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A tanévzáró diák és pedagógus
számára egy-egy tanév végét jelzi. Ám van
olyan helyzet is, amikor az utolsó csengıszó, a
ballagás és a tanévzáró a pedagógus pálya
végét is jelenti. Ilyen alkalomból szeretném
köszönteni Száraz Lászlóné és László
Antalné kartársnıket, akiknek a csengıszó
egy jól megérdemelt, nagy vakáció kezdete is
egyben.
Száraz Lászlóné 1972-tıl kezdett el dolgozni,
majd 2 év után tért haza tanítani szülıfalujába.
1997-tıl a tanítói munka mellett igazgató helyettesként is szervezte az iskolai életet, vállalt
egyre nagyobb szerepet a községi rendezvények szervezésében.
László Antalné 1973-ban kezdte pedagógusi
pályáját, tanítva a gyerekeket a matematika, a
technika, a rajz tantárgy iránti fogékonyságra.
A pedagógusi hivatás meghatározó képviselıiként mindkét kartársnı munkájában a gyerekek
iránti szeretet, tisztelet, az állandó segítségnyújtás játszott elsıdleges szerepet. Önmagukat folyamatosan képezve, munkájukat nagy
hozzáértéssel, sikeresen, lelkiismeretesen
végezték. Szeretı gondoskodással vették körül
tanítványaikat, személyes példamutatással

alakítva a több száz tanítvány személyiségét,
formálva a községben
élık szemléletét.
A faluban szinte nincs
olyan család, akinek
ne lett volna a gyereke, unokája, rokona
révén kapcsolata a
nyugdíjba vonuló két
kartársnıvel. Az İ
nevükben és a kartársaim nevében is köszönöm, amit mindnyájunkért felvállaltak,
tették, amit szívük,
lelkiismeretük és emberségük diktált.
Kívánjuk, hogy életük
legyen boldog, derős,
amit jóérzéső tanítványaik megbecsülése, tisztelete és szeretete övez.
Váltsák valóra legszebb álmaikat, szeretettel
gondoljanak az iskolára, az itt dolgozókra.
Mi nem búcsúzunk, hisz ebben a faluközösségben továbbra is együtt tevékenykedünk. Bízom
benne, ha szükségünk lesz a kartársnık mun-

Prága messze van tılünk. Mintegy ezer kilométerre és mintegy száz évre. Erre gondolok, amikor látom az utcán elszórt szemetet, csikket, maghéjat.
Különösen a „frekventált” helyeken (posta, takarék, bisztró
elıtt) lesújtó a látvány – különösen a pénzosztó napokon.
Pedig ott van a szemétkosár! Arról is mindig tudomást
szerzünk, hogy mikor kapnak a gyerekek menzán banánt,
narancsot, csokoládét. Ilyenkor megjelölik a hazavezetı
utat a nem ehetı részek eldobálásával. Mért ne tennék,
hiszen a szüleiktıl is ezt látják! Amikor rájuk szólunk, kikérik maguknak, mondván: Mi köze hozzá?
Úgy gondolom, igenis van hozzá közünk. Hiszen itt élünk egy faluközösségben, és nem mindegy, milyen környezetben. Nem várhatjuk, hogy a közmunkások takarítsák el utánunk a szemetet, ez belsı igénnyé kellene, hogy váljon. Sajnos,
az iskolai nevelés is hatástalan az olyan közegben, ahol az igénytelenség, a lustaság
a jellemzı.
Ez a pár sor természetesen nem szól mindenkihez – csak azokhoz, akik az utcát szemétdombnak képzelik. Remélem, egyre kevesebben lesznek! Próbálják meg, hogy a
kukába dobják a szemetet, és a gyerekeiknek is magyarázzák el, hogy miért fontos.
Meglátják, jobban fogják érezni magukat, ha tettek a közösségért valamit.
S hogy miért Prágával kezdtem? A cseh fıvárosban hoztak egy rendeletet, miszerint 80
euróra (kb. 20 ezer forintra) büntetik, aki az utcán eldob egy csikket. Prága messze
N.N.
van…

kájára, ezután is szívesen segítenek bennün-

ket.
Kívánunk nagyon sok örömöt a családi életben
is, nagyon jó egészséget, aktív, boldog nyugdíjas évtizedeket.
László Antal igazgató ,
a Bessenyei Ámk valamennyi dolgozója,
és a település nevében: Hajnal András

(Az alábbi vers emlékeztessen
azokra, akiknek nem tudnak
megállni a sírja mellett halottak
napján-, mert messze, idegen
földön, jeltelen sírban nyugszanak egy esztelen háború vétlen
áldozataként. )

VÉGRENDELET
A világot úgyis ki kell
bírni.
Ne engedd a virágokat
sírni.
Ne engedd a madarakat
félni,
a hőséget hóban elvetélni,
az álmokat este megalázni,
almafákat áprilisban fázni,
a perceket ne engedd
megállni
ablakokat örökre bezárni,
csillagfényő éjszakákra
lıni,

ösvényeket indákkal belıni.
Ameddig a VálLad íve
bírja,
vigyázz minden virágtalan
sírra,
vigyázz minden társtalan
magányra,
füstre, fényre, emberglóriára.
vigyázz minden társtalan
magányra,
füstre, fényre emberglóriára.
Aki árva arccal sír az
égre,
takarj szelíd álmot a szemére.
Tanulj könnyet, sebet, jajt
szeretni:
Valakinek embernek kell
lenni.
Bényei József
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Rovatvezetı: Tarjányiné
Dr. Jedlicska Ilona

TÁJÉKOZTATÓ A JÓSA-ANDRÁS
OKTATÓ KÓRHÁZBAN TÖRTÉNT
VÁLTOZÁSRÓL
Ez év augusztusában megkezdte mőködését az újonnan
épült Érközpont.
Ez a fekvı- és járóbetegellátásban is változásokat hozott.
Új szakrendelések alakultak, a Sóstói úti Kórházból
beköltözött a III-as IV-es Belgyógyászat a hozzátartozó
gondozókkal együtt.
A kórház új telefonszáma: 599-700
599-800
Az Érközpont telefonszáma: 599-766
Kezembe került nemrég egy régi fénykép, amelyen tizenéves fiúk nyakkendısen,
vidáman mosolyognak. Hol készült? Nem tudom. Mikor? Valamikor a hatvanas
évek végén – az úttörımozgalom fénykorában volt egy ırs. Idısebbek még emlékeznek, tudják, mit jelent az „ırs” fogalma. Voltak tehát ık – talán heten - nyolcan a
Tigris ırs. Nevükhöz méltóan bátrak, rettenthetetlenek, legyızhetetlenek. Írt annak
idején róluk a Pajtás újság is, híresek lettek - legendás volt az összetartásuk.
Barátságuk késıbb is megmaradt – egészen addig, amíg az élet fiatalon el nem
szakította ıket egymástól – s az élettıl.

Ezen a telefonszámon kérhetünk elıjegyzést az itt lévı
szakrendelésre és gondozásokra.
A rendelıintézeti kartonozó száma: 599-701, 599-702,
A Nıgyógyászat elıjegyzés száma: 599-703.
A Szemészeti szakrendelés elıjegyzési száma: 599-704.

