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Augusztus 20-ai ünnepségünk részeként Életfát állítottunk a Magyar szabadságért vívott harcokban elesettek emlékére, mely életfát a
Híd a jövıbe Egyesület adományozott Tiszabercelnek. Képünkön a Hısök Emlékmőve mellett felállított Életfa tövében, a tiszaberceli
Nyugdíjasok Egyesületének nıi kórusa, akik dalaikkal színesítették ünnepségünket
A Tiszabercelen 2006. augusztus 18-án
felállított Életfa a Magyar szabadságért
vívott harcokban elesetteknek állít emléket:
Minden nép, minden nemzet kutatja,
majd ırzi történelmét, annak jelképeit, szimbólumait. Ezekre a jelképekre szorítkozik
népek küzdelme, sorsa, dicsısége. Az évszázadok során, hol erısödnek, hol gyengülnek
azok a tradíciók, melyeket eszükbe, szívükbe
zárva hurcolnak a nemzedékek,, nemzedékrıl, nemzedékre.
Honfoglalás, kalandozás, államalapítás – küzdelmes és dicsıséges évek sorozata.
Visszatekintve ezer évet, idézzük mi
is azokat az éveket, immár nem csak írói,
költıi gondolatokba zárva, hanem egy
Tiszabercelt jelképezı palmettás életfa avatási ünnepségen is.

Égerházi László szobrász beleálmodta népünk, közelebbrıl a Tisza-táj népének
születését, a tiszai tájon élı nép hısies küzdelmét a honfoglaló magyarság palmettás
hitvilágát.
Mert itt az éltetı folyóvíz – a stilizált
halak, a víz egyéb élıvilága, mely ıseink
életének fontos eleme volt, az alsó rész ebbıl
született, az élet, az élet termıfája, ebbıl
bontakozik ki e régió magyarsága,hitvilága,
melyet az életfa felsı része jelez.
A palmetta szó pálmalevélre emlékeztetı legyezıszerő görög eredető díszítı elem,
de jelenti a nem szimmetrikus keleti eredető
díszítı elemet is, a pálmafa koronájának stilizált rajzát.
Hogy a Tisza-táj akkori erdıi, folyói,
útjai életteret adtak ennek a népnek azt örökíti meg az erdıbényei szobrász, a körkörösen
faragott, háromszöget formáló, körbejárható

mestermővön.
Ahogy a szobor színei az egymásba
hajló árnyalatok – a fenyısárgától a meggypirosig – majd a barnás feketéig változnak,
olyan mint maga az élet.
A sötétebb, hidegebb árnyalatoktól –
a születés küzdelmeitıl halad az intenzívebb
melegebb színek – az élet szépsége felé.
Az életfa, mint jövıbe vetett remény,
legyen dísze falunknak, s állítson emléket
mindazon magyaroknak és más nemzetiségőeknek, akik a magyar szabadságért vívott
harcokban estek el.
İrizzük és fogadjuk ezt az eszmeiséget mi is magunkba, és legyen községünk
összefogásának szép jelképe ez az életfa,
melyet a Híd a jövıbe Egyesület ajándékozott
Tiszabercelnek.
Az életfát, az erdıbényei Égerházi
László szobrászmővész készítette.
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(BN.) Kitüntetéseket adott át Tiszabercel
község Önkormányzati Képviselıtestületének nevében Hajnal András polgármester,
azon az ünnepi testületi ülésen, melynek
augusztus 18-án, a Bessenyei emlékház
házasságkötı terme adott otthont. A kitüntetésekrıl a Képviselıtestület még júliusi
ülésén döntött. Az ülésen részt vettek a
képviselıkön kívül az intézményvezetık, a
civil szervezetek képviselıi, valamint hozzátartozók, barátok, ismerısök, akik a
kitüntetettekkel együtt ünnepeltek. A szokásokhoz híven az életutakat most is Száraz Lászlóné vázolta fel, majd Papp János
jegyzı ismertette a Képviselıtestület döntését. A kitüntetettek tiszteletére adott
állófogadás az eddigi szokástól eltérıen a
Teleház nagytermében volt. Lapunk most
közli az ünnepi ülésen felolvasott életutakat, ezzel is kifejezve megbecsülését a
díjak átvevıinek, akiknek ezúton is gratulál.
Tarjányiné Dr. Jedlicska Ilona, a
Tiszabercel község díszpolgára cím birtokosa:
Aligha tudunk róla újat mondani, hiszen életútja, munkássága már ismert mindnyájunk
elıtt.
1974-tıl, mióta Tiszabercelre jött gyógyítani,
nyitott könyv volt az élete.
Tekintsünk most vissza élete legfontosabb
állomásaira, eseményeire: a nyírteleki, majd a
zrínyis iskolai évek után a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem hallgatója. Itt
szerzett orvosi diplomát 1971-ben. 1974-ig a
Nyírtelek-Görögszállás körzetben dolgozik.
1974. januárjától községünk megbecsült körzeti, majd háziorvosa.
Munkája elismeréseként 1982-ben
„Kiváló munkájáért” miniszteri kitüntetést
kapott, 2000-ben pedig Tiszabercel község
képviselıtestülete elismerı címet adomá-

Hajnal András polgármester, Eperjesy Ferenc a Tiszabercelért, Tarjányiné Dr. Jedlicska
Ilona a díszpolgári, és Fekete Béla a Köz szolgálatáért címek kitüntetettjei társaságában.
nyozta számára. 1985-ben általános orvostanból szakvizsgázott, de ezzel nem fejezte,
nem fejezhette be a tanulást, hiszen az orvostudomány, a gyógyszeripar, a technikai
háttér fejlıdése megköveteli az újabb és
újabb orvoslási módok beépítését a gyógyító
munkába. Ezért folyamatosan részt vett képzéseken, önképzéssel fejlesztette tudását,
szakmai felkészültségét. Három és fél évtizedes gyógyító munkáját odaadással, lelkiismeretesen végzi.
Egy 1979-ben készült minısítésen a
következı sorok olvashatók: „Gyógyító munkája pontos, vizsgálatai alaposak, diagnosztikai és terápiás képessége jó, a betegek iránti
érdeklıdése, valamint anya-és gyermekvédelmi tevékenysége kifogástalan.” Ezek a
sorok ma is aktuálisak, sıt idıvel ezen értékek elmélyültek, mértékadókká váltak.
Az évek múlásával új és új kihívásokkal találja magát szembe: 1997-tıl az Önkormányzati Egészségügyi Intézmények vezetıje. Szervezi, koordinálja az anya- és
csecsemıvédelem,
az Idısek Otthona
munkáját, ellátja az
iskolai teendıket.
Folyamatos egészségnevelési munkát
végez a Berczeli
N a p l ó
„Egészségünkért”
címő rovatában,
ahol hónapról hónapra hasznos
tanácsokkal látja el
az olvasókat. Köz-

