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(BN.) A Nemzeti Sporthivatalt vezetı címzetes államtitkár, Dr. Ábrahám Attila volt
településünk vendége a Berczeli Civil Majálison. A község vezetıi arra kérték, fel az
egykori olimpiai–, és világbajnok kenust,
hogy ünnepélyes keretek között avassa fel
a megszépült sportöltözıt.
Hajnal András polgármester megnyitójában
kitért arra, hogy a több mint 6 millió forintos
beruházáshoz, önkormányzatunk 4.850 ezer
forintos támogatást kapott. Kitért arra is, hogy
a felújított épület inkább szolgálja majd a
civileket és mindazon eseményeket, melyek
gyökeret vertek Tiszabercelen. Persze hangot
adott abbéli reményének is, hogy a feltörekvı
utánpótlás egyszer benépesíti majd újra azt a
pályát, melyhez oly sokknak, oly sok emléke
főzıdik.
Ezt követıen Dr. Ábrahám Attila lépett a mikrofonhoz, s meglepı felkészültséggel idézett
Bessenyeitıl, majd idézte fel a berceli labdarúgás legutóbbi sikerét, amikor is az 1998/99
- es évadban a falu labdarúgócsapata megnyerve a városkörzeti bajnokság elsı osztályát a Megyei II. osztályban szerepelhetett.
Örömmel értesített bennünket arról is, hogy
egy újabb „sportos” beruházás valósulhat
meg, hiszen az Általános Iskola sportcentrumában a jelenlegi aszfalt pálya melletti földefüves pálya helyett egy újabb pálya kialakítására kerülhet sor, mely helyet adhat számos
sportágnak, mint a röplabda, a tenisz, melyek
nem igényelnek egy kézilabda mérető játszóteret.
A beszédet a szépszámú közönség mellett
végighallgatta Petrika Ibolya a Sz-Sz-B. Megyei Sporthivatal igazgatója valamennyi civil
szervezet vezetıje, akiknek ezúton is megköszönjük aktív részvételüket a majálison. Az

Dr. Ábrahám Attila - 1988-ban olimpiai bajnok, ötszörös világbajnok, és számtalanszoros
magyar bajnok - vágja át a nemzeti színő szalagot Hajnal András polgármesterrel.
ünnepi részt óvodásaink mősora színesítette,
majd az iskolások tornabemutatója, a nyugdíjasaink Bartók népdalcsokra, és a mővészetis
gyerekek bemutatója követte. Köszönjük a
mősorszámokat betanító óvónık és pedagógusok aktív közremőködését, mellyel színesítették és örökre emlékezetessé tették az eseményt.

A délután közös ebéddel és egész napos
rendezvénysorozattal folytatódott, melynek a
szemerkélı, majd megerısödı esı vetett
véget. S bár néhányan kitartottak a végsıkig,
mégis az jut eszembe hogy, „azért a víz az
úr.”
(képes beszámolónk a 2. oldalon)
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Modellezıink újszerő szimulátort hoztak.

Lángos, ahogyan a BIKE süti.

Tőzoltóink a bemutató szerelés elıtt.

Kell egy kapus. Ifj. Sánta Tibor a 11-es ölı.

A mővészetisek mazsorett bemutatója.

Az ovisok.

Népi és modern tánc együtt. Ötletes.

A Lovasklub díjaiért vetélkedhettünk.

Elnökök, a megnyitóra - és Humira - várva.

Gulyáságyú. Mindenkinek jutott egy tál étel a Híd a jövıbe és a Tiszabercelért Egyesülettıl.

A legszebb sátor a nyugdíjas egyesületé volt.

Tornabemutató a Bessenyei György ÁMK tanulóitól.
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Szabad Föld Nagydíj
MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG
2006.
17. Bartus Mihály 53 23
19. Mészáros Lajos 120 22
20. Pellei András 87 22
25. Zsíros Lajos -35 22
31. Szántó András -121 20
A bajnokság - összesen öt - regionális 34. Kovács József 39 18
selejtezıjébıl az elsı 20 versenyzı jut 49. Erdélyi Ferenc -168 14
tovább az országos döntıbe. A 55. Száraz László -175 10
tiszaberceli fordulóra 55
versenyzı nevezett. A
tiszaberceliek helyezései
(az elsı szám a megnyert
forint a verseny alatt, a
második a nap folyamán
elért összpont):
A Nemzeti Ultibajnokság 2006. évi bajnokságának Észak-Magyarországi Regionális
Selejtezı 2. fordulójára került sor a Tisza
Kupáért Tiszabercelen, 2006. április 1-jén.

1. Stekli Gyula 252 30
3. Varga Ferenc 229 28
4. Molnár Mihály 172 28
8. Hajnal András 90 25
12. Oláh László 111 24
13. Veres László 27 24

Tiszabercelt
ebben az évben sem
kerülte el az ár, de elkerülte a
katasztrófa, köszönhetıen a vízügyi szakemberek felkészültségének, és annak az alapos és megfeszített munkának, mellyel megvédték településünket. Képeink a
legmagasabb vízállások idején
készültek. Hála Istennek
„csak” a védekezésrıl és a
vízszintrıl.

Az Arany-Parmen KFT. által építtetett raktár
átadásával egybekötött jó hangulatú estebédre került sor a tiszaberceli szárító mellett. A
résztvevık rövid tájékoztatót kaptak a létesítményrıl, majd a Görömbei Lajos álta elkészített „pörköltkölteményét” fogyaszthatták el.
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A mi

Rovatvezetı: Száraz Lászlóné ig. h.

„Vigyél a suliba tölcsért.
Hogy a tudást a fejedbe töltsék,
Mert ha mellé megy, az költség.”

Gondolatok a Himnuszról
Nincs ugyan semmi aktualitása, vagy mindig aktuális? -döntse el a Kedves Olvasóa Himnuszról írni. Mostanában tanultuk a
negyedikesekkel, s a vers elemzése, megtanulása után adódott a kérdés: Mit jelent
számotokra a Himnusz?
A válaszokból szemezgettem – jó volt ıket
olvasni- s közben arra gondoltam, talán még
van remény….. Arra, hogy nem fertızte meg
ıket teljesen a médiából rájuk zúduló silányság, arra, hogy felnıtt ként talán el fogják
tudni dönteni, hogy mi az értékes és mi az
értéktelen.
A Himnusz számomra a tiszteletet jelenti.
Tiszteletet adok azoknak, akik harcoltak értünk. Mert van egy hazám ahol élek. Amikor a
Himnuszt halljuk, nem mocorgunk és
vigyázzba állunk. ( Rácz Nikolett Anna 4. b
oszt.)
Amikor a Himnuszt énekeljük akkor megtiszteljük a hısöket, akik küzdöttek a hazáért
( Balogh Emese 4 b oszt)

rok számára amikor hallom az éneket, gondolataimban visszajön a múlt. Szerintem minden
magyar számára megnyugvást, békét jelen.
(Vedres Evelin)
Én szeretem a Himnuszt, mert a hazáért szól.
Amikor hallom, vissza szoktam gondolni a
régi hısökre. Mikor éneklem, büszkeség tölti
el a szívemet, és arra gondolok, hogy én is
magyar vagyok. ( Vadászi Tünde)
Nekem a Himnusz reményt ad, szeretem
énekelni. ( Vaszi József Dávid)
A Himnusz hazám jelképe. Amikor énekeljük,
gyönyörően hangzik el minden egyes szó és
sor. Én tisztelem, és remélem, mások is tisztelik. (Aranyi Viola)
Én büszke vagyok arra, hogy van himnuszunk, és amikor énekeljük, szeretet tölti be a
szívemet, mert tudom, hogy én magyar vagyok. ( Tarjányi Evelin)

Szerintem a Himnusz egy szép ima a magya-

Szerintem a Himnusz nagyon szép ének. A
hısökre emlékeztet, de foci meccseken is
szeretem hallgatni. ( Oláh Krisztián).

