetébe,
ezáltal a moly károsítása kisem alakulhat, mivela kukorica minden sejtje
tartalmazza a baktérium toxinjait. Gyakorlati haszna ennek ott van, hogy
nem kell a kukoricamoly ellen külön prmetezéssel védekezni, euáltal
csökkennek a költségek. Ugynitt van a negatív oldal is, mert a baktérium méreganyaga, (toxinja) tehát jelen van a kukorica teljes szervezetében, mely árthat az azt elfogyasztó állaton keresztül a húst fogyasztó
embernek is. És ez okozza a nagy vitát. Az említett példa mellett a génPárbeszéd a
„Takarék” elıtt:

Két harminc év körüli nı
beszélget a „Takarék”
elıtt:

- Dolgozol ?
- Minek ?!

- Megkaptad a nyugdíjadat?
- Igen, és te?

Rovatvezetı: Váraljai Jánosné

A feleslegesen szedett antibiotikumoktól a baktériumok megváltozhatnak és ellenállóvá válnak a kezeléssel szemben. Emiatt az elmúlt 25
évben egyre több antibiotikum vesztette el
hatékonyságát. Ha ezt a problémát nem veszszük komolyan, az egész világnak- ezen belül
Európának is- szembe kell néznie az antibiotikumok elıtti korszak visszatérésével, amikor
egy egyszerő sebfertızés is halálos ítélet lehetett. Ebbıl következıen, amikor valóban szükségünk lenne az antibiotikumra, az már nem
lesz hatásos.
Ha orvoshoz megyünk az orvos a panaszok,
tünetek és a vizsgálati eredmények alapján
megállapítja, hogy vírusos eredető, vagy bakteriális fertızés áll-e fenn.
A vírus: a legkisebb ismert mikroorganizmus.
Neve a latin vírus, azaz „méreg” szóból ered.
Parazita, önmagában nem mutat életjelenséget, nincs anyagcseréje, önálló mozgásra kép-

manipuláció következtében más esetekben új fehérjék, enzimek és
egyéb elıre pontosan ki nem számítható vegyianyagok képzıdhetnek.
Ennek közös tulajdonsága, hogy esetleges káros hatásuk csak évek,
sıt évtizedek múlva jelentkezhetnek. A vita tart az ezzel foglalkozó
tudósok körében is. Úgy tőnik, sokszor a gazdasági erıfölény is bejátszik. Jelenleg a világ 21 országában termesztenek ily módon elıállított
növényeket, melyekbıl 6 európai ország, köztük elsısorban Spanyolország, de a szomszédos Románia is. Legelterjedtebb az USA-ban. Magyarország még mentes, erre a parlamentben egységes 5 párti megegyezés van. Nálunk az e fajta növénytermesztés tehárt tiltott, csupán a
kísérletezés engedélyezett. Oka lehet ennek a fent leírtak mellett még
az is, hogy a génmódosított növények beporozhatják a rokon fajokat,
ezáltal átviszik ezt az új tulajdonságot is, mely már végképp nem ellenırizhetı és beláthatatlan következményekkel járhat ez a gén
„megszökésenek”-nek elnevezett jelenség. A tiltásnak az említett gazdasági okai is lehetnek hazánkban, ugyanis kukorica hibrid elıállító
nagyhatalmak vagyunk Európában. Az új technológia megzavarná az
eddig bevált elıállítási módszereket, fıleg meg a piacot. Az új módszer
vonatkozhat még a növények vírus ellenállóképesség fokozására, hideg
és szárazságtőrésre, gyomírtószerekkel szembeni alakalmazkodó képességre. Megjegyzem: Ezeket a tulajdonságokat a hagyományos növénynemesítési eljárásokkal is megtudják, vagy megpróbálják megoldani. Az új eljárás fı célja az olcsóbb termelés lenne. Nálunk ezt is vitatják, mert példaként említett kukoricamoly kártétel a csemegekukorica
kivételével ne túl jelentıs. A génmanipulált növénytermesztés bevezetésére viszont elég nagy a nyomás, szerintem az ezzel kapcsolatos moratórium nem sokáig tartható fent.
Párbeszéd vevı és eladó
között az egyik boltban:
- Van valami virslitek,
ami nem baromfi?
- Igen, pulyka!