ben gyermeket nevel, szülıket ápol, sosem
alhat eleget, csak néha hódolhat természetszeretetének.
Szakmai kvalitásain túl példaértékő a
humánuma, az emberekkel való bánásmódja.
Mindenkihez türelmes, nemcsak gyógyszerrel, hanem az egész derőt, nyugalmat sugárzó lényével gyógyít. Mindenkirıl tudja, milyen
egészségügyi problémája van, kinek fáj a
lába, kinek fáj a lelke. Sokszor elég Tıle egy
síró kisgyerek bátorítása, egy bíztató szó, ha
megrémülünk a diagnózistól, egy öreg kéz
megsimogatása, s máris enyhülnek a panaszok.
Az erdı fohásza címő versben olvashatjuk: „én vagyok bölcsıd fája, koporsód
fedele” – az İ fontosságát is ehhez tudnám
hasonlítani, mert İ az, aki elkíséri életünket a
bölcsıtıl a sírig: titkok tudója, emberi sorsok
ismerıje, İ a remény: „jön-e már a doktornı?” – akit néha csak azért is felkeresünk,
hogy valakinek ıszintén elmondhassuk gondunkat-bajunkat.
A most odaítélt díszpolgári cím legyen
egész Tiszabercel elismerése, tiszteletének
kifejezése.
Eperjesy Ferenc, a Tiszabercelért kitüntetés birtokosa:
Életének meghatározó szakasza volt a gyermekkor, amikor látta szülei szorgos munkáját,
ahogy minden évben a természet szabta
idıben szántanak, vetnek, aratnak. Innen
ered a föld szeretete, a gazdálkodás mesterségbeli tudásának gyakorlati elsajátítása,
melyet késıbb elméleti ismeretekkel is bıvít.
A nyíregyházi Kossuth Gimnázium
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elvégzése után nem is volt kérdéses, hogy a
mezıgazdaságot választja életcéljául – a
budapesti Kertészeti Egyetemen szerez kertészmérnöki diplomát 1968-ban. A debreceni
tanulóévek után hazakerül, ahol az akkor
még botladozó TSZ-ben lesz a kertészeti
ágazat vezetıje. Munkája nyomán fellendül a
zöldségtermesztés, majd részese a 100 hektáros gyümölcsös telepítésnek. Közben növényvédelmi szakmérnöki képesítést is szerez, elmélyítve ezzel a munkájához szükséges ismereteket. Feladatait elhivatottsággal,
szakmai megalapozottsággal végzi. Szükségnek látja a folyamatos önképzést, hiszen a
növényvédelem folyamatosan változó kemikáliái nagy szakértelmet igényelnek: a mit,
mikor, mivel permetezzünk kérdésekre mindig
jó válaszokat kell adni.
Télen, amikor kevesebb a munka,
beleássa magát a szakirodalomba, pályázatokat ír és nyer: alma, fekete ribizke, paradicsom és uborkamag termesztés
témákban. Számtalan szakmai
elismerést szerez.
A vezetıi munka is megtalálja: 1983-tól 1986-ig a Bessenyei TSZ elnökeként azon
munkálkodik, hogy az embereknek jobb munka- és életkörülményeket teremtsen.
A rendszerváltozás szele rajta is, mint sok más munkatársán, barátján is – nagyot
taszít. Visszakapja szülei földjét,
gazdálkodásba kezd, melyet
azóta is nagy szakértelemmel,
derős optimizmussal végez.
Már elég bölcs ahhoz,
hogy tudja, mi a fontos és mi
nem. Fontos volt már fiatal korában is a közéletben való részvétel, az emberi hang a
munkatársaival szemben, a kimondott szó
becsülete. Ma is megkérdezik, mert hiteles.
Adnak a szavára, mert a véleménye megalapozott. Szakszerő tanácsokat ad a hozzá
fordulóknak, afféle népnevelı a maga területén. Szakmai tudását másokkal is megosztja,
ennek nyomát láthatjuk 10 éve a Berczeli
Naplóban hónapról-hónapra. Már tanácstag-
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ként is a falu érdekeit szolgálta, önkormányzati képviselıként, és mint a
Mezıgazdasági és
Településfejlesztési
Bizottság tagjaként
pedig a kezdetektıl
jelen van a község
életében: javaslatai, döntései ott
vannak az utakban
az idısek otthonában, a fogorvosi
rendelı épületében
és minden olyan
fejlesztésben, beruházásban, amelyhez testületi döntés kellett.
Fontos számára a múlt emlékeinek
megırzése, s hogy unokáink is megértsék,
átérezzék majd a régi falusi közösségek men-

talitását, miliıjét: összegyőjtötte, majd sajátos, egyedi stílusban papírra vetette a humoros adomákat, eseményeket. Fiatal korában
aktív focistaként, 25 éve pedig a barátai és a
sportolás kedvéért vesz részt a község életében. Megnyerı egyéniségét tisztelik, becsülik.
Most, a Tiszabercelért elismerı cím
átvételekor azt kívánom, hogy még nagyon
sokáig szolgálja az embereket hasznos tanácsaival, és még sokáig tudjon örömöt szerezni egy mezei csokor
szépségével.
Fekete Béla, a Köz
szolgálatáért kitüntetés birtokosa:
Fekete Béla 1967-ben a
Gyöngyösi Felsıfokú
Mezıgazdasági Technikumban szaktechnikusi,
1976-ben a Kertészeti
Egyetemen kertészmérnöki, majd 1979-ben a
gödöllıi Agrártudományi
Egyetemen kertészmér-

nök-tanári diplomát szerzett. 1968-tól dolgozik a mezıgazdasági oktatás területén elıbb
mint szakoktató, késıbb mint gyakorlati oktatásvezetı. E munkakörben végzett szakmai
munkája, vezetıi kvalitásai alapján kapott
felkérést 1979-ben tiszaberceli Bessenyei György Mezıgazdasági Szakiskola és Kollégium igazgatói munkakörének ellátására. Következetes vezetıi
munkájának eredményei hamar
tettenérhetıvé váltak az intézmény
tevékenységében. Lényegesen javult
a nevelı-oktató munka színvonala, az
intézmény alkalmazottainak felkészültsége, javultak a személyi és tárgyi
feltételek is.
Irányításával az intézmény, a
térség meghatározó mezıgazdasági
szakiskolájává vált.
Kertészmérnöki, mérnöktanári tevékenysége országosan is ismert, elismert. Szakmai tudásában, felkészültségében folyamatosan megújuló személyiségének köszönhetı az, a mai kor követelményeinek megfelelı kertészeti képzési
rendszer, melyet megteremtettek az iskolához kapcsolódó tangazdaságban.
A legújabb technológiák bevezetésére
és az oktatásban való alkalmazására törekszik olyan diákok esetében, akiknek egyetlen
életesélyük a piacképes szaktudás, megszerzése.
Az általa eddig végzett iskolába döntıen a halmozottan hátrányos helyzető fiatalok járnak. Olyan diákok, akik számára nem
csak szakmai képzést kell nyújtaniuk, hanem
segíteni kell mőveltségi hátrányaik leküzdését, ismereti hiányosságaik pótlását.
Kezdeményezésével indult el, és vált
immár hagyománnyá a „Bessenyei Mezıgazdasági Napok”, amelynek keretében a kertészképzésben érintett intézmények szakemberei cserélik ki a szakmai tapasztalataikat,
találkoznak a legújabb termesztési, gépészeti
technológiával, a foglalkoztatásban is meghatározó mezıgazdasági vállalkozások képviselıivel.
Szakmai elhivatottsága, emberi magatartása meghatározó a térség mezıgazdaságának, kertészetének fejlesztésében is.