Környezetvédelmi nap

PAN TTOTÍDROF

A Föld Napja – április 22.- alkalmából környezetvédelmi programmal járultak hozzá tanulóink iskolánk, községünk szépítéséhez. A lányok virágot ültettek, a fiúk köztisztasági ırjáratot tartottak a falú területén.

A tavaszi szünet elıtti utolsó tanítási nap
hagyományosan fordított nap iskolánkban.
Ezen a napon felcserélıdnek a szerepek,
diák uralom van a tantermekben, a nevelıi
szobában, az irodában. Rövidített órák, hoszszabbított szünetek, jókedv, vidám játékok,
zene: többek véleménye szerint így ki lehetne
bírni az iskolát.

Van egy utópisztikus elképzelésem: a faluban
nem csak akkor van tisztaság, amikor a közmunkások összeszedik a szemetet. Nem
magolnak a bisztró és a takarék
elıtt a pénzre várók, nem dobálják szét a chipszes és csokis
papírokat, és minden bolt és
középület elıtt takaros szemétgyőjtık vannak. Biztos vagyok
benne, hogy ez nem csak a
pénzen múlik!
Amíg a nagyobbak elmerültek
a Fordított nap örömeiben, a
kicsik tavaszköszöntı ünnepséget tartottak. Vidám dalokkal, versekkel, jelenetekkel
csalogatták a tavaszt ez után
a kissé hosszúra nyúlt, hideg,
fázós tél után.

Az oldal mottója:

Vannak köztünk csendes, visszahúzódó
gyerekek, akikrıl keveset tudunk, mert
nem dicsekvık, nem közlékenyek. Egyegy elejtett szavukból, megnyilvánulásaikból azonban olyan tulajdonságaikat, hobbijukat ismerhetjük meg, amelyek az érintettek kitartása, szorgalma miatt- tiszteletre méltóak. Ilyennek ismerjük Németh
Eszter 4. osztályos tanulót, akirıl véletlenül derült ki, hogy nagyon szereti a lovakat, és már két éve jár egy nyíregyházi
egyesülethez lovagolni. Osztálytársai kérdéseibıl állt össze ez az „interjú”.
- Hogyan kezdıdött?
- A panziónál lovagoltam, ott bíztatott Gere
József, hogy folytassam.
- Hogy hívják a lovadat?
- Méby
- Nem féltél?
- Elsıször féltem, de már megszoktam.
- Miket tudsz már?
– Ügetni, vágtázni, vadvágtát. Ugratni most
kezdek tanulni.
- Van-e lovagló ruhád?
- Igen, bırbıl csizma, mellény ami véd, és
sapka.
- Hányszor estél le a lóról?
- Csak egyszer, amikor szálltam le, megugrott
a ló, de nem sérültem meg.
- Mivel kényezteted a lovad?
- Cukorral.
- Ismer téged?
- Igen, amikor meglát, odajön hozzám.
- Szoktad-e tisztítani?
- Igen, szoktam tisztogatni, vakargatni.
- Hányan jártok lovagolni?
- kb. 40-en, én vagyok a legfiatalabb.
- Meddig akarod folytatni?
- Egész nagykoromig, szeretnék versenyzı
lenni.
Az osztályfınök azt kívánja, hogy az eljövendı Pünkösdi Lovasnap egyikén, mint „hazai”
versenyzıt láthassuk Németh Esztert.

PILLANATKÉP A TAVASZKÖSZÖNTİRİL
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IZOMAGY,
AKIT NEM VÁRT HAZA SENKI
Sokan irigyelnek bennünket tiszabercelieket. Ki ezért, ki azért. A
település adottságai, rendezvényei, aktivistái egyszóval olyan értékei miatt, melyek hírt, és rangot hoztak községünknek.
Jól is van ez így, hiszen aki csak tesz azért hogy falunk élhetıbb legyen
nem kell attól elvitatni a sikert.
No de túl szép lenne,
ha csak ezt látnánk meg. Nem
dughatjuk homokba a fejünket
azokhoz hasonlóan akik mindebbıl semmit nem látnak, vagy
nem akarnak látni ezért sokszor
az sejtetik, itt semmi sincs jól.
Van azonban még mit
tennünk, hiszen képeink tanúsága szerint tényleg létezik
olyan terület amin változtatni
kell. Dolgaink védelmén,
izomagyékkal szemben. İk
azok akiknek a tanulás vagy a
fejükben lévı már megszerzett
tudás használata nehezükre
esik, mert ık a közmondást
sem tudták megjegyezni a
kiscsopiban. Összekeverték a
többet ésszel mint erıvelt, majd
ezután továbbgondolták, s mára ott tartanak, hogy a többet
ésszel mint észnélkült is összekeverik.
Ha az anyagi hasznot
kell megértenem akkor a Vásártér és Vasvári utca sarkáról
ellopott ALUMÍNIUM stoptáblát
még értem is, bár egy baleset
következményeivel számolva
azt hiszem máris hibás a felvetés. De hogy a Rózsa úti villanyoszlopon lévı lámpa, mely
az est beálltával a haza jutást
segíti kinek állt útjában, már
érthetetlen.
Ha csak ıt nem várta
haza senki.

PARANCSNOKI ÉRTEKEZLET
TISZABERCELEN
A Megyei Tőzoltó Szövetség Tiszabercelen tartotta soros értekezletét,
melynek során az aktuális kérdések mellett a résztvevık megtekintették
a Megyei Tőzoltó verseny helyszínét, a település nevezetességeit, majd
egy közös ebéd zárta a rendezvényt.

Berczeli

SZAPPANFİZÉS A BERCZEL TV-VEL

Farkas Antalné adott otthont a Berczel TV hagyományırzı sorozatának. Most a szappanfızésrıl meséltek az idısebbek az érdeklıdı
fiataloknak. Varga Imréné, és Kató Gézáné idézte fel emlékeit a
szappanfızésrıl, akiket Kolozsi Krisztina, Úlyhelyi Rita és Geréné
Varga Beáta hallgatott érdeklıdéssel. A kamera mögött a sorozat
szerkesztı Sánta József és beugróként Vass Tamás állt. A beszélgetıpartner Papp János jegyzı volt, de tiszteletét tette az eseményen
Hegdős József, Kolozsi László ötletgazda és Humicskó József, akik
az alapanyagokat biztosították.
A szappanfızés mellett többféle hagyományos étel készült a konyhában. Így megkóstolhattuk azt a paszulylevest, melyet a benne található nagy szemő bab miatt a néphagyomány szerint „kakastöke”
levesnek is hívtak. Ezt egy fenséges pacal pörkölt, tengeri darás
káposzta és némi malacsült követett.
A mősor elkészítéséhez számos jó-szomszéd is segítséget nyújtott,
így ??? és ???.
Közben megtekintettük a berendezett hagyományırzı házat,
majd megtudhattunk néhány
gondolatot a Farkas családról
és a falujáró püspökrıl is.
Mindez rövidesen a Berczel TV
mősorán.
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Híreink
Rovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnök

Irodalomszeretı nyugdíjasok Tiszabercelen
Büszkeséggel írhatok arról, hogy a nyugdíjas
egyesületünk tagjai közül sokan szeretik az
irodalmat, a különbözı elıadói esteket. Szoktuk mondani: „Bessenyei szülıfaluja kötelez
is erre bennünket.”
Lehetıségünk megnıtt azzal, hogy 2005ben a Berceli Ifjúsági
Kulturális Egyesület
ötlete alapján a nyugdíjas egyesület bevonásával 2006. januárjában megalakult az
Irodalmi Kör.
A kéthetente találkozó
tagoknak, érdeklıdıknek a könyvtár ad
otthont, ahol a házigazda, Futkos Béláné
könyvtáros szeretettel végzi a szervezést is.
A programokat közösen beszélik meg. A fiatalok aktívan részt vállalnak 1-1 író könyvének, életének ismertetésében; megemlékeznek kerek évfordulókról, elıadóestet, íróolvasó találkozót szerveznek.
Az eddigi témák közül szívesen emelem ki
Márai Sándor (A gyertyák csonkig égnek),
Kepes András Könyvjelzı c. novellás győjteményét, Wass Albert életútjára emlékezést
vagy A.J. Cronin néhány novellájának ismertetését.
Sikeres és ünnepélyes rendezéső volt Bartók
Béla születésének 125. évfordulója, melynek
mottója: „A zenében a szívvel kell gondolkodni, s az aggyal érezni.”
A megemlékezés vegyes mőfajjal nyújtott

igazi élményt a hallgatóknak. Többek között
elhangzott Bartók életútjának ismertetése,
Illyés Gyula és Kosztolányi Bartók méltatásai,
de volt zenehallgatás /Este a székelyeknél/,
valamint
Kodály
Zoltán és Székely
Júlia pályatársak
gondolatai zárták
az ünneplést.
A közelgı Költészet
Napja alkalmával
2006. április 5-én
Demeter Sándor és
költıtársai tartottak
elıadói estet az
Idısek Otthonában,
ahol nagy létszámmal fiatalok, nyugdíjasok és sok más
érdeklıdı kapott szép élményt versekbıl és
prózákból.
Az est elıadói: Demeter Sándor költı, Török
Ferencné prózaíró, Pagonyi Szabó János
költı, Vengrinyák János költı és Jámbor Judit
elıadó voltak.
A József Attila versek után saját szerzeményüket ismertették. A kiválasztott mővek kapcsolódtak a húsvéthoz, az anyák napjához,
de sok a mai élethelyzetekkel, társadalmi
problémákkal foglalkozott.
Gratulálunk ez úton is a szerzıknek, örülünk,
hogy vendégeink lehettek, és további sikereket kívánunk nekik.
Köszönjük a szervezık /Hullár Gyuláné, Futkos Béláné és Gliba Lászlóné/ aktív munkáját.

KI MIT TUD - on vettünk részt
Ibrányban a nyugdíjas találkozón február 22én.
Énekkarunk farsangi felelgetıs népdalokkal
lépett fel, valamint Petró Béla bővészmutatványának és Zsíros Antalné novellamondásának is tapsolhatott a közönség.
Szép létszámmal vettünk részt február 24-én a Bessenyei esten, ahol az ünnepség után koszorúztunk is az író-költı szülıházánál.
Március 6-án bensıséges Nınapra
került sor egyesületünkben, ahol virággal
köszöntötték nyugdíjas asszonyainak az
MSZP képviselıi Petró Béla köszöntése után.
Ezen a napon a Megyei Nyugdíjas
Szövetség elnöksége /köztük Zsíros Antalné/
az Országházban a Nyugdíjasok Országos
Fórumán képviselte a térség nyugdíjasait.
Március 15-ét együtt ünnepeltük a
községi önkormányzattal és az általános
iskola ifjúságával. A kegyelet virágait a Hısök
szobránál helyeztük el.
Nagy létszámmal győltünk össze az
általános iskola tornatermében április 3-án,
ahol a tavaszi feladatainkat beszéltük meg.
Iván László a Fogyasztóvédelmi Felügyelıségtıl praktikus elıadást tartott fogyasztóvédelmi témában.
Nyugdíjas Egyesületünk is készül a
község május elsejei MAJÁLISÁRA. Régi
játékok készítésérıl és a régi játékok tanításából vesszük ki részünket.
Köszönetünket fejezzük ki Petró
Béláné tanítónınek, aki sokat foglalkozik
nyugdíjasaink asszonykórusával.
Most május 11-ére készülünk Nyírbátorba a
megyei bemutatóra. A felkészítést szintén İ
végzi. Köszönjük.
Április elején nagyszabású Fórumon
vettünk részt Nagyhalászban. A vendégváró
nagyhalászi egyesület nagy szeretettel fogadott bennünket. Tartalmas elıadást hallhattunk Jankovics Györgytıl, az Országos Nyugdíjas Szövetség elnökétıl, majd Dr. Gazda
László a Megyei Önkormányzat elnöke üdvözölte a résztvevıket.
Érdekes, szép mősor után jókedvő
ebéd következett, majd táncos szórakozás.

Az irodalmi esten, megcsodálhattuk
Demeter Sándor alkotásait, melyeket
szılıtıkébıl farag.

Április elsı hetében a Költészet Napja alkalmából Demeter Sándor és költıtársai
tartottak elıadói estet az Idısek Otthonában.
A találkozás barátsággá szélesült, ugyanis a
Könyv Napja alkalmából a tiszaberceli Olvasókörnek Demeter Sándor költı 60 db könyvet ajándékozott saját győjteményébıl.
A könyveket a tisazebrceli Nyugdíjas Egyesület elnöke, Zsíros Antalné valamint Gliba
Lászlóné az ÖNO vezetıje vette át Nyírturán
április 22-én.
Köszönjük Sándornak a jótékonyságát.
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Rovatvezetı:
Timku Rita
Községünkben nincs olyan ember, aki
még meg nem fordult Kovács Sándor állatorvos háza táján segítségnyújtás, tanácsadás céljából. Bár nem községünk szülötte, hanem „bekerült”, mégis olyan a számunkra, mintha itt nıtt volna fel közöttünk. Következı riportomat Vele készítettem el.
1951- b en B ihar m e gyé ben,
Komádiban született. Édesanyja szülésznı,
édesapja gazdálkodó. Általános iskolai tanulmányait szülıfalujában végezte. 1961-ben
Kiskunfélegyházára kerülve a Mezıgazdasági
Technikumban tanult tovább. 1970-ben nyolc
tantárgyból kitőnıen érettségizett. Ezt követıen jelentkezését Budapestre, állatorvosi szakra nyújtotta be, ahová elsıre felvételt nyert.
Gyakornokként Debrecenbe kerülve ismerte
meg feleségét. 1977-ben augusztus 28-án
kötöttek házasságot s három szép gyermekük
született, Ákos, turistaszervezı-tanári diplomával rendelkezik, jelenleg biológia szakos
végzıs hallgató a Debreceni Egyetemen.
Gábor, kereskedelmi szakközépiskolát végzett, egy bolt vezetıje. Eszter, Nyíregyházán
az Eötvös József Gimnázium német tagozatos tanulója. Német nyelvő színházban játszik. Legutóbb újságírói pályázatot nyert.
- Miért választotta ezt a pályát?
- Alapjában véve jó tanuló voltam. A középiskolában igaz nagy szigor uralkodott, volt amikor napjában kétszer is megfenyítették az
embert egy-egy rosszul megfogalmazott mondatért. Az érettségi elıtt, a felvételi tantárgyból három évre visszamenıleg megoldatták
velünk a felvételi feladatlapokat plusz óra
keretében. A kertészmérnöki és az állatorvosi
jöhetett nálam számításba, s az utóbbinál
döntöttem. Nem bántam meg, ha az ember
egyszer eldönt valamit, azért vállalnia kell a
felelısséget.
- Milyenek voltak az egyetemi évek?
- Szépek voltak. Mindig szívesen gondolok
vissza rájuk. Itt érintett meg a mővészet
(rengeteg könyv, festmény található a lakásban), színházba jártunk, különbözı szórakozóhelyekre, olyan hely nem volt, ahol ne fordultam volna meg.