Cz. G. fiatalon, 24 éves halt meg áramütés következtében.
K. B. egy gyermekkori baleset utóhatásaként végig betegen élve – harmincegynéhány évesen távozott.
V. GY. nem bírta az élet terheit, 40 évesen önként választotta a halált.
SZ. Á. 44 évesen szintén ezt az utat választotta életének lezárására.
M. GY. egy rosszullét után a Tiszába fulladt 48 évesen.
H. B. 50évesen tragikus körülmények között halt meg.
Véletlenek sorozata? A sors keze? Fiúk! Megbeszéltétek, hogy jóban „jóban, rosszban együtt”? Véletlen, hogy ennyi élet tört derékba, hogy tervek, álmok nem valósultak meg?
Lehet, hogy az a gyermekkori kapocs túl erıs volt, és beteljesült a „hét vezér” módjára kötött szövetségetek?
Így, halottak napja táján az ember lecsendesedik, elgondolkodik életrıl-halálról-, s
talán igazolva látja – rátok gondolva- a ssírig tartó barátság gondolatát. Az emlékezés gyertyái értetek is égnek.
N.N.

Köszönet!
A Tiszaberceli Modellezı
Klub hálásan megköszöni
azon adózó állampolgárainak, akik
adójuk 1%-át a klub munkájának támogatására ajánlották fel. Az így kapott 91 755 Ft-ból modellezı eszközöket és anyagot vásároltunk. Kérjük,
hogy a jövıben is ajánlásukkal
segtsék céljaink elérését!
Adószámunk: 19207463-1-15
A klubtagság nevében tisztelettel:
Petró Béla a klub elnöke

Recept évkezdetre
Végy tizenkét hónapot, gondosan tisztítsd meg a
keserőségtıl, irigységtıl és félelemtıl, s azután
ossz el minden hónapot harminc vagy harmincegy
egyenlı részre, úgy, hogy az egész egy esztendıt
alkosson. Minden napot készíts el egy rész munkából, két rész jóakaratból és egy győszőnyi derőbıl.
Mindehhez adj, hozzá három egész kanál optimizmust, egy késhegynyi tapintatot. A kapott anyagot
aztán bıségesen öntsd le szeretettel. A kész ételt
díszítsd apró figyelmességekkel, és tálald föl naponta mosolygó arccal.
A közös együtt – munkálkodás reményében!
a tanári kar

A belgyógyászati osztályok mellett az Ideggyógyászati
Osztály is az Érközpontba költözött.
A II. sz. Cukorbeteggondozó a rendelıintézet II. em.
207.-es szobába költözött
elıjegyzés: 599-700/2207-e3s mellék 14 óra 30 után
Az Endokrinológia szakrendelés
Rendelıintézet II. em. 204-es szoba.
Elıjegyzés: 599-700/2215 mellék 14 óra 30 után.
2008 szeptember 01-tıl a Gostroenterológia
szakrendelésre is elıjegyzés kell: 599-700/1661-es
mellék.

Ovi – Hírek
Ismét benépesült óvodánk. Elröppent a nyár, véget ért a
gondtalan nyaralás, a felhıtlen játszások ideje. Régi és új
arcokkal találkozhattunk, akik szívesen jönnek, s olyanok
is, akik nehezen válnak el szüleiktıl, de ık is megszokják
az óvodai életét, feledteti a honvágyat a sok játék,
óvonénik szeretete. Dajkanénik igyekezetek otthonossá,
barátságossá, tisztává, felfrissíteni a csoportszobákat,
hogy még teljesebb legyen a gyermekek otthonosabb
érzete.
Reméljük, hogy fenntartó szerveink ebben az évben is
hozzájárulnak munkánk zavartalan mőködtetéséhez, s
biztosítani fogják számunkra, hogy ez az oktatási és nevelési év is jó hangulatban, örömteli napokban teljenek, amit
kívánunk, hogy így legyen!
Tarjányi Ferencné óvónı
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RENDELÉS
RENDELÉSI
SZAKRENDELÉSEK
HELYE
IDİ
BELGYÓGYÁSZAT III.
KARDIOLÓGIAI
09:00 - 15:00
150124001 SZAKREND. I.
C/8
BELGYÓGYÁSZAT III.
KARDIOLÓGIAI
150124002 SZAKREND. II.
08:00 - 16:00
C/14
BELGYÓGYÁSZAT III.
CORONARIA SZAKREN09:00 - 13:00
150124004 DELÉS I.
C/17

OEP KÓDOK

BELGYÓGYÁSZAT III.
CORONARAI II. PACE150124005 MAKER SZAKR.
C/16
BELGYÓGYÁSZAT III.
CORONARIA SZAKREN150124006 DELÉS III.
C/11

ELİJEGYZÉSI
SZÁM

ELİJEGYEZHET

599-766

Alapellátás és egyéb
szakrendelések

599-766

Alapellátás és egyéb
szakrendelések

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

Kardiológiai Osztály saját szakorvosi elıjegyzésére

150124013 Terheléses EKG I.

A/27

09:00 - 13:00

150124012 Terheléses EKG II.

C/15

09:00 - 11:00

Kardiológiai Ultrahang
150124011 Szakrendelés

C/13

08:00 - 16:00

599-766

150120173 Rizikó Ambulancia

C/20

08:30 - 12:30

599-700/v. 599800/ 2011 mell

Alapellátás és egyéb
szakrendelések

Alvadás gátlóval kezelt
150120172 betegek Szakrendelése

C/20

Belgyógyászati érszakren150120171 delés
C/19
BELGYÓGYÁSZAT III.
ANGIOLOGIAI SZAKC/19
150122701 RENDELÉS
Magas vérnyomás szak150120170 rendelés

C/10

Anyagcsere diabetológia
150123009 és szakrendelés

C/9

Agyi érbetegségek szak150120911 rendelése

150123501 Stroke szakrendelés

C/21

C/21

Ideggyógyászati doppler
150120906 uh szakrendelés

C/23

150123303 Érsebészeti szakrendelés

C/25

10:00 után Alapellátás és
egyéb szakrenelések

07:30 - 08:30megjelenés, vérvétel,
12:30 15: 30 Értékelés,
leletkiadás
Hétfı, Szerda,
Péntek
08:00 14:00

599-766

Alapellátás és egyéb
szakrendelések

599 - 766

Alapellátás és egyéb
szakrendelések

Kedd, Csütörtök
08:00 -12:00

599 - 766

Alapellátás és egyéb
szakrendelések

08:00 - 14.00
599-766
Hétfıtıl Csütörtökig 09:00 - 15:00, 599 - 700/v.
Péntek
08:00 599 - 800 /2210
- 12:00
mellék

Alapellátás és egyéb
szakrendelések

Alapellátás és egyéb
szakrendelések

08:30 - 11:30

599 - 700/v.
599 - 800 /2009
mellék

Belsı kórházi elıjegyzésre

11:30 - 14:30

599 - 700/v.
599 - 800 /2009
mellék

Belsı kórházi elıjegyzésre

Hétfı - péntek
11:00-13:00,
Kedd és Csütörtök: 15:00-18:00
Szerda: 14:00 - 599-701 v.
18:00
599 - 702