2006. szeptember

Berczeli

Választási szervek tagjai
Tiszabercelen
Papp János jegyzı, a Helyi Választási Iroda vezetıje
A Berczeli Napló és a tiszaberceli Helyi
Választási Iroda ezúton teszi közzé azon
polgármester-, és képviselıjelöltek névsorát –
szigorúan ABC sorrendben – akik a 2006.
szeptember 8-án 16.00 órakor lejárt határidıig a törvényben meghatározott számú érvényes ajánlószelvényeiket eljuttatták a
tiszaberceli Helyi Választási Irodába, majd azt
követıen a tiszaberceli Helyi Választási Bizottság azokat megvizsgálta, és ez alapján
ıket polgármester illetve képviselıjelöltként
nyilvántartásba vette.
İk azok a jelöltek, akikre 2006. október 1jén (vasárnap) 6.00 és 19.00 óra között voksolhatunk. A legtöbb szavazatot elérı elsı 9
(kilenc) képviselıjelölt és a legtöbb szavazatot elérı polgármesterjelölt, négy évre kap
bizalmat a tiszaberceliektıl arra, hogy érdekeit képviseljék, jogaikat érvényesítsék.
A lehetıség most adott, mellyel mindenki
szíve és legjobb belátása szerint élhet. Ne
legyen tétlen, szóljon bele a saját sorsába,
alakítsa ez által is saját jövıjét.

„Azért szavazni kell !”
Október 1-je a választás napja! Most a
helyhatóságok sorsa dıl majd el. Mire is
kell figyelnünk, és hogyan kell szavaznunk. Egy kis segítséget kívánok nyújtani
mindenkinek a szavazáshoz.
Mikor lesz a választás ?
A választás napja tehát – ahogy fentebb írom
is, október 1-je. A szavazóhelyiségek reggel
6.00 órakor nyitnak és 19.00 órakor zárnak
majd be.
Hol lehet szavazni ?
Az 1-es számú szavazókör az Egészségház
épületében (Vásártér u. 8. sz.) található. Itt
adhatják le szavazataikat a Vásártér, Bercsényi, Petıfi, Esze T. Rózsa, Ady, Táncsics,
Gábor Á. Kinizsi, Vasvári P. utca lakói.
A 2-es számú szavazókör a Fı út 52. szám
alatt található Teleházban lett kialakítva. Itt
járulhatnak a szavazó urnák elé, a Fı, Kossuth, Szabadság, Tisza, Rákóczi, Bessenyei,
Zrínyi utcák, valamint a Széchenyi telep lakói.
Mit vigyünk magunkkal a szavazáskor ?
Kérjük hogy a minél könnyebb azonosítás
érdekében, hozzák magukkal az értesítést a
választásokról, valamint személyi igazolványukat.
Kire adjuk a voksunkat ?
Ez egy sokszor feltett és általunk soha meg
nem válaszolt kérdés. Ehhez csak annyit,
mindenki legjobb belátása és legjobb szándéka szerint arra szavaz, akire jónak látja voksát leadni. (Tájékoztatásul olvassa el a

POLGÁRMESTERJELÖLT :
Hajnal András

független jelölt

KÉPVISELİJELÖLTEK :
Baloghné Szabó Mária
Czene István
Eperjesy Ferenc
Futkos Attila
Görömbei Ferenc
Hajnal Béla
Hegedős Zoltán
Humicskó József
Kolozsi László Zoltán
László Antal
Mészáros Lajosné
Natkó László
Sánta József
Széles Lászlóné
Tóthszegi Zoltán
Vass János
Zsíros Antalné

független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
FIDESZ-KDNP
független jelölt
független jelölt
MSZP
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt

„Tessék választani” c. írásunkat.)
Hányat kell választani ?
Polgármesterbıl egyet választhatunk.
Ami a képviselıválasztást illeti, összesen 17
képviselıjelöltet vett nyilvántartásba a
tiszaberceli Helyi Választási Bizottság. Közülük kilencet választhat mindenki. Ennyi
ugyanis a tiszaberceli Önkormányzati Képviselıtestület törvényben meghatározott létszáma.
Nem kötelezı ennyire szavazni, ugyanakkor fontos megjegyezni és tudni, kilenctıl
többre viszont senki sem szavazhat.
Amennyiben bárki így tenne akkor sajnos
valamennyi szavazata érvénytelen.
Kibıl lesz polgármester ?
Mindenek elıtt fontos tudni, hogy pusztán
azért mert csak egy polgármester jelölt van,
azért még szavazni kell, mert jogviszonyának
a rá leadott szavazatok adnak legitimitást.
Kikbıl lesznek képviselık ?
Képviselı Tiszabercelen az a 9 (kilenc) jelölt
lesz, akik a legtöbb szavazatot kapják. Mivel
a helyhatósági választás egyfordulós, így már
október 1-jén, az éjszakai órákban kiderül, kik
is lettek az önkormányzati képviselıtestület
tagjai.
Azt szeretném kérdezni, hogy…
Ha bármilyen kérdése van még a közelgı
választásokkal kapcsolatosan, úgy kérem
forduljon bizalommal a Helyi Választási Irodához, a (42) 204-606-os telefonszámon.

A most közzétett listán a Képviselıtestület által választott tagok szerepelnek. A
pártok és jelölı szervezetek, valamint
független jelöltek szeptember 20 - ig delegálhatnak a választási szervekbe tagokat.
Lapzártánkig delegálás az MSZP helyi
szervezete részérıl érkezett. A további
delegált személyekrıl késıbb a Polgármesteri Hivatalban lehet többet megtudni.
Helyi Választási Bizottság
(Polgármesteri Hivatal)
Farkas Istvánné választott tag, elnök
Timku Sándorné választott tag, elnök h.
Farkas Gyula
választott tag
Nagy Károlyné
választott póttag
Gönczi Istvánné
választott póttag
1. sz. Szavazatszámláló Bizottság
(Egészségház)
Leskó Andrásné
választott tag, elnök
(Összeférhetetlenség miatt a mostani választáson nem vesz részt.)
Bodor Sándor választott tag, elnök h.
(az elnöki teendıket látja el.)
Ujj Árpád
választott tag
Fodor Miklós választott póttag
(a fenti összeférhetetlenség miatt tagként
vesz részt a választáson)
Száraz László delegált tag (MSZP)
Csáki Jánosné választott póttag
2. sz. Szavazatszámláló Bizottság
(Teleház)
Hegedős Józsefné választott tag, elnök
Ács Mihályné választott tag, elnök h.
Borbély Mihályné választott tag
Bíró Sándor delegált tag (MSZP)
Tóth Zoltánné választott póttag
Korpai Miklós választott póttag
Helyi Választási Iroda
(Polgármesteri Hivatal)
Papp János
jegyzı, irodavezetı
Újhelyi Pálné köztisztviselı,irodavezetı h.
Magyar Józsefné köztisztviselı, iroda tag
Andrikó Ferencné köztisztviselı, jegyzıkönyvvezetı az 1. számú Szavazatszámláló
Bizottság mellett
Kocsis Jánosné
köztisztviselı, jegyzıkönyvvezetı a 2. számú Szavazatszámláló
Bizottság mellett
Petróné Minczér Erzsébet, közalkalmazott,
iroda tag
Váraljai Jánosné, közalkalmazott, iroda tag
A Helyi Választási iroda korábbi tagjai közül,
Natkó Lászlóné és Tóthszegi-Németh Éva
köztisztviselık, valamint Czene Istvánné
közalkalmazott szintén összeférhetetlenségi
okból nem vesz részt a mostani választáson.
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Egy újabb önkormányzati ciklus végéhez közeledünk. A
Napló elmúlt 10 éves
gyakorlatához hően
most is megkérdeztük a lakosságot: Ön,
Tiszabercel lakosaként hogyan értékeli az elmúlt 4 évet, és
mit vár a következı négy évtıl?