A tanárok következetesek voltak, soha nem
adódott problémám velük.
- Hogyan került Tiszabercelre?
- Az egyetem és házasságkötésem után,
feleségemmel Ákos fiam születését vártuk.
Lakásom nem volt. Körbejártam a környéket.
Abban az idıben Kotán Dezsınek volt itt
szerzıdése, de nem állt szándékában itt maradni, így felajánlották nekem az állás betöltését. Szolgálati lakást kaptunk, amelyben
mindmáig lakunk, s 1978. augusztus 27-én
be is költözhettünk. 1979-ben a Bessenyei
Mezıgazdasági Termelıszövetkezetben,
üzemi állatorvosként voltam alkalmazva, 5
elnököt szolgáltam ki. Idıközben 1985-ben
megszereztem a klinikus-szakállatorvosi képesítést. A termelıszövetkezetek felbomlása
után átvett az Állategészségügyi Állomás és
ennek vagyok jelenleg az alkalmazottja.
- Voltak-e nehézségei, buktatói ennek a
pályának?
- Nem voltak. Az emberek alapjában véve
jóindulatúak voltak. A gyógyulások elérhetıek, a tartási körülmények jók voltak a rendszerváltás elıtt. Azóta minden átrendezıdött,
eltőnt a háztáji, maradt a nagyüzemi. Abban
az idıben jobban fel volt minden szerelve,
mint az EU gyenge nyugati tagállamaiban. A
váltás óta minden megállt, csak koptak, a
technológia tönkrement. Nagy versenybe
kezdtek. Például a tehenet régen kétszer
fejték, ma háromszor akarják. A tápanyagszükségletet vitaminokkal pótolják, az állat
élettartalma lerövidül, s nem beszélnék a
gyógyszerárak növekedésérıl. Ilyen körülmények között nem lehet állatot tartani. Ha a
mezıgazdaság leépül, leépül minden, ami
vele kapcsolatban áll.
- Van-e valamilyen különleges, emlékezetes eset az eddigi praxisa során?
- Természetesen. Az egyik legkedvesebb
eset egy eboltás alkalmával történt. Hogy be
lehessen oltani az állatot, elızıleg csekken
kellett az eboltás díját befizetni. G.G.-né hozta is kutyáját. Kérdeztük Tıle:
- Neve?
- Pici.
- Csekk van?

„Köszönet mindenért”

Kiemelném Tarjányiné Dr. Jedlicska
Ilona háziorvost, aki fáradtságot nem ismerve
gyógyította sebeit, és a mai napig is azonnal
jön, ha férjem beteg, és rögtön vállalja az
itthoni kezelését.
Mudróczki Mihálynét, sz. Csáki Ildikó,
aki kerekesszéket hozott részére, amit Rácz
Sándor – a N.GY.I.K. Speciális Szakképzı
Iskola igazgatója, Nyíregyháza – ajánlott fel.
Köszönet községünk lakóinak, akik a mai
napig érdeklıdnek a férjem egészségi állapota felöl.
Tehát még egyszer köszönet mindenért, mindenkinek.
Takács Gyuláné

Férjem ötödik éve ágyban fekvı beteg. Kórházból hazajövetelekor kevés esélyt
adtak javulásához, életbemaradásához.
Ez év március 5-én töltötte be 60.
évét. Együtt ünnepelt a család és segítıi.
Szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik betegsége óta segítettek,
segítenek a mai napig. Azoknak, akik elvégezték az ıszi betakarítási munkát. Neveket
nem is írok, mert nagyon sokan segítettek,
rokonok, barátok, ismerısök. Azoknak, akik a
mai napig is segítenek rajtunk, hogy férjem
emberi körülmények között töltse minden
napját.

A mi dokink, és az elmaradhatatlan szivar.
- Igen. 6 csepp még otthon maradt…
- Milyen problémákkal fordulnak az emberek legtöbbször Önhöz?
- Ez igen változó. Az oltástól kezdve, császármetszésig mindent csináltam már. Magában
véve, ez egy életforma. Úgymond reggeltıl
estig dolgozom. Ha hívnak mennem kell.
- Mivel tölti szabadidejét?
A víz az éltetı elemem. A vadvizek. A Tisza.
Eddigi legnagyobb halam egy kecsege, 3,70
kg. 2-3 óra hossza a víz mellett mindenhol
többet jelent számomra. Legutóbb is egy sólyom vadászatát figyelhettem meg. Rendkívüli
élmény volt.
- Hogyan látja a mai fiatalságot?
Én a mai tizenévesekben bízok, mint ahogy a
sólyomban is. A huszonéveseket még megérintette az elızı rendszer korlátoltsága. De a
mai fiatalok már nem ebben nıttek fel. İk
nem látnak határokat, tudásuk, elképzelésük
szárnyalhat, ha van kellı szülıi és anyagi
háttér. Nem sok ígéretet látok a jövıre nézve,
de bennük még bízhatunk véleményem szerint.
- Köszönöm hogy rendelkezésemre állt, s
további jó egészséget kívánok egész Családja számára.
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A közéletet leginkább foglalkoztató kérdés
az országgyőlési képviselıi választások.
Lapunk „Körkérdés” rovatában, már az
elmúlt két hónapban is ezzel a témával
foglalkozott. Ehhez kapcsolódóan most
Önnek tesszük fel ezt a kérdést: Hogyan
ítéli meg a választás végeredményét településünk szempontjából? Akik megtiszteltek válaszaikkal:
Dovedovszki János, az MDF tiszaberceli
elnöke
Tisztelt Fıszerkesztı Úr!
Az évi parlamenti választások eredménye felpezsdítette településünk életét.
Községünkben minden egyes országgyőlési
választáskor a jobb oldal gyızött. További
pozitívum, hogy minden parlamenti párt kapott szavazatot. Nagyon örültünk, hogy az
MDF továbbra is parlamenti párt maradt.
Viszont az országos szinten elért
eredmények, mint az MDF helyi szervezetének elnöke, szomorúan érintett. A körzet tagoltsága miatt hiába kapott több szavazatot a
jobb oldal, az ellenzék, a nagyvárosok szavazatai sajnos eldöntötték az eredményt, így
baloldali lett a képviselınk a parlamentbe.
Bíztunk abban, hogy országos szinten a 2. fordulóban elért eredménnyel, a jobb
oldali összefogással hatalomra jut, és ı tud
kormányt alakítani. Az elért eredmények tükrében tovább dolgozunk.
Görömbei Vilmos,
tiszaberceli elnöke

a

FIDESZ

MPSZ

Tisztelt Tiszaberceliek!
Ezúton is szeretném megköszönni
minden tiszaberceli lakosnak, akik éltek alkotmányos jogukkal, hogy elmentek szavazni, és
külön köszönöm azoknak, akik a FIDESZ
Polgári Szövetség jelöltjére szavaztak.
A demokrácia szabályai szerint
Tiszabercelen ismét a FIDESZ diadalmaskodott, de a választókerületben a nagyobb települések akarata érvényesült, s így kormánypárti politikus gyızött.