telen. Élı anyagként csak gazdaszervezetben,
annak folyamatait felhasználva viselkedik. Az
antibiotikumok velük szemben hatástalanok. A
felnıtteknél a torokgyulladások 80 %-át vírusok
okozzák.
Baktériumok: egysejtő, többnyire pár mikrométeres mikroorganizmus., Tízszer annyi baktérium van az emberi testben, mint amennyi emberi sejt. A legtöbb baktérium a bır felszínén
és az emésztırendszerben található. A baktériumok nagyrésze ártalmatlan, vagy hasznos, de
baktériumok állnak számos emberi megbetegedés mögött: különféle gyulladások, mint tüdımandula, középfülgyulladás, és a pattanás.
Baktérium okozhat gyomorrontást, hasmenést
okozó fertızéseket, mint pl. a szalmonella, a
vérhas, a kolera, valamint olyan ismert betegségeket, mint a T.B.C., skarlát, diftéria, tífusz,
tetanusz és számos nemi betegséget, mint a
gonorea vagy szifilisz.

Egy másik boltban:
- Van péksütemény?
- Szombaton nem kapunk süteményt.
- Én kiflire, vagy zsemlére gondoltam.
- Ja, az van!

Antibiotikum: a bakteriális fertızések kezelésére alkalmas szer, amely vagy elpusztítja a baktériumokat, vagy a szaporodásukat gátolja. Az
antibiotikum csak akkor segít, ha az orvos elıírásait pontosan betartjuk.
A gyógyszerkutatók a leghatásosabb gyógyszermennyiség, a beszedési idıszakok és a
szedési idıtartam összességét kísérletileg
állapították meg, úgy hogy a kezelés a baktérium koncentrációt annyira csökkentse, hogy a
maradékkal egyéni immunrendszerünk elbánhasson. Ha a beteg magát jobban érezve, a
gyógyszer bevételét elhanyagolja, vagy a kúrát
nem fejezi be, akkor a baktériumok megmaradó hányada ismét felszaporodhat. A megmaradó baktériumok jobban ellenállnak a kezelésnek, és akaratunk ellenére egy antibiotikumellenálló csoportot fejlesztünk ki. Ügyeljünk
tehát az orvos által elıírt adagolás pontos betartására.