tették emlékezetessé a nyarat mindenki számára. A községünkben sok épület
(intézmény) került felújításra, átépítésre az
elmúlt években, ami szintén pozitív, hiszen
elmondhatjuk, hogy településünk megszépült.
A következı négy évtıl szintén fejlıdést,
valamint rendezvényeink további szervezését
várom. A legfontosabb viszont, amit remélek
a következı idıszakban az egészség, amit
ezúton minden kedves olvasónak is kívánok!

Németh Istvánné

Nagy István

Köszönöm, hogy én is megoszthattam
vélményem a Berczeli Napló olvasóival. Azon
szerencsés emberek közé tartozom, akik itt
születtek Tiszabercelen, itt nıttem fel, és itt
alapítottam családot, és visszaemlékszem
milyen is volt a mi kis falunk egy pár évtizeddel ezelıtt. A kérdés: Hogyan értékelem az
elmúlt 4 évet? Én egyszerő ember vagyok, de
látom, hogy az önkormányzat vezetıi a megtervezett célkitőzéseit maradéktalanul teljesíti.
Nemcsak az elmúlt 4 évben, hanem az elızı
ciklusokban is. Hiszen Tiszabercel rengeteget
fejlıdött és fejlıdik folyamatosan. Épül szépül
és ezért köszönet a vezetıknek és ugyancsak köszönet a sok színvonalas rendezvényekért is. Bizakodva várom a következı 4
évet is, amihez erıt, egészséget és sok szerencsét kívánok!

Köszönöm a Berczeli Napló felkérését, hogy
elmondhatom a véleményemet a témával
kapcsolatban. Az elmúlt négy évben
Tiszabercelen igen sok változás történt, ami
nagyon sok ember munkájának köszönhetı.
Gondoljunk csak a Berczel TV stábjára, technikai fejlettségére, hiszen ez által szinte az
egész falu tájékoztatva van mindenrıl. A
villanyoszlopokra minden évben virágok kerülnek, így egy kis hangulatot adnak az utcáknak. A gyerekek új játszóteret kaptak. A
teleházat felújították az óvodával, sportöltözıvel és a révházzal együtt. Az új és a régi civil
szervezetek eredményesen mőködnek, ezt
tapasztalhatjuk minden évben a rendezvények színvonalán is. Nagyon sok dolgot említhetnék még, amivel igazolhatjuk, hogy
Tiszabercel életében nagy fejlıdések mentek
végbe. Amit hiányolok, hogy a fiataloknak a
Teleházon kívül nincs más szórakozási lehetısége, illetve nincs a helyi középkorosztálynak munkalehetısége. A magam részérıl,
nekem is sok tervem van, de az idı és a lehetıségek majd eldöntik, hogy mit tudok megvalósítani. Kívánom mindenkinek, hogy a következı évek is eredményesen teljenek!

Orosz Balázs
Az elmúlt négy év mozgalmas volt a község
életében, nagyon sok rendezvény került megszervezésre évrıl-évre. Nagyon jónak tartom
az augusztusban megszervezett Rétközi
Napokat, ahol színes mősorok, programok

Lapunk elsı oldalán beszámoltunk arról,
hogy a magyar szabadságért elesettek emlékére állított életfát a Hısök emlékmővénél a
Híd a jövıbe egyesület. Az életfa avatásán
Juhász Ferenc országgyőlési képviselı
mondott ünnepi beszédet, majd ezt követıen
Papp János jegyzı, Hajnal András polgármester és Humicskó József az adományozó
egyesület elnöke, leplezték le a mőalkotást.
Az ünnepséget a Bessenyei György ÁMK
diákjainak ünnepi irodalmi mősora, valamint
a Nyugdíjas Egyesület asszonykórusának
dalai színesítették.

KÖSZÖNET A
BIZALOMÉRT
Kedves
Tiszaberceliek!
Tisztelt
Választópolgárok!
Engedjék meg, hogy
ezúton is megköszönjem azt a bizalmat, melyet ajánlószelvényeik leadásával
megelılegeztek számomra. Úgy vélem, hogy
a több száz ajánlás, a megbecsülésen túl,
munkám, közös munkánk sikereinek elismerése is.
Mára kiderült, hogy nincs ellenfelem a polgármesteri székért, mely falunk lakóitól egy
olyan gesztus, hogy ezért külön köszönetemet fejezem ki valamennyi jelöltállításra jogosult szervezet - legyen az civil, vagy párt felé.
Ezzel igazolni látszik azon ars poeticám,
hogy pusztán az elvégzett munka is predesztinálhat valakit arra, hogy politikai erıkön
felülemelkedve, függetlenként szerezzen
bizalmat egy közösségtıl.
Megismételve köszönetnyilvánításomat, kérem minél többen járuljanak a szavazóurnák
elé, mert a település következı 4 éve azon is
múlik, hogy kik lesznek községünk elsı számú döntéshozó testületének tagjai.
İszinte tisztelettel:
Hajnal András
polgármesterjelölt