Úgy gondolom, hogy el
kell ismerni a vereséget, és
gratulálni kell a gyıztesnek,
aki már az elsı fordulóban
eldöntötte a küzdelmet.
Hogy a választás
településünk szempontjából hoz-e változást?
Erre a kérdésre
egyértelmően azt tudom
válaszolni, hogy szerintem
semmilyen változást nem hoz.
Szerintem nem adomány az,
ha egy községben az óvoda, iskolában megfelelı színvonalú ebédlı és kiszolgáló helyiségek épülnek, nem adomány az, ha útjainkat
felújítják, hiszen a benzin árában ez is benne
van. S nem adomány az, ha a helyiek megfeszített munkájával elıkészített és megrendezett egy hétig tartó kulturális mősort anyagilag
támogatnak. És az sem adomány, ha a községben sikerül építeni egy bentlakásos öregek otthonát, amelyben a helyi egyedül élı,
elesett, idıs embereket lehet tovább gondozni.
Mi mezıgazdaságból élık sajnos
évek óta, itt a Rétközben és Bodrogközben,
egyre nehezebben tudunk gazdálkodni, és
akik ebbıl akarunk megélni, ez után is keményebben kell fizikailag és szellemileg dolgoznunk ahhoz, hogy megéljünk. Akik eddig sem
akartak dolgozni, azok ezután sem fognak.
Sajnos, az utóbbi hónapokban tapasztaltam azt a hangulatot, ami nem jó ha
elhatalmaskodik rajtunk, mely szerint úgy
sem tudjuk megcsinálni, öregek vagyunk mi
már ehhez, minek azt már erre a kis idıre,
nem kell már almát telepíteni, nem kell itt már
semmit csinálni. Ezek és az ilyen kijelentések
ellen én mindig harcolni fogok.
Mivel sokunkat évszázados gyökerek is a faluhoz kötnek, így azt szeretnénk,
hogy nekünk és gyermekeinknek és unokáinknak is itt legyen a jövıje, és ezért széleskörő összefogással tervezzük a régi gyümölcsös felújítását, új ültetvény telepítését, és
ehhez kapcsolódóan, ha tehetségünk engedi,
egy gyümölcstároló hőtıház felépítését, és
ehhez kérjük a mindenkori kormány segítségét.

Humicskó József,
tiszaberceli elnöke

az

MSZP

Tisztelt Fıszerkesztı Úr!
Megcsináltuk ...
... hallottuk több ezer torokból
az országgyőlési választások 2.
fordulójának éjszakáján.
Igen. Igen, igen.
S hogy mit csináltunk meg? Véleményem szerint lezártunk egy korszakot, a rendszerváltást követı idıszakban,
mivel most elıször a kormányzó koalíció
kapott felhatalmazást újabb 4 évre. S hogy jóe ez Tiszabercelnek? Azt kell mondanom,
hogy a kormánypárti képviselınk eddig is
teljes mellszélességgel támogatott bennünket, s én tudom és hiszem, nem lesz ez másképp ezután sem.
A FIDESZ tiszaberceli gyızelmét el kell ismernünk, s gratulálnunk kell hozzá. Ez így
helyes. De tény, hogy az elkezdett munkánk
számokban kifejezve is érzékelhetı a 2002.
évi választásokhoz képest. A helyi MSZP
szervezet megerısödve került ki a választásokból, de ennél is nagyobb sikerként élem
meg azt, hogy a korábban kisajátított nemzeti
jelképek feltőntek a baloldalon. Mára egy
olyan nemzeti érzelmő polgári értékrendeket
magának valló párt lettünk, amely örömkönynyekkel énekelte a Magyar Himnuszt a miniszterelnök felhívására, a választási gyızelem ünnepeként.
Öröm az számomra, hogy a komcsizás ellenére ma már büszkén vállalható az a baloldaliság, mely 4 éve még bélyeg volt rajtunk
azoktól, akik munkát, otthont és családot is
baloldali értékrendet képviselve alapítottak,
igaz néhány évtizeddel ezelıtt.
Lezárva a választásokat, most már újra a
munkára kell koncentrálnunk. Itt a majális, a
Lovasnap, a Rétközi Kulturális és Turisztikai
Napok, a Gyümölcskarnevál, a Mezıgazdasági Kiállítás és Vásár, az Ulti és foci bajnokságok. Elkezdıdnek a beruházások, és egy
szebb, jobb és élhetıbb Tiszabercel reményében elkezdhetünk újra és újra tervezni, a
tervekhez pályázatokat írni, és a pályázatok
sikere érdekében dolgozni. Helyi politikusként, itt, szeretett falunkban, Tiszabercelen.

Fogyatékkal élı gyerekek Kecskeméten
2005. december 8-án kistérségünkbıl 5
gyerek vett részt egy napos rendezvényen a Kecskeméti Dán Kulturális Intézetében. Ez a nap az Európai Uniós Ügyek
Külkapcsolatok és Kisebbségi Bizottsága által kiírt pályázat elnyerése révén
valósult meg.
Fı szervezık:
- Esélyek Háza, Nyíregyháza
- Egészségvédı Egyesület, Nyíregyháza
- Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítı
Szolgálat, Ibrány

Kistérségünk 5 településrıl 1-1 gyereknek
adatott meg a lehetıség, hogy egy felejthetetlen és hatalmas napot tölthessenek el Kecskeméten a Dán Intézetben:
- Németh Bettina, Ibrány
- Földi Tamás, Tiszatelek
- Gaál Szabó Dóra, Tiszabercel
- Horváth Vivien Regina, Paszab
- Almási Károly, Buj
Gaál Szabó Dóra: beszámolója a kirándulásról

„2005” december 8-án az Ibrányi Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítı Szolgálat közremőködésével Kecskemétre mentünk kirándulni busszal. Nyíregyházán kaptunk úticsomagot. Elindultunk és megérkeztünk a Dán intézetbe. Hallgattunk mesét,
videót néztünk, táncoltunk és díszeket tanultunk készíteni. Beszélgettünk a Népszabadság újságíró nénijével, aki szintén útitársunk volt. Minden gyerek gyönyörő ajándékot kapott. Étteremben ebédeltünk. Megnéztük a várost és a felejthetetlen Cifrapalotát.
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Köszönettel, tisztelettel,
felelısséggel és alázattal
TISZABERCEL
1. számú Szavazókör (Egészségház)
Névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: 834 fı. Szavazás napján: 3 fı. Névjegyzékben választáskor: 837 fı. Szavazóként
megjelent: 474 fı
Érvényes szavaztok száma listánként:
MESZ: 3
MIÉP - Jobbik: 6
MDF: 9
MSZP: 166
MCF ROMA
ÖSSEFOGÁS
PÁRT: 2
FIDESZ, KDNP:
257
KDP: 2
SZDSZ: 6
MVPP: 0

MESZ:
0
MIÉP-Jobbik:
5
MDF:
23
MSZP:
174
MCF ROMA ÖSSEFOGÁS PÁRT:
FIDESZ, KDNP: 230
KDP:
0
SZDSZ:
18
MVPP:
0

1

Köszönettel mindazoknak, akik hittek
bennem és szavazatukkal támogattak. Tisztelettel azok iránt, akik segítettek, akik bizalmukról biztosítottak. Felelısséggel térségünk
valamennyi polgára iránt. A munka és feladat
elıtt pedig alázattal.

