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Ropogós csukák és Budaházi Emil ! Monumentális díszlet, humor és profizmus a Gyertyafénykeringın! Dekoráció! 

Fergeteges karneváli hangulat, csinos lá-
nyok! 

Balázs Klári és Korda György 

Rétközi ifjúsági találkozón karaokezó  
srácok! 



Berczeli 2007. augusztus 

Tisztelt Szerkesztı Úr! 
 
Örömmel vettem felkérését a heti rendezvények véleményezé-
sérıl, melyet ezúton teljesítek. 
A kezdés kicsit- az idıjárásnak köszönhetıen- balszerencsé-
sen alakult, de a folytatás annál jobb lett. 
 
Vasárnap a Brazil tánccal indult a mősorsorozat, ami látványos, 
egzotikus, talán kicsit összecsapott elıadás volt. A színházi 
elıadás a korábbi évek színvonalát hozta. Idıs és fiatal egy-
aránt kellemesen szórakozhatott rajta. 
Hétfın sajnos nem tudtam részt venni a programokon, bár ez 
inkább a fiatal korosztályt célozta meg. 
Kedden a Disco Express: ez a dübörgı zene sem az én vilá-
gom, nem is maradtam végig. Véleményem szerint hiba volt 
egymás után két ilyen zenés est megrendezése. 
Szerdán a cigányzenéé volt a fıszerep, ami mindig sikert hoz. 
Itt is az volt, de a fegyelmezetlen nézık miatt kicsit összecsa-
pottra sikerült a vége. 
Csütörtökön a Francia sanzon estje volt, ami nekem tetszett. 
Mindig is csodáltam a jó hangú emberek éneklését. Az utána 
következı break együttessel nem tudtam azonosulni, a többi 
napokon pedig már túl sok volt belılük. 
Pénteken a kötélhúzó viadal a tiszaberceliek abszolút gyızel-
mével végzıdött, aminek minden helybeli nagyon örült. Most 
elıször hiányoltam a tömeget. Sokat vacakoltak a bírák a vitás 
kérdéseken, amit sokan meguntak és nem várták meg a végét. 
Talán a csapatok meghívását ki lehetne terjeszteni a környezı 
községekre is. / Gávavencsellı, Buj, Nagyhalász/. Este Korda-
Balázs koncert: igen sok embert csalt ki a Tiszához, éppen 
ezért egy kis ráadást megérdemeltek volna. 
Szombat: A halászléfızı versenyt nagy számú érdeklıdı jelle-
mezte a korábbi évekhez hasonlóan és remélem ezután is így 
lesz. A délutáni mősor most nem volt olyan változatos mint 
korábban, fıleg gyerekeknek szólt. 
Az eredményhirdetés után az elızı évekhez hasonlóan divat-
bemutató show szórakoztatta a közönséget.  
Az egész hét zárásaként az Apostol együttes koncertjét élvez-
hette a közönség. Szerintem frenetikus sikerük volt és ekkora 
tömeg a nyolc év alatt még nem fordult meg a Tisza-parton. 
 
Köszönet a támogatóknak, köszönet a szervezıknek! 
Összességében a két rock-est kivételével a mősor jó volt. A 
technikai felszereltség is remek, éppen ezért a rendezettségre 
is oda kellene figyelni. Elıadások alatt a színpadot szabadon 
kellene hagyni, sok ember szórakozását zavarta az állandó 
jövés- menés a mősorok alatt. 
Az egyesületek tagjai összedughatnák a fejüket a következı 
évi mősor tervezéséhez, hiszen másoknak is lehetnek jó ötle-
tei. 
Talán nem muszáj mindent egy-két embernek magára vállalnia, 
be lehetne vonni másokat is a lebonyolításba az egyesületbıl. 
A rendet, szervezettséget pedig minimális belépı díjjal minden 
gond nélkül biztosítani lehetne. Derőlátással várom a jövı évi 
rendezvényeket és bízom abban, hogy a falu lakossága is 
nagyobb aktivitással vesz részt rajtuk. 
 