Tiszabercel, a halászléfızı versenyre ellátogató települések rendezvényeit viszontlátogatja, egy-egy egyesületével. Ibrányba a Kaszáló és vadfızı versenyen a Híd a jövıbe
Egyesület, képviselte Bercelt, ahol a Borbély Mihály, Bényei Zoltán, Laczi Lajos alkotta
csapatunk 1. helyezett lett.
Bujon a Lecsófızı
versenyen
a
Tiszaberceli nyugdíjasok Egyesülete
képviselte falunkat,
ahol a legszebben
terített asztal és
környezete különdíjjal tértek haza. A
demecseri Káposztás napokra a
Tiszabercelért Egyesület utazik.
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(BN.) Színház, ulti, mozi,
tánc, musical, ifjúsági-,
és nyugdíjas találkozó,
kötélhúzás, koncertek.
Finom halételek, festıi
környezet, sok-sok tenni
akaró. Szervezı, rendezı, technikus. Ultis, szakács, vizes, tüzes, mindenes. És sorolhatnánk
számolatlanul azokat a
személyeket és dolgokat, mely 10 napon át a
Berczeli Halászlé körül
forgott az idén is.
Aki kint volt azoknak emlékképpen, aki nem annak
pedig ízelítıül, - hátha
jövıre találkozunk velük is
- egy-egy képet s eme
néhány sort villantunk fel
az eleddig talán legsikeresebb VII. Rétközi Kulturális és Turisztikai Napok
rendezvénysorozatából.
1. képünkön a színház,
mely egy örökzöld nagyoperettel, a Csárdáskirálynıvel hozott feledhetetlen
sikert. 2. képünkön szabadtéri ulti, melyrıl bizton
állíthatom, ilyet még nem
igen látott a Tisza-part. A
3. képen a Görög show
két fıszereplıje. Megtáncoltattak, kicsinyt nagyot egyaránt. A 4. felvétel az ifjúsági nap záróeseményén a Friderika koncerten készült. Az 5. a legnagyobb durranásként várt mégis kissé kurtára sikeredett Irigy Hónaljmirigy fellépését örökíti meg. A 6. képen, a nem várt sikert hozó öreg fiúk
focimeccs résztvevıi láthatók. Hozzátenném, a bıven 40 feletti átlagéletkort hozó gárda
1:1 – et játszott az alig feleidıs fiatalok ellen. Talán sok kérdıjel megoldódni látszik így a
tekintetben, miért is nincs focicsapatunk. A 7. kép azokról készült, akiknek a 8 látványos
nap valójában 10 munkával teli napot hozott. A Berczel TV stábja. Bár illetlenség lenne
ha nem tennénk említést azokról, akik rajtuk kívül, - lehettek úgy 20-an - 30-an - valamely esemény aktív részesei voltak az elsı színpadelem elhelyezésétıl, az utolsó kábel
felszedéséig. A 8. fotó a Komphúzó viadal után készült, - ahol némi technikai malırnek
köszönhetıen - fogcsikorgatva bár, de gyızelmet arattunk (s most csak remélni merem,
hogy a paszabiak nem haragszanak meg rám). A 9. éppen - némi fájdalomdíjként a kötélhúzó viadalon is jeleskedı, ámbátor eredményeik alapján 2. helyezett paszabi legények egy csoportját mutatja. Köszönet ezúton is a borsodi és szabolcsi tőzoltóknak. A
10. felvétel a számos segítséget (emberi és technikait egyaránt!) nyújtó ibrányi RIKE

6.
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musical estjén készült. A
11. talán a leglátogatottabb
esten, az Apostol együttes
koncertjén készült, ahol a
nosztalgia mellett sokan
talán nem véletlenül, de
unokáikkal együtt érkeztek
meg. Dalaik ma is slágerek,
nem percnótácskák. A 12.
kép a Rétközi Nyugdíjas
Találkozó megnyitóján
készült. Ezt az örök sikert,
amit a remek szervezés
hoz, nem tudta beárnyékolni egyetlen felhı sem, hozzáteszem az idıjárás oly
kegyes volt hozzánk, hogy
sem a meleg ruhákra, sem
a hőst adó fák árnyékára
nem volt szükség a nap
során. A 13 - as egy új
színfolt, az Ifjúsági találkozó egyik állomását örökíti
meg. Nagyon sok fiatal,
nagyon nagy örömmel jött
el hozzánk, hogy kiszakítva
egy napot a Vakációból s a
tv, a számítógép fogságából kiszabadulva vetélkedve töltsön el egy napot. De
volt itt még számos esemény, melyrıl talán 1000—
nél is töb fotó készült, s ha
részletekbe menıen állnánk neki az ismertetésnek, kitudja hány Naplót
töltenének meg. Most pedig végül, de nem utolsó sorban, a köszönetnyilvánításé a hely.
Akinek inge, most vegye hát magára és személy szerint köszönjük mindazoknak, akik
tettek az idei sikerekért. Külön köszönet mindazon szervezeteknek, aki idıt, erıt, aktivitást
és pénzt nem kíméltek. Köszönet a Magyar Fejlesztési Banknak, az OTP Garancia Biztosítónak, Tiszabercel Község Önkormányzatának, Paszab Önkormányzatának, a SzabolcsSzatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tőzoltó Szövetségeknek, a Híd a jövıbe Egyesületnek, a Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesületnek, a Tiszaberceli Nyugdíjasok
Egyesületének, az Arany-Parmen KFT - nek, a Felsı-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóságnak és a berceli szivattyútelep dolgozóinak, a Szabolcs Takarékszövetkezetnek, a Szabadidı Egyesületnek, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a Bessenyei György ÁMK mővészetis tagozatának, gyerekeknek, pedagógusoknak, akikre a vakációban is számíthattunk, és a Berczel TV stábjának. S aki mindezt köszöni, az a
Tiszabercelért Egyesület, aki ez évben is fıszervezıként jegyezte a programsorozatot
azzal együtt, hogy teret engedett számos önálló kezdeményezésnek, melyek nem csak
színesítették, de színvonalában emelték az idei halászléünnepet.

7.

8.

12.

11.

10.

9.
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HÍREINK

Rovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnök

Ott voltunk /MI IS/, ahol kellett, ahol szükség volt RÁNK

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik közremőködésükkel, segítségükkel,
pénzadományaikkal hozzájárultak a regionális nyugdíjas találkozó sikeréhez. SOKAN
VOLTAK, KÖSZÖNJÜK!
Örömmel közlöm, hogy a Nemzeti Civil Alap
(NCA/ pályázaton 250.000 Ft-t nyertünk. Az
SZJA 1%-ból 35.000 Ft érkezett a nyugdíjas
egyesületünk részére.

Ott voltunk a Berczeli Turisztikai Napokon, élveztük a Csárdáskirálynı operettet, tapsoltunk az Apostol Együttesnek. Nagyszabású Regionális Találkozót rendeztünk (600 vendég érkezett), melyen az általános iskolások tánccsoportjai mellett, énekkaros asszonyaink is felléptek. Az egész napos mősoros szórakozáson 21 nyugdíjas egyesület képviselte magát.

Ott voltunk Bujon a lecsófızıversenyen,
ahol különdíjjal értékelték munkánkat. Az
önkormányzattal együtt neveztünk be.
Elismeréssel és gratulációval díjazták a
szép sátor környezetét, no meg a csirkés
lecsót.
A „RÁADÁS” Farkas Antalné vállalkozó
pénzadománya volt.

Ott voltunk a gyümölcskompozíció elıkészületi munkálataiban Nyíregyházán. Büszkén mondhatjuk, hogy a mi gyümölcseink is hírt vittek a NYÍRSÉGI İSZBE, falunkról, Tiszabercelrıl.