08:30 - 13:30

Alapellátás és egyéb
szakrendelések

599-700/v. 599- Belsı kórházi elıjegy800 /2012 mellék zésre
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Rovatvezetı: Eperjesy Ferenc
növényvédı szakmérnök

Kombi gyümölcsfák
OLYAN GYÜMÖLCSFÁKRÓL SZÓL A CIKK,
AHOL EGY FÁN TÖBB FAJTA TALÁLHATÓ, VAGYIS
AZ ALANYRA TÖBB NEMES GYÜMÖLCSFAJTÁT SZEMEZTEK,
VAGY OLTOTTAK.
Sokan idegenkednek a kombifáktól, mert a lerakatokban ezen oltványok
ára kétszeres. A házikertekben viszont van elınyük, mert kis helyen
több fajta is terem. A megporzási gondokra is megoldást jelenthetnek,
hiszen egy fán belül lehet önmeddı fajta és megporzója, illetve több
olyan fajta, melyek kölcsönösen beporozzák egymást.
Magunk is készíthetünk kombifákat, ha egy alanyra több fajtát szemzünk, vagy akár több éves gyümölcsfáinkat is átalakíthatjuk átszemzéssel, vagy átoltással. A csonthéjasoknál az átszemzés javasolt. A kiszemelt fa vázágait tavasszal erısen vágjuk vissza, csak néhány gallyat

Az SPS igénybevételének vannak szabályai,
melyet kölcsönös megfeleltetésnek (KM, angolul: cross compliance, cc-nek neveznek.
A kölcsönös megfeleltetés elnevezés, amely
önmagában túlságosan sokat nem mond, de
minden gazdálkodónak be kell tartania, aki
közvetlen mezıgazdasági támogatásra igénylést nyújt be. Újdonságnak nem mondható
igazán, mert a kölcsönös megfeleltetés elıírásai már ma is részei a nemzeti jogszabályoknak, azaz már most is kötelezık. A jövı évtıl
csupán az változik, hogy ezeknek az elıírásoknak az agrártámogatások kifizetéséért felelıs
hatóságok jobban érvényt szereznek azáltal,
hogy teljesítésüket az agrártámogatások kapcsán ellenırzik majd.
A kölcsönös megfelelés csak azokra vonatkozik, akik közvetlen mezıgazdasági támogatást
igényelnek. Így lehetséges akár az is, hogy egy
nagyobb gazdálkodást végzı termelınek nem
kell számítania ellenırzésre (amennyiben nem
kért közvetlen támogatást), míg egy kisebb, a
támogatást igénylı gazdasághoz akár többször
is látogathatnak ellenırök. Azt is ki kell jelenteni, hogy a kölcsönös megfeleltetés csak és
kizárólag a mezıgazdasági tevékenységre,
illetve a mezıgazdasági földterületekre érvényes. Így fordulhat elı, hogy egy tejtermelınek
a teheneit és istállóját tüzetesen ellenırzik, de
a tejfeldolgozó üzemét egyáltalán nem. Így
történhet meg továbbá az is, hogy egy állattartó
mezıgazdasági haszonállatait alaposan megvizsgálják egészségügyi, takarmányozási, állatorvosi szempontból.
A szabályok listája számos területrıl adódik
össze a helyes permetezés szabályaitól kezdve

hagyjunk meg. Augusztusban a rejtett rügyekbıl elıtörı erıteljes hajtásokra szemezzük az új fajtát. Az almatermésőeknél az átoltás vált be
jobban. A kívánt fajták fáiról a téli nyugalmi idıszakban szedjük meg az
oltócsapnak való vesszıket és fólia zsákban légmentesen zárva, hőtıszekrényben tároljuk azokat tavaszig. Rügyfakadáskor, mikor a nedvkeringés megindult (Gyümölcsoltó Nagyboldogasszony ünnepe körül), héj
alá oltással, vagy ékezéssel olthatjuk
át a visszavágott vázágakat. Rövid, 2-3 rügyes oltócsapokat alkalmazzunk. A továbbiakban csak a szemzésekbıl, illetve oltócsapok rügyeibıl
elıtörı hajtásokat hagyjuk meg, ezekbıl neveljük ki a vázágakat és a
termıfelületet. A beoltandó fa visszavágott több ágába több fajtát olthatunk. A kombifákon egyszerre több közeli rokon faj is lehet. Cseresznyére például, szemezhetünk meggyet és viszont. A mandula, ıszibarack,
kajszi, szilva kölcsönösen szemezhetık egymásra. Arra viszont ügyelni
kell, hogy egy, még ki nem próbált fajta-alany kombináció esetén összeforradási problémák is lehetnek. Ne oltsunk egy fára nagyon eltérı növekedési erélyő fajtákat, mert furcsa, torz koronaalak alakulhat ki.
A transzplantációs szimbiózisnak ez a furcsa formája látványnak is
érdekes, akinek kedve van hozzá, próbálkozzon vele.

az állatbetegségek bejelentésén keresztül a tej
megfelelı tárolásáig, de a gazdálkodással öszszefüggı nyilvántartások vezetését, a mezıgazdasági tevékenység számos szeletét is
szabályozza. Az is kijelenthetı, hogy a kölcsönös megfeleltetés nem ír elı mást, mint amit a
gazdálkodók a hatékony gazdálkodás érdekében, illetve a józanész diktálta gyakorlatnak
megfelelıen egyébként is megtennének, illetve
meg is tesznek (például tartózkodás a talaj és a
vizek veszélyes anyagokkal szennyezésétıl a
megfelelı óvintézkedések megtétele a járványos állatbetegségek megelızésére a vadon
élı fajok élıhelyeinek tiszteletben tartása).
A kölcsönös megfeleltetés elsıdleges célja
nem az, hogy a szabályokat be nem tartókat
megtalálja és büntesse, hanem az, hogy a
szabályokat betartó gazdálkodók körét évrılévre növelje.
Ennek azonban elsı lépése, hogy az érintettek
minél alaposabban megismerjék a rájuk vonatkozó kölcsönös megfeleltetési szabályok öszszességét.
Ez év januárjában az agrárminiszterek tanácsa
úgy döntött, hogy az új tagállamoknak (10-ek)
2009-tıl a környezetvédelemre, a természetvédelemre és az állatjelölésre vonatkozó kiemelt
követelményeket kell ellenırizniük, míg a fennmaradókat 2011-tıl kell bevezetniük. A helyes
mezıgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ)
ellenırzését már 2004-tıl alkalmazni kell valamennyi tagállammal együtt.
A jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket 19 EU-irányelv, illetve rendelet szabályozza.
Bevezetése három csoportban:

A csoport, 2009. január 1-jétıl: környezet- és
természetvédelem, állatjelölés és nyilvántartás
B csoport, 2011. január 1-jétıl: élelmiszerbiztonság, növény- és állategészségügy
C csoport, 2011. január 1-jétıl: állatvédelem
Az említett rendelet elıírja a tagállamok számára, hogy a követelményeknek meg nem
felelı gazdálkodók esetében szankciót kell
alkalmazniuk. A szankció mértékére vonatkozóan is meghatároz a rendelet szabályokat, így
gondatlanság esetén 1–5 százalékig terjedıen,
ismétlıdés esetén 15 százalékig, szándékosság esetén akár többéves támogatási kizárást
is lehet alkalmazni. A szankció minden esetben
az üzem teljes közvetlen támogatását érinti,
annak az elızıek szerinti meghatározott százaléka.
Ez utóbbi rendelet meghatározza, hogy kockázatelemzéssel és véletlenszerő kiválasztással
a támogatást igénylık 1 százalékát helyszínen
ellenırizni kell. Ahol a szakmai jogszabály magasabb mértéket ír elı, ott azt az arányt kell
alkalmazni. A mi esetünkben ilyen az állatjelölés, ahol a szarvasmarha esetén 10, juh és
kecske esetén 3 százalékot kell ellenırizni.
Ezeket az ellenırzéseket elızetes bejelentés
nélkül, indokolt esetben 48 órával elıbb történı
értesítéssel kell elvégezni.
A rendeletek azt is elıírják továbbá, hogy a
meg nem felelések nagyobb elıfordulása esetén növelni kell a helyszíni ellenırzések számát. Ezzel jelentısen is növekedhet az alapszinten elıírt 1 százalékos ellenırzések száma.
Az elsıdleges feladat az EU által meghatározott HMKÁ-ra vonatkozó keretelıírások szerint
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a tagállami adottságokat és sajátosságokat is
figyelembe vevı nemzeti elıírások meghatározása és közzététele.
Az unió rendelkezése szerint az MVH felelıs a
teljes KM ellenırzési rendszer mőködéséért, s
jogosult ellenırizni az ellenırzıket is. Az ellenırizendık kiválasztását (a korábban ismertetett
1, illetve 10 és 3 százalékot) az MVH végzi el.
A kijelöltekrıl értesíti az ellenırzéseket végzı
szervezetet.
Az elvégzett ellenırzések eredményét visszakapja, ezt követıen megállapítja az esetleg
kiszabandó szankciót, amelyet szükség esetén
alkalmaz is. Ez a folyamat az egyes hatóságok
között újszerő kapcsolat kialakítását feltételezi.
A program többlépcsıs, több szakhatóság
hatékony együttmőködését igényli, így az FVM,
az
MVH és az MgSzH keretei között az állategészségügyi, az állattenyésztési, a növény-és
talajvédelmi hatóságét.
A 19 jogszabályba foglalt gazdálkodási követelmény (JFGK) közül a megfelelı szakmai ismeretek rendelkezésre állása, valamint sok éves
hatósági ellenırzési tevékenysége alapján az
MgSzH feladata ellenırizni a következı területeket:
– a talajvédelmi, növényvédelmi elıírásokat
– a nitrát-irányelvre és a felszín alatti vizek
védelmére vonatkozó követelményeket
– az állatjelölési elıírásokat, valamint az élelmiszerbiztonsági, állat-egészségügyi és állatjólléti
elıírásokat is.
Az MVH a természetvédelmi elıírásokat, valamint a helyes mezıgazdasági és környezeti
állapotot ellenırzi. A kölcsönös megfeleltetés
ellenırzésében az MgSzH felügyelıi csak a
helyszínen tapasztalható tényeket rögzítik, az
összes rendelkezésre álló technikai eszköz és
dokumentum segítségével. A jegyzıkönyvek
kiértékelését az MgSzH Központ szakértıi
végzik majd el, és a kiértékelt jegyzıkönyveket
adott esetben szankcionálási javaslattal ellátva
továbbítják a kifizetı ügynökség felé (MVH). A
munkacsoportok meghatározták az összes
gazdálkodói követelményhez tartozó szankció
mértékét, a meg nem felelések értékelését,
melyek alapján az adminisztrációs eljárás lefolytatása az MVH feladata. Az MgSzH ügyfélszolgálatokon folyamatosan naprakész információkkal rendelkezı szakemberek állnak
majd a gazdálkodók rendelkezésére. A helyszíni ellenırzés nagyrészt a mezıgazdasági szakigazgatási hivatalok feladata, akik az Állatazonosítási és nyilvántartási kötelezettségeik teljesítése érdekében a sertéstartóknak állatmozgás nyilvántartást, a juhtartóknak és a szarvasmarhatartóknak állomány nyilvántartást kell
vezetniük a jogszabályokban elıírt adattartalommal. Sertések esetében rendelkezniük kell
a szállított állatok szállítólevelével, juhok esetében a gazdaságban tartott állatok ENAR számát tartalmazó listával, a felhasznált füljelzık
listájával, a szállított állatok szállítólevelével,
szarvasmarha esetében pedig a gazdaságban
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tartott állatok érvényes marhalevelével. A gazdálkodó által elıállított elsıdleges termékeknek
biztonságosnak kell lenniük. Ennek bizonyítására nyilvántartást kell vezetnie azokról a beszállítókról, akiktıl az élelmiszert, takarmányt, a
feldolgozásra szánt állatot kapja, azokról a
vevıkrıl, akiknek a termékeket szállítja, az
állatoknak adott állatgyógyászati készítményekrıl, és a kezelésekrıl, az állatokból vett mintákon, illetve az állatokon vagy állati eredető
termékeken végzett vizsgálatok eredményeirıl.
Igazolással kell rendelkeznie az állomány brucellózis és gümıkór mentességérıl is. Szennyvíziszapot és hígtrágyát mezıgazdasági területeken csak hatósági engedéllyel lehet kijuttatni
és ezt, illetve bármilyen trágyakijuttatást a gazdálkodási vagy üzemnaplóban kell dokumentálni, az elıírásoknak megfelelıen vezetni. Vagy
például a Natura 2000 gyepterületen gazdálkodóknak a gyepfeltörésrıl vagy mezıgazdasági
telephely létesítésérıl engedéllyel kell rendelkezniük. A gazdálkodók által elkövetett szabálytalanságokat, illetve az ezekre alkalmazandó szankciókat két nagy csoportra oszthatjuk.
Az egyikbe a gondatlanságból adódó meg nem
felelések, a másikba a szándékosan elkövetett
jogszabályellenes tevékenységek sorolhatók. A
két alapeset között a szankcionálás terén lényegi különbség van. Míg a gondatlanságból
eredı jogsértés 1–5 százalékos levonást von
maga után, a szándékosságnak alapesetben
20 százalékos támogatás-csökkentés a következménye. Ez utóbbi mérték ugyan egyedi
elbírálás alapján 15 százalékig mérsékelhetı,
ugyanakkor súlyosabb szabálysértés esetén
akár a támogatás teljes összegének megvonása is lehetséges. Szélsıséges esetben a gazdálkodó akár a következı naptári évre is kizárható a közösségi támogatások meghatározott
körébıl. A szankció súlyossága attól függ, hogy
a kötelezıen megadott minısítési szempontok
alapján a kifizetı ügynökség miként értékeli az
adott meg nem felelési esetet. Az elbíráláskor
konkrétan azt vizsgálják majd, hogy a szabálytalanság mennyire súlyos, azaz milyen következményekkel jár a szóban forgó követelmény
vagy elıírás célját illetıen. További szempont a
feltárt szabálytalanság mértéke (az adott gazdaságra korlátozódik-e vagy más gazdaságokat is érint), illetve tartóssága (mennyi idın
belül hozható helyre annak következménye,
maradandó kárt okozott-e vagy már rövidtávon,
esetleg azonnal helyreállítható). Mindezen
jellemzıkön túl az ismétlıdı jelleg is fontos
tényezı a kölcsönös megfeleltetés rendszerében. Nem mindegy, hogy ugyanazon gazdálkodási feltételt, elıírást az adott mezıgazdasági
termelı már több ízben is megszegte, vagy a
szabálytalanságot elsı ízben követte el. A közösségi rendelet szerint ugyanazon szabálytalanság ismételt elkövetése három éven belül a
szankció megháromszorozását vonja maga
után. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy ha egy
gazda a kölcsönös megfeleltetés bevezetésének elsı évében megsérti az egyik követel-