Tisztelettel köszönöm, hogy leírhattam véleményemet: 

     Borbély Mihályné   Borbély Mihályné   Borbély Mihályné   Borbély Mihályné       

Tisztelt Fıszerkesztı Úr! 
 
Szívesen teszek eleget felkérésének, hogy leírjam 
véleményem a Rétközi Kulturális és Turisztikai Napok 
rendezvénysorozatáról. Annál is inkább, mert egy kicsit 
más szemszögbıl látom az eseményeket, hiszen ré-
szese lehetek ennek a nagyszerő hétnek. 
Minden évben olyan programokat igyekszünk szervezni, mely széles palettát 
nyújt az érdeklıdık számára. Úgy gondolom, az idén is sikerült változatos, 
tartalmas estéket biztosítani az idelátogatók szórakozására. A Tisza-parti 
nyáresték hangulata akkor is magával ragadja az embert, ha egyedül üldögél 
a parton ( egy héttel a rendezvények elıtt, tesztelni a szúnyogmennyiséget) 
és akkor meg fıleg, ha 3 ezer ember teszi ezt baráti társaságban, színvona-
las mősorokat nézve. 
Tudom, hogy nem kis dolog életben tartani ezt a rendezvényt, mert az egy-
napos „falunapok” is nagy anyagi áldozatot követelnek az önkormányzattól, a 
rendezı civil szervezetektıl- és nálunk ez már a VIII. volt! Köszönet érte 
mindenkinek, aki támogatja! 
Lehet ezt az egy hetet szeretni, szidni, fanyalogni tıle, a közömbösségre 
magyarázatot találni, lehet a rendezıket anyagi haszonszerzéssel gyanúsíta-
ni, lehet kritizálni, lehet elismerni, megköszönni- talán csak egyet nem lehet: 
szó nélkül elmenni mellette. 
Most vizsgáztunk a nagyközönség elıtt: a több, mint féléves szervezı munka 
mennyire volt eredményes. 
Szórakozató volt-e a színházi elıadás, volt-e kellı tájékoztatás, volt –e pad, 
szék, hideg volt-e a sör, édes-e a fagyi, mőködött-e a technika, jó volt-e az 
idı, elég erıs volt-e a halászlé, és folytathatnánk, mindenki a saját kérdései-
vel. 
Éppen ezért nyitottak vagyunk a nagyközönség felé: mondják el véleményü-
ket, kiket látnának szívesen, mit csinálnának másképp. 
Persze, ehhez terjeszteni kellene a Berczeli Naplót Balsán, Gávavencsellın, 
Bujon, Nyíregyházán, Ibrányban, stb., mert a berceli lakosok közül a törzskö-
zönségen kívül (akiknek köszönjük az elismerést) alig láttunk helyi lakost. 
Kár, mert elsısorban nekik szólt a Gyertyafénykeringı, a brazil zene, a fran-
cia népdal, a Bihari együttes kulturált cigányzenéje, a Balázs- Korda házas-
pár nosztalgia-estje, a fiataloknak a Prometheus és a Disco Express zenéje, 
az Apostol együttes közös éneklésre késztetı sláger összeállítása. 
A nyaram legszebb hete volt. Tele élménnyel, nagy találkozással, világmeg-
váltó beszélgetéssel, a megunhatatlan, varázslatos Tisza-parttal, jólesı fá-

radtsággal és a reménnyel, hogy mindez lesz jövıre is.  
    Száraz LászlónéSzáraz LászlónéSzáraz LászlónéSzáraz Lászlóné    

Köszöntötte a rendezvény résztvevıit Gráf József Gráf József Gráf József Gráf József földmővelésügyi és vidékfejlesztési 
miniszter! A képen: Juhász FerencJuhász FerencJuhász FerencJuhász Ferenc– országgyőlési képviselı, MSZP elnök 
h.;Humicskó JózsefHumicskó JózsefHumicskó JózsefHumicskó József– alpolgármester, Híd a jövıbe egy. elnöke; Dr. Karakó LászlóDr. Karakó LászlóDr. Karakó LászlóDr. Karakó László- 
Gávavencsellı polgármestere; Dr. Hanusz ÁrpádDr. Hanusz ÁrpádDr. Hanusz ÁrpádDr. Hanusz Árpád– a falusi turizmus országos szövet-
ség alenöke, a szövetség megyei elnöke; Dr. Szilágyi NorbertDr. Szilágyi NorbertDr. Szilágyi NorbertDr. Szilágyi Norbert– jegyzı; Hajnal And-Hajnal And-Hajnal And-Hajnal And-
rásrásrásrás– Tiszabercel polgármestere 
A képrıl hiányzik: Berencsi Béla Ibrány polgármestere, Kiss Gyula Demecser polgár-