Ott voltunk a szoboravatáson, augusztus 18-án,
amikor Égerházi László
erdıbényei
szobrász
palmettás életfáját leplezték le.
Asszonyaink dalcsokorral
szerepeltek, de közkincscsé tették a magyarok
világhimnuszát is, mely
nagy sikert aratott.
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Rovatvezetı:
Timku Rita
Ezen alkalommal én szeretném
megköszönni itt a bevezetı sorokban Varga Lajosnak és kedves családjának a lehetıséget a riport elkészítéséhez és a megtiszteltetést, hogy kedvenc szenvedélyemnek, a motorozásnak is örvendhettem.
1955. szeptember 24-én született
tısgyökeres tiszaberceli család sarjaként
Farkas Borbála és Varga Lajos elsı gyermekeként. Testvére, Gyula 1961-ben látta meg a
napvilágot, İ jelenleg állattenyésztıként dolgozik. Földmőves családból származik. Apja
növénytermesztéssel foglalkozott, majd a
termelıszövetkezet megalakulásával kocsisként, raktárosként s az idıközben elvégzett
budapesti sertéstanfolyam elvégzését követıen nyugdíjbameneteléig a sertéstelepen dolgozott. Református család. Jelen voltak az új
református templom építésénél. İk voltak
azok, akik elásták a németek által lebombázott harang darabjait a törekes hátához
Liszkai István, Oláh Miklós (szomszédok)
segítségével, amibıl késıbb új harangot öntethettek. Rengeteg képet ıriz a család ezzel
kapcsolatban. Édesapja haláláig büszke volt
arra, hogy a Varga Lajos nevet négy generáción át végigvitték.
Gyermekéveit az anyai nagyszülık
házában töltötte, míg nem nagyszülei Nyíregyházára költöztek. Szüleivel nısüléséig
ebben a házban éltek. Általános iskolai tanulmányait szülıfalujában végezte. Osztályfınöke Horváth Mária volt. Ez az évfolyam volt

akiknek elmaradt az 1970-es árvíz miatt a
ballagásuk. A férfiakat, fiúkat kivezényelték a
töltésoldalba homokzsákolni, majd ezt követıen az İ családjuk Nyíregyre menekült az
ottani rokonokhoz. 1970 és 1973 között a
Tokaji Szakmunkásképzı Intézetbe került
gépész-növénytermesztı szakra. 1973-ban
kerül Bercelre a Bessenyei György Mezıgazdasági termelıszövetkezetbe. 1975-1977-ig
katonai szolgálatot teljesített a nyíregyházi
Orosi Laktanyában. 1978. november 16-tól
dolgozik a Szakmunkásképzı Intézetben
szakmunkásként és sofırként. Itt ismerte meg
feleségét, Veres Margitot, aki akkoriban
Felsıtelekesrıl érkezett egy évre szakoktatónak az iskolába, s akivel 1979. november 3án házasságot kötött. Közös életüket egy
kollégiumi szobában kezdték, s csak késıbb
költöztek jelenlegi lakóhelyükre. Két gyermekük született, Lajos, 1982-ben, aki az idén
végzett földrajz-testnevelés szakon, a Nyíregyházi Fıiskolán. Péter 1984-ben érkezett
meg, ı az érettségi után most az autószerelıi
szakot végzi a Bánki Donát Szakközépiskolában, illetve a gépészmérnöki szakot a fıiskolán.
Munkahelye mellett 1982 óta foglalkozik mészoltással, szabadidejében elıszeretettel szerel – felesége szerint – csak ócskaságot. Ez a szenvedélye kiskora óta tart. Édesapja nem nagyon örült neki, de a Modellezı
Klub ıshonos tagjává vált. Petró Béla tanár úr
szerettette meg ezt vele, s Péter fia is úgy

szakmai szeretettel végeznek. További türelmet és kitartást végeznek!
Augusztus 8. Ifjúsági találkozó

Rovatvezetı: Gliba Lászlóné
Kihívással élık napja
Augusztus 4-én néhány gondozottunkkal
részt vettünk a Szalmaszál szolgálat által
szervezett „Kihívással élık Napján”.
Kellemes vidám napot töltöttünk el együtt.
Színvonalas szép mősorral kedveskedtek a
szervezık a megjelenteknek. Mi is részesei
voltunk a mősornak, Sebık Józsefné gondozottunk szép szavalatával. A mősorok után
közösen fogyasztottuk el az ízletes és bıséges finom ebédet, süteményt, gyümölcsöt.
Ebéd után közös éneklés és táncház várta az
érdeklıdıket. Külön jólesı érzés volt, hogy
gondozottainkat a támogató szolgálat háztól
házig szállította.
Köszönjük a szép napot! Gratulálunk a sikeres naphoz, a munkájukhoz melyet igazi

Kellemes meglepetésben volt részünk, amikor Újhelyi Rita és Tóthszegi- Németh Éva a
program fıszervezıi, felkértek bennünket,
hogy legyünk részesei az ı programjuknak.
Az akadályversen egyik állomáshelye, az
idısek által bemutatott régi tárgyak felismerése volt. Örömmel tapasztaltuk, hogy a csapatoknak tetszett ez az állomáshely. Külön öröm
és szép dolog a mai világban, hogy a fiatalok

néz ki követi ebben.
Riportalanyomat a munkahelyén lévı
változásokról is megkérdeztem. Feleségével
mindig szerettek itt dolgozni. Fiatalos társaság
volt, sokszor még szombaton se akartak hazamenni. Az iskola kertjét szinte botanikus kertté
változtatták. Szép lassan ez kezdett leépülni,
megváltozni. De İk bizakodók, remélik sikerül
újra fellendíteni. İk nem bánták meg, hogy itt
telepedtek le, s bíznak abban, hogy ez a község még több helyi fiatalnak tud munkát teremteni.
Köszönöm a beszélgetést és jó
egészséget kívánok!
az idısekrıl sem feledkeztek meg ezen a
napon sem. Reméljük, hogy az elkövetkezendı idıben is tudunk majd együtt dolgozni, hisz
jó érzés volt részese lenni egy ilyen sikeres
napnak, mint augusztus nyolcadika. Reméljük
lesz folytatása.
Köszönjük, és gratulálunk a szervezımunkához!
Köszönjük!
Az Idısek Klubja gondozottai ez úton köszönik
meg Idrányi Gyula és családjának felajánlását,
két darab varrógépet, mellyel gazdagította
településünk régi tárgyainak tárházát.
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Futkos Éva és Vinnai Kornél 2006.
augusztus 5-én kötöttek házasságot,
melyhez ezúton is gratulálunk.
Kívánjuk, hogy a szövetség, melyet
kötöttek tele legyen sikerrel és számos örömmel.
1993
Viharos évszázad

Rovatvezetı: Futkos Béláné könyvtárvezetı
Új könyveink:
Ünnepek és hétköznapok az óvodákban /
nemcsak óvónıknek/
A civilizált emberiség nyolc halálos bőne /
fıleg középiskolásoknak!/
Végh Antal: Vadrózsa /a könyvtárellátó ajándéka/
Romhányi József: Nagy szamárfül /korhatár
nélkül/
Anyák napi ajándékok /általános iskolásoknak/
Atlasz – Világtörténelem … stb.
A közelmúltban elhunyt a 96 éves Faludy
György, a „bátor poéta”, mőfordító, író; sokak
szerint a XX. század egyik legnagyobb költıje.
Életének nagy részét idegen országokban
töltötte: 1938-ban Franciaországba emigrált,
majd Marokkó, USA, Anglia, Olaszország,