ményt vagy elıírást és ezért 1 százalékos támogatáscsökkentés szankciójával sújtják, majd
a második vagy akár a harmadik évben ugyanazon követelményt, elıírást újfent megszegi,
akkor az 1 helyett már 3 százalékos támogatáscsökkentéssel kell számolnia.
A kölcsönös megfeleltetés elıírásai négy csoportra oszthatók fel:
– környezetvédelem;
– állatjelölés, élelmiszerbiztonság, növény- és
állategészségügy;
– állatjóllét;
– helyes mezıgazdasági és környezeti állapot
(HMKÁ).
Ezeket nevezzük a kölcsönös megfeleltetés
területeinek.
Ha a gazdálkodó egy elıírás-csoportból (egy
KM- területen belül) több elıírást sért meg,
akkor a megállapított szankciók közül csak a
legsúlyosabbat kell figyelembe venni, tehát
azok nem adódnak össze.
Amennyiben a kedvezményezett több elıírást
sért meg más-más elıírás-csoportokból
(különbözı KM- területeken), akkor a megállapított szankciók összegzıdnek, ám a szankció
összegzett mértéke gondatlanság esetén nem
haladhatja meg az 5 százalékot.
Vegyük azt a példát, hogy egy termelı két környezetvédelmi követelményt is megszegett,
amelyek közül az egyikért 1, a másikért 3 százalékos levonás jár. Mivel ezek egy elıíráscsoportba tartoznak, a kettı közül a súlyosabbat
veszik figyelembe (3%). Ezen kívül megszegett
még két másik elıírást is különbözı elıíráscsoportokból, amelyeket 1, illetve 3 százalékkal
szankcionál a jogszabály. A teljes szankció
mértéke 3+1+3=7 százalék lenne, de mivel
szándékosság nem áll fenn, a szankció mértéke nem haladhatja meg az 5 százalékot.
Ezért a teljes támogatás-csökkentést az MVH 5
százalékban állapítja meg. Szándékosság esetében annyiban módosul a szankcionálás, hogy
ha akár egy meg nem felelési eset is szándékosnak minısül, akkor függetlenül attól, hogy
egy vagy több elıírás-csoportba tartoznak a be
nem tartott követelmények, az egyes szankciókat összegezni kell.
Hornyák János

Nagy József

UMVP Tanácsadók
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Roland Dahl (részletek)
Amerre csak jártunk, a tévét
A gyerekek szájtátva nézték.
Két-három óra meg se kottyan,
(Múltkor is láttunk egy helyen
Tíz szemgolyót a szınyegen.)
Csak ülnek, néznek, néznek, ülnek,
Míg hipnózisba nem kerülnek,
S a sok szennytıl, mit egyre néznek,
Olyanok lesznek, mint a részeg. …
De azon eltőnıdtek-e már,
Hogy ez a rémség doboz
Miféle dolgokat okoz?
ELSORVASZT MINDEN ÉRZRTET!
MEGHAL BELÉ A KÉPZELET!
Az észt betömi, eldugítja!
A gyerekeket úgy elbutítja,
HOGY TÖBBÉ BIZTOSAN NEM ÉRT MEG
TÜNDÉRVIRÁGOKAT, MESÉKET!
Az agya lágy lesz mint a sajt!

FEJÉBE DUDVA, GAZ KIHAJT!
NEM IS TUD MÁST, csak nézni majd! …
Még nem volt e bamba holmi,
Míg e szörnyet fel nem találták,
Mit csináltak vajon a drágák?
Hát elfelejtették volna?
Ezt mondjuk lassan szótagolva:
OL…VAS…TAK…! ÉS OLVASTAK és
OLVASTAK, s még ez is kevés
Volt nekik, OLVASTAK tovább!
Fél napjuk olvasásból állt!
A polc könyvekkel volt tele,
A föld, az asztal is vele,
S az ágy mellett, a kisszobába
Még több könyv várt elolvasásra.
Sok szép mese, volt benne sárkány,
Volt indián, cet és királylány,
Kincses sziget, és messzi partok,
Hová sok csempész lopva tartott,
Kampó kező, komor kalózok,

Rovatvezetı: Futkos Béláné könyvtárvezetı

Nyáron – a Dunapress Kiadótól – érkezett a könyvtárba
egy ajándék novellás kötet. Paládi József: A bánat hegedője. A napi munka után jólesett elolvasni esténként 2-3
elbeszélést. Nem mondhatom, hogy szépek de életszerőek, a kisemberekrıl szólnak, akik keresik a boldogságot, akik élni esetleg csak túlélni szeretnének, ami néha mégsem sikerül. Korban a 60-as években és napjainkban játszódnak az események:
taxisok, kórházi dolgozók és betegek, eladók, építımunkások, vidéki
segédmunkások, stb. Egyetlen szép és pozitív kicsengéső történet van
a kötetben, ami címadóul is szolgált: A bánat hegedője. Ezért az egyhosszabb hangvételő – történetért is érdekes kikölcsönözni a könyvet.

Nevezési díj:
Egyéni versenyek: 14 év alatti versenyzıknek 200.- Ft/
versenyszám, 14 év feletti versenyzıknek 300.- Ft/
versenyszám
Csapatversenyre (Futsal) max. 8 fıs csapatok nevezését
várjuk. Nevezési díj: 2.500.- Ft /csapat.
Minden versenyszám elsı három helyezettje kerül díjazásban. A versenyszámoknál a helyezések pontot is érnek, és
díjazásban részesül a legtöbb pontot győjtı versenyzı,
tehát érdemes több versenyszámban is indulni.
Bıvebb információ található a www.tiszabercel.hu oldalon.
Minden érdeklıdıt szeretettel várunk!