mestere, Szilágyi Mihály városi rendırkapitány helyettes, Ónodi Sándor mb par. 



Tisztelt Jegyzı Úr! 
Köszönöm a bizalmat amiért lehetıséget kaptam vélemény nyilvánítás-
ra a Rétközi Kulturális és Turisztikai Napokkal kapcsolatban. Mivel Kor-
da György és Balázs Klári a kedvenc énekeseim közé tartozik, ezért 
nekem ık tetszettek a legjobban. Minden rendezvény színvonalas, 
szórakoztató és változatos volt. Remélem jövıre is sikerül megtartani 
sokak örömére.  

Tisztelettel:Erdısné Lakatos ÉvaErdısné Lakatos ÉvaErdısné Lakatos ÉvaErdısné Lakatos Éva    

Tisztelt Fıszerkesztı Úr! 
 
Véleményem szerint az idén 
VIII. alkalommal megrende-
zett „Turisztikai Napok” az 
egyik legsikeresebb rendez-
vény volt a rendezvény törté-
netében. A szervezık össze-
fogva, politikai nézettıl men-
tesen, egymást segítve, gör-
dülékenyen, nagy rutinnal 
bonyolították le a napi ese-
ményeket. Büszkeséggel 
töltött el, hogy a berceli kötél-
húzók fölényesen megvédték 
tavalyi címüket és bebizonyí-
tották, hogy erıs emberek 
Tiszabercelen is szép szám-
mal vannak. Az utolsó két 
napi mősor elıadóinak kivá-
lasztása a szervezık hozzá-
értését dicséri, hiszen óriási 
sikerük volt. A fı esemény, a 
Halászlé ünnep színvonalát 
nagyban emelte a kft-nk  által 
meghívott mezıgazdasági 
miniszter Úr Gráf József, az 
MVH elnöke Margittai Miklós MVH elnöke Margittai Miklós MVH elnöke Margittai Miklós MVH elnöke Margittai Miklós 
Úr Úr Úr Úr és az IKR Rt elnök- vezér-
igazgatója Szaxon Attila Úr 
jelenléte. Ennek egyik hoza-
déka, hogy rendezvényünk 
híre bekerül az országosan 
megjelenı IKR Magazin cím-
lapjára. 
Remélem, hogy a szervezık 
és támogatók a jövıben is 
ilyen hozzáállással és lelke-
sedéssel végzik munkájukat- 
egy picit javítva a vendéglá-
tás és a büfé színvonalán- 
tovább öregbítik községünk 
vendégszeretetét és hírnevét. 

Tisztelettel:                     
Görömbei Ferenc   Görömbei Ferenc   Görömbei Ferenc   Görömbei Ferenc       

Tisztelt Szerkesztıség! 
Én és a családom nagyon jól érez-
tük magunkat a Tisza-parti estéken. 
Nem csoda, hisz mi „fül- és testkö-
zelbıl” élvezhettük a programokat. 
Nagyon jó volt a kezdés. A színházi 
elıadás élvezetes és jó humorú 
volt, s az idıjárás is kegyeibe fo-
gadta a szereplıket, szervezıket és 
a közönséget. Az ifjúsági napon 
reggeltıl estig kint voltam, mint 
pedagógus. A kézmőves sátorban 
segítettem. Itt ragadom meg az 
alkalmat, hogy gratuláljak a fiatalok-
nak, hogy ilyen szépen, ötletesen, 
körültekintıen lebonyolították ezt a 
napot. Jó lett volna, ha több berceli 
gyerek is eljött volna! 
Tartalmas, jó programok voltak a 
héten. 
Köszönjük mindenkinek, hogy egy 
hétre igazi központtá varázsolta 
falunkat. Kívánok minden szervezı-
nek, segítınek jó pihenést. 