Kanada - fogadta be. A rendszerváltás után
tért haza Magyarországra. 1994-ben Kossuth-díjjal, 1998-ban Pulitzer-emlékdíjjal,
2000-ben Aranytollal tüntették ki.
Könyvtárunkban egy verses kötete: Viharos
évszázad, és egy önéletrajzi mőve található
„Pokolbeli víg napjaim” címmel. Ez utóbbira
elmondható, hogy nem lehet letenni, olyan a
könyv. Egy londoni mő írja: Mestermő. Közvetlen hangú, az emberi élet méltóságáról
szól, az értelem, a szellem uralmáról a test
fölött, szörnyőséges, tragikus és egyben humoros is. „Ember az embertelenségben!”
Viharos évszázad c. verseskötetében szinte
nyomon követhetjük a történelmet 19102002-ig. A versek címéül évszázadokat adott
meg, s újra leírja élményeit, az aktuális eseményeket a világban – mintegy számadásként. Versei a meg nem alkuvásról, a szépségrıl szólnak, a tények torzítása nélkül.
Felnıtteknek ajánlom.

Az ember este több jó zenét hallhat
mint Bach vagy Mozart egész életében,
de liliomok, gyöngyvirágok, rózsák
nem illatoznak többé úgy mint régen.
Több a kórház, az orvos meg a gyógyszer
s az állami segély, - de többet ölnek
a háborúk mint rég, s egy nemzet sem lett
se jobb, se szebb, se tőrhetıbb, se bölcsebb.
Ki tudja, hogy mi az élet értelme,
s bár több az öröm, százszor több a bánat,
ki várja, hogy lesz isteni igazság,
ki hiszi el, hogy a halott feltámad?
Csend, s nyugalom helyett öldöklı lárma
s bőz, nem szellı; hő barátok helyében
bandák, pártok, balhitek babonái,
s az ember magánosan áll a réten,
ahol a fő is tövéig elsárgult,
s ı fuldoklik, bár nem tudja, kit vádol
a borzalmas bukásért, és jobban fél
az élettıl mint egykoron a haláltól.
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Rovatvezetı: Eperjesy Ferenc növényvédı szakmérnök

A KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL
A globális felmelegedés napjait éljük. A Föld
felszíne 150 év alatt átlagban 13,87 celsius
fokról 14,52 –re , tehát 0,65 fokkal emelkedett.
Szembetőnı ezen belül, hogy a legmelegebb
10 esztendı 1990 utánra esik. Magyarországon a hıemelkedés nagyobb a világátlagnál,
mert ez az érték nálunk 0,77 celsius fok és az
ország keleti részén ennél is több. A felmelegedés következtében a Föld számos részén
melegednek a tengerek, olvadnak a gleccserek, gyakoribbak az erdı és bozóttüzek, csökken az állóvizek felülete, tartós aszályok és
helyenként özönvízszerő esık hullnak le igen
rövid idı alatt. Elapadnak egyes hegyi pata-

kok, évszakok eltolódása észlelhetı, új gyomok és kórokozók jelennek meg.
A fent leírtak akkor is igazak, ha az elmúlt évi
nyár, de részben az ezévi is csapadékosabb
és hővösebb volt az átlagnál. A sokéves tendenciát kell nézni.
A legtöbb ezzel a témával foglalkozó tudós az
általános felmelegedést a közismert üvegházhatásnak tulajdonítja, mely a nagy iparosítás
következtében elsısorban a levegıbe került
széndioxidnak köszönhetı. Mások nem tulajdonítanak ennek ilyen nagy jelentıséget. Azt
mondják, hogy Földünk történetében eddig is
voltak meleg periódusok.

Tisztelt gazdálkodók!

valamelyikében (szántóföldi, gyümölcstermesztési) naprakészen vezessék a permetezési naplót, gazdálkodási naplót az elıírások
betartása mellett ill. annak megfelelıen!
A talajminták bevizsgálása eredményeinek
ismeretében tápanyag gazdálkodási tervvel
kell rendelkezniük, és az abban foglaltakat
végrehajtaniuk!
Ügyeljenek arra is ,hogy a vetésforgóba az öt
év alatt legalább egyszer pillangós virágú
növényt is kell illeszteniük, lehetıleg ne hagyják az ötödik évre, tekintve hogy másodvetésként zöldtrágya céljából is teljesíthetı ez az
elıírás!
3. Az ıstermelıi igazolványok érvényesítését
se hanyagolják tovább, mivel csak attól a
naptól érvényesek (tárgyév március 20.
után) , amikortól a falugazdász megérvényesítette, ez fıleg a tételes költségelszámolásos adózási módot választott termelıknél okozhat majd a késıbbiekben problémát!
4. Akik gázolaj jövedéki adó visszaigénylésre
jogosultak, azoknak nyomatékosan felhívom
a figyelmét arra, hogy földhasználati nyilvántartásukat illetıen az esetleges hiányosságaikat sürgısen pótolni szíveskedjenek a körzeti
földhivataloknál, mivel az FM Hivatal igazolásának kiadásának feltétele az igénylés idıpontjában három hónapnál nem régebbi földhasználati lap szemle megléte, és annak
tartalmának teljes körő figyelembevétele.
Megjegyzem, a földhasználatban történı
bárminemő változás harminc napon belül való
bejelentési kötelezettsége a földhivatalhoz
jelenleg is érvényben van az összesen egy
hektártól több földet használókra vonatkozóan!
5. Végezetül: minden földhasználó az általa
használt termıföldeket mindenkor tartsa
kulturállapotban !

Szeretném minden érintett gazdálkodó
tudomására hozni helyhiány miatt a teljesség igénye nélkül az alábbi információkat:
1. A támogatások ez évi mértékérıl az
53/2006.(VII.24.) FVM rendelet rendelkezik,
melynek értelmében:
-egységes területalapú támogatás jogcímen
hektáronként legfeljebb 102,29 euró vehetı
igénybe.
-egyes szántóföldi növények termesztésének
támogatása jogcímen hektáronként legfeljebb
12.765 Ft vehetı igénybe.
-hímivarú szarvasmarhák után egyedenként,
életük során egy alkalommal legfeljebb
40.000 Ft támogatás vehetı igénybe.
-tejtermelés támogatása jogcímen a tejtermelı egyéni referenciamennyisége szerint legfeljebb 8.100 Ft/tonna támogatásra jogosult.
-anyatehéntartás támogatása jogcímen anyateheneként legfeljebb 35.000 Ft támogatás
vehetı igénybe.
-extenzifikációs szarvasmarha-tartási támogatás jogcímen a támogatott egyedek után
legfeljebb 13.000 Ft támogatás vehetı igénybe.
-anyajuhok után egyedenként legfeljebb
1.500 Ft támogatás vehetı igénybe. Amenynyiben a termelı juhtejet vagy-tejterméket
értékesít, úgy a támogatás mértéke anyajuh
egyedenként legfeljebb 1.200 Ft.
-dohány termesztésének támogatása jogcímen a Burley dohány-termesztési támogatás
keretében hektáronként legfeljebb 779.000
Ft, a Virginia dohány-termesztési támogatás
keretében hektáronként legfeljebb 985.000 Ft
vehetı igénybe. A támogatás teljes összege
csak abban az esetben vehetı igénybe, ha a
dohánytermelı legalább 1,45 tonna/hektár
átlagtermés figyelembevételével megállapított
dohányt értékesített a dohánytermelıi csoport
részére. Ha az átlagtermés 1,44-1 tonna/
hektár közé esik, a támogatás arányosításra
kerül az itt nem részletezett, de fent hivatkozott rendeletben foglaltak szerint. Ha az átlagtermés 1 tonna/hektár alatt van, támogatás
nem jár.
2. Azok a termelık, akik benne vannak az
agrár-környezetgazdálkodási célprogramok

Csepcsányi Zsolt
Körzetközpont-vezetı falugazdász sk.