Egy elefánt, ki csak hálózott,
És rémes, éhes kannibálok,
Üstbe ki tudja mit dobálók…
Mily könyveken Búsult-vidult, ó,
Az a sok régi-régi lurkó!
Hát kérve kérünk titeket,
A tévékészüléketeket
Dobjátok el, s mi hely marad,
Oda tehettek polcokat.
(Varró Dániel fordítása)

Könyvajánló, az elızı lapszám folytatásaként:
Gyerekeknek: - Mókás állatok- Az elsı sárkányomIllemország -Nagy sütökönyv gyerekeknek -Éljünk
együtt barátságban -Sárkány a lépcsıházban- Kavicsmese /Marék V. - Mi micsoda sorozatból: - A
vasút - Olimpiák
Felnıtteknek: -A kicsik nyomában /Lırincz L.László
- A legszebb tervek /S.Sheldon -Szól 1000 nóta -A
többszörös intelligencia- Máramarosi bércek között
- Az év versei:antológia 2008 -Háborús történetek -Nyugdíjasok kabaréja.

8.30-tól nevezés a helyszínen
9.00. Asztalitenisz, malom versenyek
10.00. Sakk
11.00. Póker és számítógépes játék versenyszámok
13.00. DARTS
14.00. Lábtenisz
15.00. Csocsó
17.30. Eredményhirdetés
18.00. Futsal.

2008. november

Berczeli
étkezést igénybevevı
gondozottaink elégedettek voltak az ellátással, az ebéd bıséges
és ízletes volt, mindennap idıben érkezett.
-------------

Rovatvezetı: Gliba Lászlóné

Munkánkat az eddig
megszokott
módon
folytatjuk, így augusztus 14-én ortopéd rendelést szerveztünk, melyet
20 fı vett igénybe.A szükséges segédeszközöket
gondozottaink már meg is
kapták. A gyógycipıket a
PRO-VALENTUDO KFT.
készíti az orvos által javasolt betegeknek.

A Berczeli Napló augusztusi számában bizonyára többen olvasták, hogy
a Képviselıtestület döntése alapján megszőnt az egészségügyi intézmény, így Tiszabercel az alapellátási feladatokat társulási formában
kívánja ellátni.
Ez a társulás megtörtént, így 2008. július 29-tıl Buj Község Önkormányzatának fenntartása alatt végezzük.
Az Intézmény neve: Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulás
Az Intézmény székhelye: Buj, Jókai u. 2.
Az Intézmény vezetıje: Vargáné Bukai Andrea
Munkánkat továbbra is a tiszaberceli testület által elfogadott szociális „Csapjunk a lecsóba”
Lecsófızı parti-, v szólt a meghívás szeptember 5-re a kótaji Idısek
szeretetotthonába. A meghívásnak szívesen tettünk eleget, hisz régóta
jó a kapcsolat a két otthon között. Már érkezéskor csodálatos kép tárult
elénk, a feldíszített sátrak ıszi hangulatot idéztek, a sárguló falevelek és
gyümölcsök, a szépen felfőzött paprikák, a hagyományırzı komakendı,
a terített asztal, az üstökbe fıtt lecsó illata a melegséget és a szeretet
sugározta.
A kétszáznál is több jelentkezı vendéget az intézmény foglalkozás szervezıje és a klub vezetıje köszöntötte. Ezt követte Kótaj legidısebb
lakójának verse, majd felcsendültek a sokak számára ismert dallamok erre az alkalomra összeállt énekkartól.
Közbe a finom, ízletes lecsó is elkészült, melynek elfogyasztása után
újabb meglepetés várta a vendégeket, egy profi – tánccsoport mősorában gyönyörködhettünk. És, hogy a nap teljes legyen és a hangulat
tovább fokozódjon, élı zenére szórakozhatott ki-ki kedve szerint. Kellemesen elfáradva, de szép élményekkel tértünk haza, annál is inkább
hisz kótaji utunk elıtt egy kis meglepetéssel is készültünk vállalkozó
kedvő gondozottainkkal – elindultunk város nézıbe Nyíregyházára (Igaz
nem gyalog, ha nem kis busszal). Majd pedig betértünk a „Mc Donald’s
rendelet alapján folytatjuk.
A kezdeti nehézségeket - bízunk benne, hogy könnyen átvészeljük, és teraszára egy finom fagylalt elfogyasztására – ahol talán gondozottaink
hamarosan mindenki igénybe veheti a számára megfelelı ellátást. Min- még soha nem jártak – így történt, hogy szeptember 5-e nagyon színes,
programokban gazdag változatos nap volt mindannyiunk számára.
denkitıl megértést, és türelmet kérünk!
A helyi konyha szünetelése miatt, gondozottaink augusztusi étkezését
zökkenımentesen sikerült megoldanunk a buji iskola konyhájáról. Az

Figyelmeztetı
jelei:
növekvı,
pigmentált (fıként fekete, szürkés vagy mélykék) folt
vagy anyajegy. Haladéktalanul orvoshoz kell fordulni
a bırön észlelt pigmentfolt miatt, ha a régebb óta
meglévı "anyajegy" alakja, nagysága, színe megváltozik, a vörös, fehér vagy kék elszínezıdés ráterjedt
a környezı bırterületre, vagy ha a korábban teljesen
lapos, foltszerő képlet kissé dudorosabbá, tapinthatóvá válik, esetleg nedvezik vagy vérezget, körülötte
gyulladásos bırtünetek jelentkeznek. A gyanújelek
között szerepelhet a viszketés is. Sajnos a felvilágosítás ellenére tartja magát az a hiedelem, hogy az
anyajegyekhez hozzányúlni nem szabad, és a betegek így sokszor késın kerülnek orvoshoz. Minél

felületesebb
a
melanoma, annál
nagyobb a gyógyulás esélye. Ha viszont mélyen
behatolt a bırbe, valószínőbb, hogy áttétet adott a
nyirok- és vérereken át, és néhány hónapon vagy
éven belül halált okoz. A melanoma három stádiumát különböztetik meg. Az I-es stádiumban nincsenek áttétek, a nyirokcsomók normálisak, ekkor a
gyógyulás esélye kedvezı. A II-es stádiumban a
környéki nyirokcsomókban is vannak rákos sejtek. A
III. stádiumban a test távoli részén is képzıdtek
áttétek. A betegség lefolyása nagyon változó, úgy
tőnik, nagyban függ a szervezet immunvédekezésétıl. Egyes betegek a melanoma áttétei dacára jó
egészségben élhetnek évekig.
A gyanús elváltozást teljes egészében el kell távolítani. A bırrák helyi kezelésére kenıcsöket (pl.
fluorouracil) nem szabad használni, mert a gyógyult