Tisztelettel:  Kerekes JánosnéKerekes JánosnéKerekes JánosnéKerekes Jánosné 

Tisztelt Jegyzı Úr! 
 
Köszönöm a lehetıséget, hogy elmondhatom véleményem a Rétközi  
Kulturális és Turisztikai napokról. 
Színvonalas és szervezett rendezvényeken vehettünk részt, amelybıl 
minden korosztály válogathatott kedvére. Számomra a Rétközi Sportta-
lálkozó, avagy „Éld túl” akadályverseny tetszett a legjobban, mert ebben 
tudtam 100%-ban részt venni. 
Egy kilenc állomásból álló akadálypályán mérhettük össze erıinket. 
Változatosak és nagyon szórakoztatóak voltak az ügyességi feladatok, 
ahol rendkívül jól éreztük magunkat. Egy csodálatos nappal ajándékoz-
tak meg bennünket a szervezık a vakáció ideje alatt. 
Gratulálok a szervezéshez, a mősor választáshoz és a kitartó munká-
hoz. Remélem jövıre is lehetıségem lesz részt venni ezeken a szóra-
koztató napokon! 

Tisztelettel:   Mészáros Kata  Mészáros Kata  Mészáros Kata  Mészáros Kata   

Tisztelt Szerkesztı Úr! 
Köszönettel vettem felkérését. 
Több éve rendszeres látogatója vagyok a Rétközi Kulturális és Turiszti-
kai Napoknak. A rendezvény sokoldalú, a község és a környezetben 
lévı települések lakói ki-ki érdeklıdésének megfelelı elıadásokból 
válogathat. 
Az idei rendezvény is többféle mőfaj kedvelıinek adott szórakozási 
lehetıséget. 
Tapasztalatom, hogy a magyar nóta, ismert elıadók- együttesek sláge-
rei, cigányzene, humor az, amely jobban vonzza a közönséget. Vélemé-
nyem szerint azonban minden elıadásnak megvolt a maga varázsa, az 

elıadók lelkesek voltak, amelyet felejthetetlenné tesz a rendezvény 
helyszíne, a festıi szépségő Tisza-part. Kicsit hiányolom a tiiszaberceli 
lakosok érdeklıdését, hiszen az elıadók helybe jönnek, amit jobban ki 
kellene használni és „okosabban kéne élni” ezzel a lehetıséggel. 
 
Köszönet és elismerés illeti a rendezvény szervezıit, támogatóit, a lebo-
nyolításban munkájukkal közremőködıket, valamint azoknak a látoga-
tóknak, akik adományukkal hozzájárultak a rendezvényhez, lehetıséget 
adva arra, hogy rohanó életünkben egy hétre kikapcsolódhatunk a min-
dennapok gondjaiból és egyhangúságából. 

Tisztelettel: Nagy KárolynéNagy KárolynéNagy KárolynéNagy Károlyné  

A gyerekek is megmutathatták tehetségüket a BIKE által szervezett 
Rétközi Ifjúsági találkozón a kézmőves sátorban! 

Berczeli 2007. augusztus 

Hajnal András polgármester úr, a Hajnal András polgármester úr, a Hajnal András polgármester úr, a Hajnal András polgármester úr, a 
rendezvény fıvédnöke engedélyt rendezvény fıvédnöke engedélyt rendezvény fıvédnöke engedélyt rendezvény fıvédnöke engedélyt 

ad az ünnepi tőzgyújtásraad az ünnepi tőzgyújtásraad az ünnepi tőzgyújtásraad az ünnepi tőzgyújtásra! 



Tisztelt Szerkesztı 
Úr! 
 