Érvényes szavazatok
száma jelöltenként:

Juhász
Ferenc:
MSZP-SZDSZMAGYAR LIBERÁLIS
PÁRT: 195 szavazat
Dr. Karakó László:
FIDESZ-KDNP: 234
szavazat
Takács János: KDP:
1 szavazat
Várkonyi István:
Érvényes szava- Egy választó az 1505-bıl.
MDF-ÖSSZEFOGÁS
zatok
száma
MEGYÉNKÉRT: 23 szavazat
jelöltenként:
Juhász Ferenc: MSZP-SZDSZ-MAGYAR
LIBERÁLIS PÁRT: 180 szavazat
Dr. Karakó László: FIDESZ-KDNP: 267
szavazat
Takács János: KDP: 2 szavazat
Várkonyi István: MDF-ÖSSZEFOGÁS MEGYÉNKÉRT: 7 szavazat
TISZABERCEL
2. számú Szavazókör (Teleház)
Névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: 667 fı. Szavazás napján: 1 fı. Névjegyzékben választáskor: 668 fı. Szavazóként
megjelent: 462 fı.
Érvényes szavaztok száma listánként:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
03. számú (Tiszavasvári) egyéni
szavazókerületi eredménye:
Névjegyzékbe vett választó polgárok száma:
43 265 fı. Szavazás napján: 98 fı. Névjegyzékben választáskor: 43 363 fı. Szavazóként megjelent: 27 799 fı
Juhász Ferenc: MSZP-SZDSZ-MAGYAR
LIBERÁLIS PÁRT: 14 823 szavazat 53,96 %
Dr. Karakó László: FIDESZ-KDNP: 10 804
szavazat 39,33%
Takács János: KDP: 181 szavazat 0,66%
Várkonyi István: MDF-ÖSSZEFOGÁS MEGYÉNKÉRT: 1664 szavazat. 6,06%

Itt és most, személyesen mondok
köszönetet mindazoknak, akik szavazatukkal
támogattak. A majd’ tizenötezer szavazat, s
az, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3.
számú választókerületében már a választási
forduló elsı körében felhatalmazást kaphattam a következı négy évre, elismerést és
bátorítást jelent számomra. Elismerést az
eddig végzett munkáért, bátorítást, hogy a
megkezdett munkát folytassam, folytassuk.
Nincs, és nem is lehet sikeres Magyarország anélkül, hogy az ne társulna térségünk dinamikus fejlıdésével! Szeretném
remélni, hogy Önök is részesei lesznek valamilyen formában térségünk fejlıdésének.
Országgyőlési képviselıként azt vállalom, hogy mindig, mindenek elıtt az itteniek
érdekeit képviselem, s ezt az ígéretemet
betartsam, s azt rajtam bármikor számon is
kérhessék.
Köszönettel és tisztelettel:
Juhász Ferenc

Munkában a Helyi Választási Iroda tagjai.

a 3. számú választókerület
országgyőlési képviselıje

2006. április - május

Berczeli

Rovatvezetı: Papp János jegyzı
Április 12-én rendkívüli ülésen a képviselık
az óvodai ebédlı építésének közbeszerzési
eljárását kezdte meg. Az elnyert 15M. Ft-os
támogatáshoz mintegy 3,8 M Ft saját erıvel
felépülı ebédlıt a következı tanév kezdete
elıtt szeretné
A Képviselıtestület április 24-én tartotta soron következı ülését. A Gyermekjóléti szolgálat munkájáról hallgatott meg beszámolót,
ahol kiemelten foglalkozott a testület azzal,
hogy vannak eredmények a területen, de a
településen egy-két család életvitelére oda
kell figyelni. A testület támogatta, hogy valamennyi tiszaberceli diák, aki a tiszaberceli
iskolába jár, ingyen kapják meg a tankönyveket. Országos sikerei után, újabb diák részére
állapított meg ösztöndíjat középiskolai tanulmányai idejére a testület. Folyamatosan foglakozik a testület az ebédlı építésével, nem
volt ez másként most sem. A megyei szilárdhulladék lerakó társuláshoz csatlakozott a
település, melynek szerzıdésmódosításáról

döntöttek. Az orvosi ügyelet finanszírozásában lett változás, de ez alapvetıen nem befolyásolja a már megszokott és jól bevált rendszert. A Pünkösdi lovasnapot a képviselıtestület 400.000 Ft pénzösszeggel, a rendelkezésre álló technikai eszközökkel, és a közmunkások által elvégzendı munkákkal támogatja. A még szükséges hiányzó 100 ezres
összeg a képviselık magánemberként történı felajánlásaiból állhat össze. Tájékoztató
hangzott el a nyári eseményekrıl, melynek
eddig ismert eseményei honlapunkon már
olvashatók. Tájékoztató hangzott el a helyhatósági és kisebbségi önkormányzati választásokról. Talán korainak tőnhet, de azt tudni
kell, hogy a kisebbségi választás elsı lépéseit
május végén már meg kell tenni, amikor is
értesítést kap valamennyi választópolgár
arról, hogy jelentkezhet valamely kisebbség
listájára. Amennyiben valamely kisebbségbıl
30 személy jelentkezik, úgy a Helyi Választási

Bizottság az Önkormányzati Választásokkal
egy idıre kiírja a kisebbségi választást.
Az óvodai ebédlı építése mellett az óvodai
nyílászárók cseréjérıl is tárgyalt a testület,
melynek a konkrét döntését késıbbre halasztotta a testület, hiszen az ebédlı építése és a
nyári felújítások és pályázatok tükrében lehet
a szükséges forrásokat elıteremteni. Végezetül a benyújtott pályázatokról hallgatott meg
tájékoztatót a testület, mely soron következı
ülését május 29-én tartja.

Lakossági szelektív hulladékgyőjtési idıpontok
A Nyír-Flop KFT. ezúton értesíti a lakosságot, hogy Tiszabercel településen a szelektív hulladékgyőjtés az alábbiak szerint
módosul: Szelektíven győjtött hulladék a
következı szerdai napokon kerül elszállításra: május 3; május 31; július 5; augusztus 2; augusztus 30; október 4; november
8; december 6.
A megtelt zsákokat, a győjtési napon reggel 7 órára kérjük az ingatlanok elé jól
megközelíthetı helyre a forgalmat nem
akadályozó módon kihelyezni.