BŐNÜGYI HELYZET
2008. évben 303 bőncselekmény elkövetése vált ismertté az Ibrányi Rendırırs illetékességi területén. Ez jelentıs emelkedést jelent az elızı évhez képest. Ismerve a létszámhiány okozta problémákat, mindezek ellenére törekszünk arra, hogy megakadályozzuk a
bőncselekmények számának növekedését. Az ismertté vált bőncselekmények számának alakulása Ibrány Rendırırs illetékességi területén.
Tiszabercelen emelkedett az elkövetett bőncselekmények száma 2007. évhez viszonyítva, ugyanis idén 31 bőncselekmény elkövetése vált ismertté. A személy elleni bőncselekmény 5 esetben történt, ebbıl 2 testi sértés, 2 garázdaság és 1 önbíráskodás. E bőncselekmények a közrend elleni bőncselekmények kategóriájába tartoznak. Az elkövetett
bőncselekményeknél különösen a garázdaságok, testi sértések esetén jellemzı az alkohol hatása, mely több esetben a sértetteket és az elkövetıket is befolyásolta. Ezeknek a
bőncselekményeknek a megelızése sok esetben szinte lehetetlen, hiszen nem lehet
állandóan rendır minden szórakozóhelyen, utcán vagy lakásban. A fokozottabb rendıri
jelenlét azonban jelenthet visszatartó erıt. Ugyancsak ígéretes a jövıkép abból a szempontból, hogy több olyan visszaesı elkövetı ellen indítottunk nyomozást, akik a jogerıs
ítéletet követıen nagy valószínőséggel börtönbe kerülnek, akik jelentıs részt vállaltak az
ilyen jellegő bőncselekmények bekövetkezésében. Ehhez azonban nem elég a rendırség. Az érintettek közremőködése nélkül nehéz, sok esetben lehetetlen azokat a szükséges eljárási cselekményeket lefolytatni, melyek alapján egyes elkövetık a jól megérdemelt
helyükre kerülhetnek. Ahhoz, hogy a késıbbiekben hatékony munkát tudjunk végezni, a
sértetteknek fel kell vállalni a büntetıeljárásokban való részvételt, nem elég az eseményeket követıen csak panaszkodni, és arra várni, hogy a rendırség megold mindent.
Megállapítható, hogy a vagyon elleni bőncselekmények teszik ki az eljárások jelentıs
részét. A lopások elemzésénél látható, hogy jellemzı a magánlakások kertjeiben elkövetett terménylopások lezáratlan kerékpárlopások, fémhulladékok, ırizetlenül hagyott eszközök eltulajdonításának viszonylag nagy száma. A vagyon elleni bőncselekmények összetételében az alkalmi lopások is dominánsak. Jellemzı elkövetési tárgy a mobiltelefon és
az egyéb ırizetlenül hagyott értéktárgyak. Az alkalmi lopások bekövetkezésében igen
nagy jelentısége van a gondatlan sértetti magatartásnak. Ezen cselekményeknek a
felderítése nehézségekbe ütközik, mivel legtöbb esetben az eltulajdonított dolgok mennyisége és értéke is csekély, könnyen elrejthetıek, nehezen azonosíthatóak, értékesítésük
esetén a megvásárló érdeke is az, hogy a tárgyak ne kerüljenek elı.
Tiszabercelen a betöréses lopások száma 5, dolog elleni erıszak nélkül elkövetett lopások száma 12.
Tiszabercel község tekintetében problémát jelent télen, főtés szezonban a Marót környéki
fás, ligetes terület. Ilyenkor nagyobb számban fordulnak elı falopások, a lakott területen,
nyaralóknál épület feltörések, rongálások. Folyamatosan azon törjük a fejünket, hogyan
lehetne az itt elkövetett bőncselekményeket megelızni, de igazán eredményes megoldást
nem sikerült találni. Sikerült ugyan több épület megrongálóját illetve falopások elkövetıit
elfogni, de az eljárások legnagyobb részében nem sikerült az elkövetıket felelısségre