Mint évek óta, most is 

nagyon vártam a rendezvénysorozatot. 
A rendezvény többségén részt vettem, az 
egész szervezéssel meg voltam elégedve. 
4-én és 6-án az idı nem volt kegyes a rendez-
vények megrendezéséhez, de a tervezett prog-
ramból nem maradt el semmi, mert a színházi 
elıadás nagyszámú közönség elıtt vasárnap 
meg lett tartva. Az elıadás nagyon tetszett. 
A Regionális Nyugdíjas Találkozóról megelé-
gedve távoztak a vendégek, köszönetet mond-

tak a nagyszerő szervezésért, és a szép na-
pért. 
 A kötélhúzás kicsit vontatottan indult kisebb 
technikai hibával, de jól végzıdött, a 
tiszaberceli erısfiúk  gyıztek. A Korda- Balázs 
koncertnek több ezer látogatója volt megítélé-
sem szerint. Egy kicsit rövidnek tőnt. Szeret-
ném megjegyezni, hogy a látogatók nem voltak 
nagyon aktívak a kasszánál, simán kikerülték. 
Igaz ingyenes volt a részvétel, de egy minimá-
lis összeggel mindenki hozzájárulhatott volna a 
rendezvény költségeinek csökkentéséhez. A 
halászléfızı versenyen nem vettem részt, de 
mint mindig most is több ezren voltak. 
Az Apostol együttes koncertje tette fel a koro-
nát a rendezvénysorozatra. Minden korosztály 
szórakozhatott a sokrétő mősorból. 

Tisztelettel: Farkas IstvánnéFarkas IstvánnéFarkas IstvánnéFarkas Istvánné    
    

Tisztel Jegyzı Úr! 
Tisztelt Szerkesztıség! 
 
Köszönettel vettem, hogy levelükkel megtisztel-
ve az idei Rétközi rendezvényekrıl a vélemé-
nyemet megkérdezték 
A lényegre törés jegyében egy idézettel kez-
dem: 
„ Jót tenni könnyő, ha sokan segítenek!” Úgy 
gondolom, hogy a segítség, a jó szándék na-

gyon sok tiszaberceli lakosban és a szerve-
zık és szponzorok részrıl megvolt, de jó volt 
látni a rendezvényekre érkezı nézık sokasá-
gát, azt hogy egy héten át, aki akart és tudott, 
lehetısége volt a kikapcsolódásra. 
Jómagam a csütörtök- péntek- szombat ren-
dezvényein voltam, így csak azokat tudom 
megdicsérni. Jó volt, tetszett, örülök, hogy az 
idıjárás is kedvezett egész héten. Mindenki-
nek, aki részt vett ezen rendezvények sike-
ressé és kellemessé tételében, gratulálok és 
köszönetemet fejezem ki. 
Remélem a rendezvénysorozat 10. évfordulójá-
ra is sor kerül és akkor is lesz módom vélemé-

nyemet leírni. 
„Tetteidnek tudjál örülni, 
  Más tetteit tudd megbecsülni, 
  S fıként ne győlölj egy em-
bert se, 
  A többit bízd az Úristen-
re!”(Goethe) 

Tisztelettel: Széles Lászlóné Széles Lászlóné Széles Lászlóné Széles Lászlóné     
    

Tisztelt Szerkesztıség! 
 
Elıször is szeretném megkö-
szönni a lehetıséget, hogy 
véleményemet elmondhatom. 
A rendezvénysorozat program-
jai nekem nagyon tetszettek. 
Azért is jó ez a hét, mert az 
emberek a hétköznapokon 

mindig rohannak. Ilyenkor megállunk, váltunk 
pár szót rég nem látott ismerısökkel. Egy kis 
felüdülés ez a hét a szürke hétköznapokon. 
Családom nevében is szeretném megköszönni 
mindenki fáradozását, hogy megrendezésre 
kerülhettek a VIII. Rétközi Kulturális és Turiszti-
kai napok. 
 

Tisztelettel: Hegyes JózsefnéHegyes JózsefnéHegyes JózsefnéHegyes Józsefné    
    

Tisztelt Szerkesztı Úr! 
 