Gliba Lászlóné
Területi Iroda szociális gondozója és szervezıje
hám alatt daganatterjedést okozhatnak. Tilos mindenféle házi szerrel, szemölcsirtóval való ecsetelés,
maratás!
Az egyedüli megoldás és a további következmények
megelızésének módja a korrekt, biztonsági udvarral
történı sebészeti eltávolítás, amit természetesen
szövettani feldolgozás követ. Csak ennek birtokában
lehet a további kezelésrıl és az ellenırzések gyakoriságáról dönteni. A melanoma súlyosságának megítélésében szerepet játszik a szövettani metszetben
mért daganat vastagsága, és az, hogy a rosszindulatú sejtek a bır mely rétegét érintik. Szükség esetén
a környéki nyirokcsomók eltávolítására is sor kerülhet. Ha a melanoma nem adott áttételt, a gyógyulási
arány csaknem száz százalékos. Ha azonban valakinek már volt melanomája, fennáll az újabb daganat
kialakulásának veszélye. E betegek bırét ezért
rendszeresen ellenırizni kell.
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Erdélyi kirándulásaink (az elsı) során megismerkedtünk a PARTIUM-nak nevezett területtel, a mai magyar-román határ és a történelmi
Erdély (Királyhágó közötti észak-déli irányban
elnyúló területtel. Ezeket a területeket az erdélyi fejedelmek mint Erdélyhez kapcsolt magyarországi „részeket” birtokolták a 16. 17. században.
Magába foglalta a mai Máramaros, Szilágy,
Bihar, és Arad megyék területét. A Székelyföld
után itt él a legtöbb magyar. A terület központja
Nagyvárad.
Utazásunk során a történelmi emlékhelyeket
kutattuk. Gazdag ismeretanyag birtokába jut-

Érmindszent
hattunk és kegyelettel adóztunk nemzetünk két
nagyja elıtt: Kölcsey Ferenc és Ady Endre.
A második út Maramarossal és a máramarosi
falvakkal ismertetett meg bennünket.
A Gutin-hágón túl egy csodálatos világ várja az
utazót, romantikus falvakkal, mesébe illı házi-

kókkal és hatalmas faragott fakapukkal. Erdély
elmaradott területe, de itt ırzıdött meg leginkább a népi-építészet és a hagyományos életmód, a színes népviselet, még hétköznapokon
is. A falvak jellegzetes látnivalói a csúcsos
tornyú görögkatólikus fatemplomok.
Barcánfalva – a falu végén a kolostor központtal a gyönyörő fekvéső Mára és Iza völgyében.
Érdekesség volt Szaplonca a Vidám temetıjével.
Nagybánya közelében elsısorban Koltót emelem ki. A gyönyörő fekvéső faluban töltötték
mézesheteiket Petıfi Sándor és Szendrey Júlia
184. szeptember 9-tıl október 20-ig a gróf Teleki

Ady-ház
Sándor kastélyban. (Teleki Sándor Petıfi nagy
tisztelıje és barátja volt. Teleki t gyermekkorában Táncsics Mihály nevelte, ennek is köszönhetı, hogy Teleki honvédezredesként részt vett
a szabadságharcban.)
A kastélyban Teleki-Petıfi Múzeum van. 28
verset írt Petıfi
Koltón, köztük a
híres Szeptember végén címő
versét.

Szıdemeter
Tiszaberceli Nyugdíjas Egyesület Vezetıjét, aki
évente több alkalommal szervez kirándulást a
tagok részére. Kis hazánknak sok szép tájait
bejártuk és több alkalommal voltunk külföldön.
Az idén másodszor jártunk Romániában ezekrıl a szép helyekrıl szeretnék egy párat kiemelni. Júliusi kirándulásunk alkalmával a történelmi helyeket látogattuk meg. Voltunk Nagykárolyban megnéztük a Károlyi kastélyt, ami is
látszott, hogy valaha jobb idıket élt át, most
van felújítás alatt. Nagyon szép a kastélypark,
amit megcsodáltunk, az egész környékével
együtt.
Érmindszenten virággal emlékeztünk Ady Endre szülıfalujára. Szintén virággal emlékeztünk
Szıdemeterbe Kölcsey Ferencre.
Ezután következett Szatmárnémeti ezt látni kell
ezt a szépeséges szép várost és a fıtér ez egy
csoda a sok virág a szökıkutak az ember csak
ámult a gyönyörőségtıl.
Az augusztusi kirándulásunk alkalmával is
érintettünk több helységet, de ez alkalommal
már bejártuk az erdélyi tájak egyes részeit is.
Nagyon szép erdıs, hegyes szerpentin úton
haladtunk, ahol a szép vadvirágokba és a hegyi
patakokba gyönyörködhettünk. A Hutahágón
fényképezkedtünk is a 538 m. magasban. Meg-

Megint kirándultunk.
Mielıtt elkezdeném részletesen
leírni a csodálatos kirándulást
az Erdélyi utunkat, meg kell,
hogy dicsérjem a
Nagykároly

Károlyi-kastély

Nagykároly

Károlyi-kastély
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Szıdemeter Kölcsey-ház
néztük a Vidámtemetıt, ami nagyon érdekes
volt a fejfák vidám színekbe pompáztak.

Szıdemeter Kölcsey-ház
Máramarosi városnézés is csodálatos volt.
Koltón volt a szállásunk Petıfi S. Itt töltötte
mézesheteit, ifjú feleségével Szendrei Júliával.
Uticélunk következı állomása Nagybánya.
Rengeteg látnivalóval, megnéztük a Kvarcmúzeumot, ami csodálatos volt, mely Európa leghíresebb múzeuma. Voltunk a pénzverdében,
amit szintén megcsodáltunk. Megnéztük a gyönyörő templomokat a volt Minorita templomot
és az Eangélikus templomot. Indulás a második

Szatmárnémeti
nap haza és 15 órakor a szépséges szép SzatSzatmárnémeti
márnémeti fptér megtekintése, amit soha nem
fogok elfelejteni, mert a látvány lenyőgözı volt valami szép nevezetes részt kihagytam, de ezt
de nem csak számomra, hanem az egész cso- leírni nem lehet, ezt látni kell.
port számára. Mindenkinek ajánlom megnézni.
Kerekes Lajosné- Nyugdíjas Egyesület tagja
Köszönjük ezt a szép kirándulást. Lehet, hogy