Az utóbbi két hónapban „több csatornán”
érkezett könyv és egyéb dokumentum a
könyvtárba.
Vásároltunk a Könyvtárellátótól:
A szív szava /Papp Lajos szívsebész írása/
A két koma: Tanulságos népmesék
Grafológiai: Mit mond az írásunk?
Az Operaház fantomja, stb.
A „Híd a jövıbe” Egyesület ajándékozott
több példányban igen szép kiadványú
mővet:
Vörös és fekete /Stendal
A szamárbır /Balzac
Egy asszony élete /Moupassant
Bovaryné /Flaubert
Aranyásók Alaszkában /J. London
Iskolánk volt tanulója, Csatlós István kéttucatnyi szórakoztató, un, könnyőirodalmat ajándékozott:
Déltengerek
Megszöktem a légióból
Hétpróbás kígyóvadászok
Kábulat, … stb.
Könyvtárunk részt vett a „Nagy Könyv” programban. Ezért 30 ezer Ft értékben szépirodalmi mővet válogathattunk az elsı 100-as
toplistából:
Katedrális /Ken Follett
Az alkimista /P. Coelbo
József és testvérei /Thomas Man
Abigél – DVD-n
Elvész a magyar /Wass Albert, … stb.

Rovatvezetı: Futkos Béláné könyvtárvezetı
Alsós gyerekeknek hirdetett rajzpályázatot a
M.ZS.M.K. Zelk Zoltán születésének 100.
Évfordulója alkalmából. Iskolánkból 21 tanuló
készített mese- és versillusztrációt a könyvtárban. Köszönet a tanító néniknek, akik tolmácsolták a verseket és meséket.

Rendezvények, programok a könyvtárban:
125 évvel ezelıtt született Bartók Béla. Az
évforduló lakalmából fiatalok és idısebbek
együtt emlékeztek a zeneszerzıre, a népdalgyőjtıre és zenetanárra, - „a mi Bartókunkra”

Pillanatkép a könyvtári rajzversenyrıl.

Helyi zsőrizés után a legjobb rajzokat
elküldték a pályázatra.
Az irodalmi kör legutóbbi összejövetelén Mikszáth Kálmán „a nagy palóc” hat novellája
került felolvasásra, közben elhangzott egy-két
érdekes történet gyerekkoráról, kudarcairól s
végül sikereirıl, mőveirıl.
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ÜGYVÉD
Rovatvezetı: Eperjesy Ferenc növényvédı szakmérnök

Lemaradásban a mezıgazdaság
A hosszú és kemény tél a tavaly
ısszel jól megerısödött búza és repce
kultúráknak nem ártott, jelenleg jó képet
mutatnak. A meggy és almafák rügyei nem
károsodtak. Ilyen vonatkozásban tehát az
elmúlt téli idıszakkal nincs problémánk.
Bajaink fı oka jelenleg a sok téli, tél
végi csapadék, mely áprilisban folytatódott.
Április 19-ig ebben a hónapban 45 mm esı
esett. Mindezekkel párosult a Tisza magas,
és tartós vízállása, mely belvizes területeket
eredményezett, fıleg a nem drénezett földeken, vagy ahol a drének nem jól mőködnek.
Április 18-án, mikor e cikket írom,
nem csak a belvizekkel vannak gondok, hanem a sok esı következtében átázott talajjal
is. A talajmunkák ezidıben még szinte meg

sem indultak, késleltetve ezzel a napraforgó
és kukorica optimális vetésidejét. Sok helyen
késett a kalászosok fejtrágyázása, esetleg a
vegyszeres gyomirtása is.
Elhúzódott a gyümölcsfák metszése, ezzel együtt a gally kitolása és a növényvédelem. Az elsı permetezést Húsvét idején
lehetett elvégezni, amire nem nagyon volt
még példa. 2004-ben például 3 héttel korábban végezték ezt a munkát.
Nem túl kecsegtetı tehát az indulás. Remélem a cikk megírása óta kicsit jobbra fordultak a dolgok. Egyébként meg marad
az örök remény. A természet is sok mindenben utolérheti még magát. Hogy a vetetlen és
vízállásos terület több lesz Bercelen, mint
máskor, az szinte biztos.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2006. évre vonatkozó területalapú támogatás igénylés utolsó beadási határideje 2006. május 15.

következtében a már elvetett növényzetet a
rendes növekedési feltételek melletti virágzás
kezdetéig nem tudják megırizni,
vagy nem tudják teljesíteni valamely, a
25/2006. (III. 31.) FVM rendeletben meghatározott termésmennyiség leszállítására, értékesítésére vonatkozó feltételt,
az erre rendszeresített formanyomtatványon (K0066 bejelentı lap) a fizikai tényeknek megfelelı adatokat (növényi kultúrák
megjelölése, vízborítottság illetve átnedvesedés mértéke) az MVH részére jelentsék be.

Az árvíz vagy belvíz által elöntött területeket érintı területalapú támogatások igénybevételérıl:

Ezt a vis maior-bejelentést az elháríthatatlan külsı ok megszőnésétıl számított tíz
munkanapon belül kell megtenni.

Felhívom az érintett mezıgazdasági termelık figyelmét, hogy a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) - a 24/2006.
(III. 31.) FVM rendelet 16. §-a, illetıleg a
25/2006. (III. 31.) FVM rendelet 10. §-a, valamint 109/2004. (VI.09.) FVM rendelet alapján
- beadott ún. vis maior bejelentéssel élhetnek,
ha az egységes területalapú támogatásra
(SAPS) vagy a nemzeti kiegészítı támogatásra (top-up) vonatkozó jogszabály szerinti
támogatási feltételeket, vagy a már benyújtott
támogatási kérelemben foglaltakat árvíz vagy
belvíz következtében nem tudják teljesíteni.
Ennek megfelelıen,
•amennyiben SAPS esetén az árvíz vagy
belvíz következtében az érintett területet nem
tudják helyes mezıgazdasági és környezeti
állapotban tartani,
•illetve top-up esetén az árvíz vagy belvíz

A bejelentéshez szükséges csatolni a földterület fekvése szerint illetékes megyei
földmővelésügyi hivatal igazolását a bekövetkezett belvízkárról. Az igazolás beszerzése érdekében kérem, keresse meg a
terület fekvése szerint illetékes falugazdászt. Amennyiben a bejelentés a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel, és
azt az MVH elfogadja, a mezıgazdasági
termelı mentesül a nem teljesítéshez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények alól.

Csepcsányi Zsolt falugazdász:

A terület alapú
támogatásokról
Tisztelt Gazdálkodók!

Amennyiben top-up esetében a támogatási
kérelem benyújtásának végsı határidejéig
(2006. május 15.) a 25/2006. (III. 31.) FVM
rendeletben meghatározott támogatható
növényfajta vetésére a területet sújtó árvíz
vagy belvíz következtében nem került sor,
úgy a mezıgazdasági termelı az MVH-hoz
benyújtásra kerülı támogatási kérelmén az

Május 8-tól újra a Teleházban várja ügyfeleit, Görömbeiné Dr. Balmacz Katalin ügyvédnı. Ügyfélfogadás: minden hétfın 1213.30-ig.

KÖSZÖNET A VÉRADÓKNAK
A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-SzatmárBereg megyei Szervezete köszönetét fejezi
ki a kórházakban gyógyuló beteg emberek
nevében is, hogy a március 1-én megrendezett véradó napon Önök önzetlenül segítettek. A véradó nap sikeres lebonyolításához 23 fı véradó járult hozzá.
Kérjük, továbbra is maradjanak e nemes
mozgalom támogatói!