Akármi is az ok, a globális felmelegedés tény,
mely ellen tenni kell. A széntüzelés leváltásában már vannak eredmények, ugyanúgy, mint
az erdık kitermelésének és újra telepítésének
az arányában.
A mezıgazdaság rövid távon nem tud túl sokat tenni. Van azonban néhány elvi dolog,
melyekkel foglalkozni kell a jövıben:
- Újabb szárazságot tőrı fajták kinemesítése.
- Öntözött területek bıvítése.
- Termıhelyi adottságok fokozott figyelembevétele.
- Melegigényes fajok és fajták termesztése.
Ilyenek a paprika, paradicsom uborka és dinynye. Ezek termésátlagai az utóbbi években
egyébként emelkedtek.
A klímaváltozás kezelésére a Magyar Tudományos Akadémia, és a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium létrehozta az ú.n.
VAHAVA projektet melyet az Országgyőlés
elé visz, a jövı nemzedékek érdekében.

TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁGI
SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŐJTÉSRİL
A Nyír-flop Kft. felhívja a tisztelt lakosság
figyelmét, hogy az elızetesen kiadott programnak megfelelıen a továbbiakban is folytatódik a lakossági szelektív hulladékgyőjtés. A
szelektíven győjtött hulladéknak társaságunk
sárga és kék színő cserezsákokat biztosít.
-A kék zsákba az alábbi hulladékok kerülhetnek: kartondoboz, újságpapír, könyv, füzet
illetve hullámpapír. Kérjük, hogy a kartondobozokat összehajtva helyezzék el a zsákban!
-A sárga zsákban a következı hulladékokat
győjthetik: mőanyag palackok, mőanyag pohár, mőanyag fólia, illetve italos kartondoboz.
Kérjük, hogy a mőanyagpalackot, poharat és
kartondobozt összenyomva győjtsék.
Tekintettel az elmúlt idıszak alacsony begyőjtési hatékonyságára, elsı alkalommal
bármilyen mőanyag átlátszó zsákba kihelyezett hasznosítható hulladékot elszállítunk.
Kérjük a lakosokat, hogy kövessék figyelemmel a szelektív győjtési idıpontokat, és a
győjtés napján reggel 7 óráig legyenek szívesek hulladékaikat lakásuk elé kihelyezni, ez
által is megkönnyítve kollégáinak munkáját.
2006. évben az alábbi szelektív hulladékgyőjtési napokon kerül begyőjtésre a hasznosítható hulladék: október 04; november 08;
december 06.
Zsákos kommunális hulladék győjtése:
A hulladékszállítási napokon a győjtıedény
mellé kihelyezett zsákos hulladék elszállításához cégünk zsákot biztosít, melyet a településen az alábbi megadott boltokban lehet
megvásárolni:
Sánta József (Pipec Mővek, Kossuth út 58.)
Polyák Lajosné (Júlia és Lilla, Vásártér út 48.)
Imre Benjámin (Malom Csemege, Szabadság út
20.)

A Nyír-flop Kft. Tájékoztatója, vállalkozók számára
Ezúton kívánjuk tájékoztatni a tisztelt vállalkozókat, hogy a kommunális adó nem tartalmazza a
hulladékszállítást, és az érvényben lévı rendeletek és elıírások alapján nem a közszolgáltatás
része a vállalkozói, ipari hulladék elszállítása. A keletkezı kommunális hulladék elszállítása
minden vállalkozónak külön, egyedi megállapodás alapján szemétszerzıdést kell kötnie.
Amennyiben a vállalkozó nem hajlandó a hulladék elszállítására vonatkozó kötelességüket rendezni, akkor társaságunk nem fogja a keletkezı hulladékot a vállalkozó telephelyérıl elszállítani.
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(BN.) Az elmúlt tanulóévet nem éltük meg kudarcként, és talán
most sem árulok el titkot, ha azt állítom, hogy nekünk most is a
mienk volt a legszebb.
A Tiszabercelért Egyesület, a Szakmunkásképzı Iskola és Kollégium, a
Híd a jövıbe Egyesület, a Nyugdíjas Egyesület, valamint Tiszabercel
Önkormányzata, és 90 önkéntes vett részt a Komphúzás a Tiszán címő

gyümölcskompozíció elkészítésében. Az ifj. Tarjányi Miklós, Sánta
József és Tóthszegi Zoltán által megálmodott és 8 napon át kreált kompozíció egy a szó szoros értelmében vett gyümölcs hajó és komp lett,
mert az idén gyakorlatilag nem volt olyan eleme a remeknek, amely ne
gyümölccsel lett volna borítva. (A díjazottak közül, egyik kompozíció
sem tudta tartani a megadott 10%-os küszöböt, meglátásunk szerint.)

Tiszabercelért Egyesület közzéteszi, hogy az
adó 1% - ából 120.225 Ft folyt be az egyesület
részére. Ezúton is szeretnénk megköszönni
mindenkinek aki azonosult céljainkkal, és felajánlását felénk tette meg.

(BN.) Hajnal András polgármester, a Híd
a jövıbe Egyesület elnökétıl, Humicskó
Józseftıl átvett kamerát veszi szemügyre,
mely a Berczel TV stábjának lehetıségeit növeli meg a még professzionálisabb
minıség elérésére. A kép elıterében
szintén az egyesület elnöke által átadott
30+2 csatornás hang keverı pult, mely
rendezvényeinken lehetıvé teszi ezután
azt, hogy akár élıben szóljanak nálunk, a
legnagyobb zenekarok is. A stáb és önkormányzatunk nevében is köszönjük a
fejlesztésre szánt pályázati pénzeket. Az
eszközöknek köszönhetıen a stáb egyre
több meghívást kap, mely a jövı szempontjából nem elhanyagolható tény.

Berczeli
Tiszabercel Község Önkormányzatának
hivatalos lapja.
Fıszerkesztı: Papp János jegyzı
Szerkesztıség: 4474. Tiszabercel, Fı út 40.
Tel / Fax.: (42) 204-606.
E-mail: info@tiszabercel.hu.
Kéziratot és elektronikus leveleket nem ırzünk
meg és nem küldünk vissza.
Megjelenik: havonta. Példányszám: 800.
Lapunkat megtalálja a
http//: www.tiszabercel.hu internetes oldalon.