járulást rendelkezésre bocsássa.
A testület 2008. évben havi bruttó 20.000,- Ft
tiszteletdíjat állapított meg a képviselıtestületi
tagok részére, valamint havi bruttó 10.000,- Ft
Rovatvezetı: Dr. Szilágyi Norbert jegyzı
tiszteletdíjat a nem képviselıtestületi bizottsági taA testület 2008. szeptember 29-én tartotta soron kö- gok részére. Elhatározta, hogy 2008. október 31-én a Hısök emlékvetkezı ülését, melynek során rendeletet alkotott a hirdetmények és mőve felavatásának 70. évfordulója alkalmából ünnepséget szervez,
hirdetı berendezések elhelyezésérıl. Ennek alapján például plakátot, melyre meghívta Dr. Kuknyó Jánost, településünk díszpolgárát -az
hirdetést kizárólag a Fı u. 30. szám alatti buszmegálló és a piac terü- ünnepi beszéd megtartására. A megemlékezésen nagyon sokan
lete mellett elhelyezett hirdetıtáblákon lehet elhelyezni. Ha más he- vettek részt, és a kegyelet virágainak elhelyezését követıen mindenki
lyen pl: fedett buszváró üvegfalán, kerítésen...stb helyeznek el hirde- gyertyát gyújtott. 2008. októberében két testületi ülésre is sor került,
tést, akkor a hirdetı személyt 30.000,-Ft-ig terjedı pénzbírsággal melynek keretében a képviselık döntöttel arról, hogy támogatják egy
lehet sújtani, és 3000,- Ft+áfa/ darab eltávolítási díjat számítunk fel olyan pályázat benyújtását, melynek keretében falközpont kialakításárészére. A testület döntött arról, hogy október 23-a alkalmából október ra nyílna lehetıség. Mint köztudott, az önkormányzat támogatja a
22-én az iskolában tartja a megemlékezést, melyre a település teljes helyben mőködı társadalmi szervezetek mőködését, ennek keretében
lakosságát szeretettel várja. Az ünnepség családias hangulatban ke- az egyesületek elszámolni kötelesek a támogatással. A helyi civil
rült megtartásra, ahol az általános iskolások elevenítették fel a múlt szervezetek zöme elszámolt az elsı félévre megítélt hozzájárulással,
emlékeit.
így a második félévre esedékes összegek folyósítása megkezdıdött.
A testület döntött arról is , hogy önkormányzatunk részt vesz a kistér- A soron következı ülésre 2008. november 24-én kerül sor, ahol várségi járóbeteg szakellátási központ megalakításában és mőködtetésé- hatóan döntés születik a jövı évi költségvetési koncepcióról, a 2009ben, így felhatalmazta a polgármestert, hogy a Mediamb Közhasznú ben esedékes helyi adók mértékérıl, valamint a víz– és csatornadíjak
Kft. társasági szerzıdését aláírja, és a 100.000,- Ft-os vagyoni hozzá- alakulásáról.
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Részlet Farkas István református püspök 70 éve tartott avató
beszédébıl:
(Farkas püspök Tiszabercel község
önkormányzatának elsı díszpolgára)

„
HİSÖKET VÁROK
A tiszaberceli – hazánkért meghalt hısök szobrának
felavatásakor, 1938. május 15-én tartott avatóbeszéd.
Ünneplı Magyar Testvéreim !
A magyar földön nyugtalankodó – itt e tájon élı magyarok
számára a lelkek békéjét legalább egy napra visszaadó,
imádságra serkentı ünneppé magasztosult ez a mai
találkozó.
Úgy ejt,- édes kábulatba s úgy járja át egész valónkat az
ünnepi hangulat, mint mikor akácillattal telnek meg a
szabolcsi falvak.
Amit nem tudnak megvalósítani, az élık,. Azt megcselekszik a halottak. Egymáshoz simulásra késztetik a máskor
civódó magyarokat. Olyan szépen megférünk itt, - egymás mellett mindnyájan... Ledőlnek a nádas házak és
szabolcsi nemesi kúriák lakói között olykor még meglévı
válaszfalak. Nem kérdezzük: ki vagy?, - honnan jöttél? kinek a nevét keresed a kıbe vésett betőkbıl? …... Csak
azt tudjuk, hogy a lélek indítására jöttünk ide össze –
egymást szeretni vágyódó magyarok !
Elülnek a hétköznapok politikai párttusái. Gyönyörőség
nézni ezt a sok könnyben úszó tekintetet. A szívek hangosabban dobognak s a karok
ölelésre vannak kitárva. Mint
hajdanán- a golgotai kereszt alatt

a tanítványok és szent asszonyok – mennybe nézı szemmel várták az Isten fiának megdicsıíttetését – úgy emeljük fel mi is szemeinket a hegyekre, hol rab magyar véreink élnek árvaságban és az égre, ahonnan várjuk a szabadulást.
Hısi halottak emlékköve : kibontott, tavaszi széltıl meglengetett országzászló alatt énekelve s imádkozva –
olyan jól esik ma magyarnak lenni igazán s vallást tenni a
mi gyızedelmes hitünkrıl, hogy a mi hısi halottaink nem
haltak meg hiába s idejére elhozza az Isten a magyar
feltámadást is.
Bizony így van! - hogy a nagy kálváriajárásban egyebünk
sem marad biztatónak – csak ık-, a hısi halottaink, akikkel dicsekedni tudunk !
Úgy érzem, hogy Isten jár itt közöttünk. Csodamővelı
hatalmával sírokat nyitogat fel, halottakat ébresztget s
lelki szemeink elıtt ott menetelnek a hazáért meghalt
hısök mindnyájan s közöttük: a tiszaberceli hısi halottak
is …
Ott vannak mind az 58-an … .. Testvérem ! Látod a
tiédet közöttük? … Fiad, édesapád, testvéred, atyádfia –
mind ott vannak ebben a seregben ! … Halljátok-e? …
Üzennek nekünk...: „Nincsen annál nagyobb szeretet,
mintha odaadja valaki az ı életét barátaiért! „
A názáreti Jézus, a kereszt felé indulva tanította így a
tanítványait!...
És azóta hogy elhangzott az Isteni szó-, Az önzetlen
honszerelem – örök szép harci riadója lett és marad ez a
– Krisztustól tanult Napiparancs !...
A keresztyén embernek tudnia kell, akármelyik templomban imádkozott ma, hogy a Krisztusban – kegyelembıl
mindnyájan visszakaptuk a bőneink miatt elveszített :
isteni képmást...”
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Készítette: Németh Sándor
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Berczeli
Tejszínes mustáros uborkás csirke
Hozzávalók:
2 nagyobb csirkemell filé
1 közepes fej vöröshagyma
4-5 gerezd fokhagyma
1 kisebb csokor petrezselyem
4-5 ecetes uborka (közepes
mérető)
 só
 bors
 ketchup
 mustár
 4 dl habtejszín
Pici olajon az aprított hagymát megdinsztelem, majd
mehet rá a csíkokra vágott
csirkemell, amit sózok, borsozok. Amikor a hús elfıtte a
levét és szép barnás, ráön-

töm a tejszínt, és
kezdıdhet az
ízesítés.
Ketchupból csak
annyit szoktam tenni, hogy a
tejszín fehér színét egy kicsit
feldobjam, majd jöhet a mustár, abból viszont annyit,
hogy jól kiérzıdjön az íze.
Rányomom a fokhagymát,
és végül a felkarikázott uborkát teszem bele.
Összerottyantom, és a legvégén jöhet az aprított petrezselyem. Ha esetleg még
elbír egy kis sót, pici ételízesítıt szoktam bele tenni. Én
személy szerint penne tésztával szoktam tálalni, és a
családom imádja.
Manóka

Tiszabercel Község
Önkormányzatának
hivatalos lapja.
Fıszerkesztı: Dr. Szilágyi Norbert 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.
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Gratulálunk házasságkötésük
60. évfordulója alkalmából !
V á r a l j a i J á n o s n a k és
Bara Máriának
valamint
H u l l á r G u s z t á v n a k és
Meskó Veronikának
valamint
Oláh Istvánnak és
Z e r d e r á k B o r b á l á n a k.
Gratulálunk házasságkötésük
50. évfordulója alkalmából !
V e l e c z k i A n d r á s n a k és
Ballai Irénnek.
valamint
S z a l o n t a i J á n o s n a k és
M a r g i t n a k.