(PÓT) EBOLTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
2006. május 4-én (csütörtökön) 700 órától
lezajlott az eboltás. A pótoltásra, 2006.
május 18-án a Tőzoltó szertár elıtt kerül
sor. Díja: 2000 Ft/kutya Háznál történı
oltás esetén: 2500 Ft/kutya

adott parcellán termesztésre szánt növénykultúra hasznosítási kódját adja meg.
Amennyiben a már benyújtásra került támogatási kérelmen feltüntetett mezıgazdasági
parcella hasznosítása a késıbbiekben megváltozik, úgy támogatási kérelmét a kérelmezı 2006. május 31-ig - illetve a 796/2004/EK
rendelet 21. cikkének (2) bekezdése figyelembe vételével (május 31-ét követıen a
támogatási összeg munkanaponkénti 1%-os
csökkentésével) 2006. június 9-ig - módosíthatja a módosító és visszavonó lap (K0064)
benyújtásával.
Felhívom a mezıgazdasági termelık figyelmét, hogy a hasznosítás irány megválasztásánál vegyék figyelembe, hogy növénytermesztési kiegészítı nemzeti támogatásban (top-up) a 25/2006. (III. 31.) FVM rendeletben meghatározott növénykultúrák részesíthetık. Amennyiben árvízzel vagy belvízzel borított területen nem volt lehetséges
támogatható növényfajta vetése, akkor a
terület top-up támogatás alapjául nem szolgálhat. Ha a vetésre a belvíz vagy árvíz következtében 2006. június 15-ét - illetve rizs
esetében 2006. május 31-ét - követıen kerül
sor, úgy ezt a tényt a fentieknek megfelelı vis
maior bejelentéssel együtt szintén jelezzék az
MVH részére.
Felhívom továbbá a mezıgazdasági termelık
figyelmét, hogy a fenti feltételek nem teljesítésének és az árvízzel vagy belvízzel borítottságnak idıbeni és okozati összefüggésben
kell lenniük.
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MEGYEI TŐZOLTÓVERSENY
TISZABERCELEN
A 80 Tiszaberceli Önkéntes Tőzoltó Egyesület és Tiszabercel Község Önkormányzata
lesz a házigazdája a Megyei Tőzoltó Szövetség által szervezendı Megyei Tőzoltó Versenynek.
A május 27-én (szombaton) 8.00 órától sorra kerülı
versenyen a megye köztestületi és vállalati tőzoltó csapatai
mérik össze tudásukat. A helyszín a megújult labdarúgó
pálya lesz, ahol minden rendelkezésre áll egy remekbe szabott esemény megszervezésének.
A csapatok 800-as kismotor fecskendı valamint 1000
l/perc teljesítményő HONDA szivattyúval szerelésben és
váltóban mérik össze erejüket.
A nap folyamán sor kerül egy már a versenyeken
szokásos parancsnoki találkozóra is. Ilyen rendezvény volt
már nálunk, bár kevesen emlékszenek rá. Az évek óta sikerszériát magáénak tudó csapatainkat hazai pálya és a kilátogató hazai közönség különösképpen motiválja.
Az ÖTE mindenkit szeretettel hív és vár erre a nagy
és reményeink szerint örökre emlékezetes eseményére.
Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról Tiszabercelnek. A rendelkezı
nyilatkozatot egy zárt borítékba téve, arra felírva nevét címét és
adóazonosítóját, csatolja adóbevallásához, vagy adja át adóbevallását készítı munkáltatójának. Mindössze ennyit kell tennie
azért, hogy hozzájáruljon falunk felemelkedéséhez.
LOVASKLUB
Adószáma: 18804146-1-15
TISZABERCELÉRT EGYESÜLET
Adószáma: 18804627-2-15
MODELLEZİ KLUB
Adószáma:19207463-1-15
NYUGDÍJAS EGYESÜLET
Adószáma: 18801590-1-15
TISZABERCELI ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLET
Adószáma: 18811166-1-15
POLGÁRİR EGYESÜLET
Adószáma: 18812459-1-15

Május 22 - ig még nem késı,
hogy rendelkezzen az 1%-ról.

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.

PÜNKÖSDI
LOVASNAP
(BN.) Egy év után - bizonyára
em lékszü n k, h o g y t avaly
Lovasmajális volt - újra Pünkösd
Vasárnap randevúznak Tiszabercelen a régió díjugrató lovasai.
Bár az idén sem maradunk konkurencia nélkül, de a
lovasklub elszántságát mi sem bizonyítja jobban, hogy ifj. Kolozsi
László klubelnök, az anyagi támogatás ismerete nélkül is lekötötte
a Pünkösdi idıpontot, mert hitte és remélte, hogy ez a hagyomány
nem szakad meg nálunk. Önkormányzatunk támogatási kedvét mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy a felé megfogalmazott igényt
maradéktalanul biztosítja.
A lovasklub a megnövelt díjakkal igyekszik idecsalogatni a
lovasokat, azzal együtt, hogy számít eddigi támogatóira. Az elmúlt
évihez hasonlóan az idén is lehetıség lesz arra, hogy jótékonysági
jegy vásárlásával bárki támogassa a rendezvényt. Számos helyen
megvásárolható a 100.– Ft - os névértékő jegy - pl. üzletekben, a
Nyugdíjas Egyesület tagjainál, a Polgármesteri Hivatalban és önkénteseknél.
Ezen túl magánszemélyek és vállalkozások is támogatják a
rendezvényt, melyrıl Kolozsi László az esemény fıszervezıje úgy
nyilatkozott, hogy egy dologhoz mindenképpen ragaszkodik. A
lovasnap színvonala nem lehet alacsonyabb az elızı évitıl. A tavaly új helyszínen megrendezett lovasnap volt a legsikeresebb,
ahol az idén egy megújult infrastruktúra várja a szervezıket.
A rendezvény fıvédnökének Juhász Ferenc Országgyőlési
Képviselıt, védnökeinek Dr. Hanusz Árpádot, a Falusi Turizmus
megyei elnökét, és Petrika Ibolyát, a Megyei Sporthivatal Igazgatóját kérte fel a Lovasklub elnöke és a polgármester.
Jöjjön el, hiszen közös értékünk ez a nap.
A VI. Tiszaberceli Pünkösdi Lovasnap programja:
(Labdarúgó pálya [Tisza út 14.])
9.00
10.30
10.50
11.30
13.30
14.30
16.00
16.30

B1- es díjugrató verseny
Ünnepélyes megnyitó
Csikós bemutató
B2 - es díjugrató verseny
Póni fogatok bemutatója
B3 – as díjugrató verseny
Csikósok versenye
C kategóriás pontgyőjtı
díjugrató verseny
17.30 Pünkösdi Lovaskirály választás
18.30 Tombola sorsolás
Kísérı programok:
Malac-, kecske-, csirkefogó verseny
Sétakocsikázás; Póni-lovaglás;
Vidámpark ,vásári forgatag.
Maya díj:
A közönség szavazatok alapján kiválasztott
legszebb ló díjazása.
A tombola fıdíja :
Egy kisbéri 3 éves
nyereghelyen bélyegzett kancacsikó.