Örülök a megtiszteltetetésnek, hogy elmondha-
tom véleményemet a Rétközi Kulturális és 
Turisztikai Napok rendezvényeirıl. Meglátásom 
szerint jó szervezett, színvonalasra sikerült a 
n a g y 
gondos-
s á g g a l 
sok-sok 
sze rve -

zımunkával létrejött programsorozat.. 
Bár nem tısgyökeres berceli vagyok, de ma 
már e közösséghez tartozónak érzem magam. 
Éppen ezért külön öröm látni, hogy évrıl-évre 
fejlıdik és egyre több embert vonzó látványos-
ság lett a valamikori „Berceli Napok”-ból.  
Köszönöm a szervezıknek, a mősorban fellé-
pıknek és minden közremőködınek a felejthe-
tetlen élményt. 

Tisztelettel: özv. Veres LászlónéVeres LászlónéVeres LászlónéVeres Lászlóné    
    

Tisztelt Szerkesztı Úr! 
 
Köszönöm a felkérést. 
Minden évben én is kilátogatok a rendezvé-
nyekre. Véleményem szerint az idei programok 
nagyon változatosak voltak, és minden  korosz-
tály megtalálhatta a számára érdekes és szóra-
koztató elıadást. Nekem legjobban a Disco 
Express koncertje tetszett. Remélem jövıre is 
ilyen színvonalas programokat tekinthetünk 
majd meg. 

Tisztelettel: Nagy ÉvaNagy ÉvaNagy ÉvaNagy Éva    
    

Tisztelt Szerkesztı Úr! 
 
Köszönöm a felkérést, hogy idén én írhatok a 
rendezvénysorozatról. Nekem az Ifjúsági talál-
kozó tetszett a legjobban, hisz a csapatommal 
„túléltük” a napot és jó eredménnyel térhettünk 
haza. De a többi nap is hangulatos volt. Remé-
lem jövıre is lesznek ilyen rendezvények. 
 
 

Tisztelettel: Kató EditKató EditKató EditKató Edit 
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„JucusJucusJucusJucus” is koncertet adott a Rétközi Ifjúsági 
találkozón! 

Nagyon szórakoztató volt a tojásdobáló verseny az ifjúsági 
napon, melynek játékvezetıi voltak  
Hajnal Andrásné és Újhelyi Pálné 

Az osztatlan sikert aratott Disco Express zenekar koncertje ! 
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Görömbei Kitti és Morószki Norbert  2007.07.21-
én kötöttek házasságot, és fogadtak egymásnak 
örök hőséget a tiszaberceli felújított házasságkötı 

teremben! 

 
Az Arany Parmen Kft az aszály miatt az idei betakarítást a megszokottnál korábban, már 
július elsı felében megkezdte. A munkát 2 kombájn (melybıl 1 a kft tulajdonát képezi, 1 
pedig bérelt) végezte 4 szállító traktor segítségével. Az aratás 20 napot vett igénybe és 
közel 400 ha-on folytak a munkálatok. Az idei búza betakarítása 3,8 t/ha-os termés átlag-
gal zárult, ami közepesnek mondható. Az aszály miatti terméskiesést viszonylag kompen-
zálja, hogy a felvásárlási árak jók, ami a bevételek alakulására is kedvezıen hatnak. 

 Veres László Veres László Veres László Veres László    

A kombájn para-
méterei: 

 
-315 Lóerı 

-6,1 méter munka-
szélesség 

-3- hektár / óra 
-9m3-es magtar-

tály 

A gyıztes berceliek munka közben!A gyıztes berceliek munka közben!A gyıztes berceliek munka közben!A gyıztes berceliek munka közben!    
A csapat tagjai: Borbély Mihály, Bényei Zoltán, Laczi LajosA csapat tagjai: Borbély Mihály, Bényei Zoltán, Laczi LajosA csapat tagjai: Borbély Mihály, Bényei Zoltán, Laczi LajosA csapat tagjai: Borbély Mihály, Bényei Zoltán, Laczi Lajos    

Augusztus 20-án immáron hagyományosan részt vettünk az 
Ibrányi Kaszáló és Rétközi Tájjellegő Ételek Fızıversenyén! 
A kaszáló versenyen a csapatunk 1. helyezést ért el, Ibrány 
2. , Paszab 3. helyezett lett. A Berceli Kaszásoknak gratulá-
lunk! 
A fızıversenyen fıszakácsunk Kovács József volt, aki pász-
tortarhonyával kápráztatta el a vendégeket. 