vonni.
Fokoztuk az elkövetett bőncselekmények tekintetében a környéken az ellenırzéseket,
azonban sem a környék lakóitól, sem más forrásból nem sikerült adatot szerezni, a látszólag értelmetlen, indokolatlan cselekményekre. A hasonló jellegő cselekmények megelızése, illetve felderítése szempontjából fokozott jelentısége van a rendıri ellenırzéseken
kívül a polgárırség tevékenységének, illetve a lakosságnak is, mivel talán nagyobb odafigyeléssel eredményeket lehetne felmutatni. Kiemelendı tény, hogy Tiszabercelen eredményesen és aktívan mőködik polgárırség.
Tiszabercel községben elkövetett bőncselekmények kevésbé jelentıs részét teszik ki a
közlekedési bőncselekmények. Ezek közül a leggyakoribbak az ittas állapotban elkövetett
jármővezetések, melyek száma 1 volt, valamint a közlekedés biztonsága elleni bőntett,
melynek száma 2 volt a 2008-as évben.
Az Ibrányi Rendırırsön illetékességi területén elkövetett bőncselekmény típusok elemzésénél megállapíthatjuk, hogy a bőnelkövetık haladnak a korral. Megjelentek a pénzintézeti hitelfelvétellel kapcsolatos csalások és a késıbbiekben is nagy számban várhatóak az
ilyen jellegő feljelentések, hiszen a pénzintézetek és különösen a kölcsönszerzıdések
ügyintézıi a tapasztalatok szerint az üzletkötésen kívül nem érdekeltek abban, hogy egy
kis odafigyeléssel megakadályozzák a bőncselekmények bekövetkeztét, szerencsés
ténynek mondható, hogy Tiszabercel községben ez egyenlıre nem érzékelhetı. Összegezve, fontos, hogy továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani a vagyon elleni bőncselekmények különösen a lopások, betöréses lopások és a közterületeken elkövetett bőncselekmények felderítésére és vizsgálatára, hiszen a lakosság körében ezek okozzák a
legnagyobb visszhangot, és ezek a bőncselekmények érintik közvetlenül az embereket.
A felderítési és eredményességi mutatók alakulása az elmúlt években:
A bőnügyi munka területén elért eredményeink értékelésem szerint javításra szorulnak,
melyért mindent megteszünk a rendelkezésünkre álló személyi és technikai lehetıségeinkhez mérten. A jövıben törekedni kell arra, hogy a felderítési mutatóinkat javítsuk.
Ehhez azonban nem csak a mi elhatározásunkra és akaratunkra van szükség, hanem
fontos lenne a jelenlegi személyi feltételek mellé, az anyagi lehetıségeinket bıvíteni, hogy
ez által fokozhassuk a rendırök közterületi jelenlétét, hogy nagyobb hangsúlyt kaphasson
a bőnmegelızési és felderítési tevékenység.
Közrendvédelmi tevékenység értékelése
A közrendvédelmi szakterület értékelésekor megállapíthatjuk, hogy az egyenruhás állomány átlag életkora továbbra is alacsony. Az életkor ellenére az állomány a végzett munka alapján kellıen rutinos, a rendıri munkában eltöltött évek tapasztalataival felkészült a
mindennapi rendıri intézkedésekre.
Az ırs sajátos jellegébıl adódóan a körzeti megbízottak a közrendvédelmi feladataik
mellett aktívan részt vesznek a bőnügyi munkában. A területükön ismeretlen tettesek által
elkövetett bőncselekmények felderítését és egy-egy egyszerőbb tényállású ügy vizsgálatát parancsnoki irányítás mellett nagyrészt önállóan végzik. Ez segítség az ırs mindennapi életében, azonban a klasszikus körzeti megbízotti szolgálatból adódó információk,
kapcsolatok kevésbé állnak rendelkezésre.

Az ırs közrendvédelmi állománya nem csak az illetékességi területen elıforduló események kapcsán végzik tevékenységüket, hanem a városi kapitányságot és a megyei rendır-fıkapitányságot érintı feladatokból is bıven kivesszük a részünket. Ami különösen
nehezen érintette az állományt az, hogy egyes labdarúgó mérkızéseken 5 vagy ettıl több
fı részvételét kellett biztosítanunk. Ugyanakkor a Nyíregyházi Rendırkapitányságtól is
sok segítséget kapunk mind létszám, mind szakmai tekintetben.
A közrendvédelmi állomány munkájának jelentıs részét képezik a közlekedési balesetek
során lefolytatott intézkedések. Tiszabercel községben 2008-ben 1 anyagi káros, 1 könynyő sérüléssel járó közlekedési baleset történt.
A korábbi évekhez viszonyítva kis mértékben emelkedett a szabálysértési feljelentések és
a helyszíni bírságolások száma. A helyszínbírságolásoknál a bírság összegének kiszabásánál megállapítható, hogy a korábbi évekhez képest magasabb az összeg melyet megállapítottunk a szabálysértıkkel szemben. Ennek oka a közlekedésben résztvevık részrıl
közlekedési kultúrában mutatkozó hiányosságok, illetve a fokozott sebességellenırzés,
mely sok esetben indokolta a magasabb összegek megállapítását.
Évek óta elég magas az elrendelt elıvezetések száma, ami nagy leterheltséget jelent a
rendırırs számára a létszám-, és technikai viszonyainkat valamint egyéb feladatainkból
adódó kötelezettségeinket figyelembe véve. De nem csak leterheltséget okoz ez a feladat,
hanem nagymértékben növeli a km felhasználást is, sok esetben ráadásul eredmény
nélkül. Tiszabercel községrıl 9 személy elıvezetésének elrendelésére került sor.
Az ırs és az egész rendırség munkájában, az utóbbi idıben a legnagyobb nyilvánosságot és figyelmet kapta a családon belüli erıszak kezelése. Ez a munka nagy leterheltséget jelent, fokozott felkészültséget és figyelmet, gyakran nagyfokú toleranciát igényel az
intézkedı kollegáktól. A bejelentések nagy többsége a felek jogi tájékoztatásával illetve
megnyugtatásával megoldható, olyan eset nem volt, hogy bármelyik fél a késıbbiekben
élt volna a jog által biztosított lehetıségeivel és az ıt ért sérelem miatt magánindítványt
terjesztett elı, vagy feljelentést tett volna.
A gyakorlati tapasztalatok alapján elmondható, hogy a rendırség lényegében szélmalomharcot folytat, mivel szinte napról-napra ugyanazon emberek ugyanazon családi problémáit kell használható és eredményes eszközök nélkül megoldani, vagy legalábbis megkísérelni a megoldást. Az önkormányzatok által mőködtetett Családsegítı és Gyermekjóléti
szolgálatokkal a kapcsolatunk megfelelı, folyamatos a kapcsolattartás, egyes intézkedéseikben segítséget nyújtunk, részt veszünk értekezleteken, esetmegbeszéléseken.
Minden egyes családon belüli erıszakkal kapcsolatos intézkedést továbbítunk feléjük,
melyre ık a szükséges intézkedéseket foganatosítják és rendszeresen visszajelzést
kapunk. Az e területen folytatott munkáról minden évben a Családsegítı Szolgálattal
külön megbeszéléseken elvégezzük a szükséges értékelést, és az arra készült beszámolóban részletesen szerepelnek az adatok, és egyes esetek. Tiszabercel tekintetében
elenyészı számban jelentkeznek ezek a problémák. Általános családi vita miatt 1 esetben
került sor rendıri intézkedésre, illetve 2 esetben rendeltünk el nyomozást családon belüli
erıszak elkövetése miatt – 1 esetben szemérem elleni erıszak bőntett, 1 esetben súlyos
testi sértés bőntett kísérletének elkövetése miatt. A baleset megelızés tevékenységén belül fontos feladatnak tartjuk a fokozott közlekedési- és sebességellenırzéseket. Ebben az évben a kapitányság közlekedésrendészeti
osztályával közösen ellenırzéseket tartottunk a gyorshajtók kiszőrésére, mely a lakosság
körébıl is kedvezı visszajelzéseket eredményezett. Szeretnénk ezt a gyakorlatot folytatni,
de ez nagyrészt a Kapitányságon múlik, hogy mikor tudják a sebességellenırzı eszközöket a rendelkezésünkre bocsátani. Ugyancsak kiemelt szerepet kapott a kerékpárosok
ellenırzése, különösen az esti órákban, melyre folyamatosan igyekszünk figyelmet fordítani.
A bőnmegelızési és bőnüldözési munka mellett kiemelt szerepe van napjainkban az
áldozatvédelemnek is. Az ırsön is jelöltünk ki egy áldozatvédelmi referenst, aki az ehhez
kapcsolódó feladatokat ellátja. Mellette szükség estén minden kolléga felhívja az érdekeltek figyelmét az ehhez kacsolódó tudnivalókra.
Az ırsön végzett áldozatvédelmi munka szükséges, bár lényegében az ügyfelek tájékoztatására illetékes helyre irányítására van lehetıségünk, az igazi érdemi munkát az áldozatvédelmi irodákban lehet végezni.
A megyei rendır-fıkapitányság és a városi kapitányság által különbözı szervezetekkel
kötött Együttmőködési Megállapodások az Ibrányi Rendırırs vonatkozásában is feladatokkal járnak, melyeknek igyekszünk eleget tenni.
Fontos feladatunknak tartjuk az illetékességi területünkön lévı Polgármesteri Hivatalokkal
való együttmőködést és a meglévı kapcsolat fenntartását, mely a Tiszaberceli Önkormányzatot tekintve igen jónak mondható. Az elmúlt évben anyagi támogatást is kaptunk
az Önkormányzattól, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni.
Kiemelt feladat a polgárır szervezetekkel való kapcsolattartás, mely jelentıs segítség
számunkra mind a közrend, közbiztonság helyzetének javításában, mind pedig a szabadtéri rendezvények lebonyolításában.
Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a 2008-es év egyáltalán nem volt egy könnyő év,
de a nehézségeken sikerült túltennünk magunkat és dolgozni. A rendelkezésünkre álló
erıkkel, és eszközökkel igyekeztünk eredményt elérni, az elmúlt évben kitőzött céljainkat
nagyobb részben eredményesen tudtuk teljesíteni, megvalósítani. Fontosnak tartom
megemlíteni, hogy a fentiek ellenére igazán kirívó jellegő, a lakosság hangulatát, a közbiztonságot befolyásoló bőncselekmény nem történt Tiszabercel községben.
Az elkövetkezı évben fı feladatunk, hogy az ismertté vált bőncselekmények számát
tovább csökkentsük, és a lakosság megelégedésére tudjuk feladatainkat teljesíteni. Azokat a feladatainkat, amiket az elvárásoknak megfelelıen teljesítettünk továbbra is ugyanilyen szinten kívánjuk folytatni, ahol hiányosságokat tártunk fel, ott a rendelkezésre álló
kereteken belül a szükséges változtatásokat szeretnénk megtenni. Ezért kérem a jövıben
az önkormányzat támogatását és segítségét a közös feladatunk, a közrend, közbiztonság
fenntartása egy biztonságos, élhetı település biztosítása érdekében.
(kivonatos közlés a 2008-as Ibrányi Rendırırs munkájáról szóló beszámolóból)
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