Az induló csapatok és a  polgármestereik! 
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Kovács Éva Mónika iskolánk pedagógusa  ésKovács Éva Mónika iskolánk pedagógusa  ésKovács Éva Mónika iskolánk pedagógusa  ésKovács Éva Mónika iskolánk pedagógusa  és    
 Kovács Gyula 2007.augusztus 11 Kovács Gyula 2007.augusztus 11 Kovács Gyula 2007.augusztus 11 Kovács Gyula 2007.augusztus 11----én kötöttek há-én kötöttek há-én kötöttek há-én kötöttek há-

zasságot!zasságot!zasságot!zasságot!    
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!    

Az idei kötélhúzó viadalon, és komphúzó versenyen 3 csapat vett rész. A tiszaberceliek Görömbei 
Vilmos vezetésével, a paszabiak Tajthy Péter irányításával, és az ibrányi és nyíregyházi tőzoltók 
Pernyák Sándor ezredes úr instruálása alatt vívtak egymással és a komppal kemény csatát!  

Mindkét számban a TISZABERCELI CSAPAT LETT A 2007-ES ÉV BAJNOKA!! 
GRATULÁLUNK FIÚK!!!! 

 

 

Az üzleten kívüli kereskedés folytatásának szabályait a 370/2004. (XII. 
26.) Korm. rendelet szabályozza. Üzleten kívüli kereskedésnek minı-
sül az, ha az eladó a fogyasztót a lakásán, a munkahelyén keresi fel, 
azaz a szerzıdés és a jogügylet létrejötte az eladó üzletén, telephe-
lyén kívül történik meg. Nem minısülnek házaló kereskedésnek a 
következı szerzıdések: építési szerzıdés, ingatlan tulajdonjogának 
megszerzésére irányuló szerzıdés, biztosítási szerzıdés, értékpapírra  
vonatkozó szerzıdés, azaz ezen szerzıdések megkötése hiába laká-
son történik, ezen jogszabály rendelkezéseit nem kell rájuk alkalmaz-
ni. Szintén nem terjed ki a rendelet hatálya a vásárokon, piacokon 
folytatott tevékenységre. Az üzleten kívül kötött szerzıdések érvé-
nyességi feltételei a következık, melyek bármelyikének hiánya a szer-
zıdés semmisségét vonja maga után:  

Az eladó a szerzıdéskötéskor írásbeli tájékoztatót köteles átadni 
a fogyasztónak, mely arról szól, hogy a vevı a szerzıdés-
kötéstıl számított 8 napon belül, indokolás nélkül elállhat a 
szerzıdéstıl, azaz a vételárat visszakövetelheti, az átadott 
dolgot pedig visszaadni köteles. 

A tájékoztatónak egyediesítettnek kell lennie, nem lehet forma-
szöveg, a konkrét szerzıdésrıl kell hogy szóljon.  

Kizárólag közismert rendeltetéső, bontatlan csomagolású áru 
forgalmazható.  

 
Ha a fogyasztó az elállási jogát gyakorolja, célszerő ezt írásban meg-
tennie mégpedig úgy, hogy a nyilatkozat a 8. napon, legkésıbb postá-
ra adásra kerüljön. A fogyasztó nem köteles megtéríteni az árúnak azt 
az értékcsökkenését, ami a rendeltetésszerő használat alatt követke-
zett be. A fogyasztót a lakásán felkeresı személy köteles személyi 
azonosságát igazolni, és ha nem ı maga a vállalkozó, akkor a vállal-
kozótól kapott meghatalmazását bemutatni. A házalás reggel 9 és 19 
óra között lehetséges. Akinek jogát megsértették, az a Fogyasztóvé-
delmi Felügyelıségen tehet bejelentést.  



A szarvasmarha állomány nagymér-
vő csökkenésével az istállótrágyázás is vissza-
esett, mely a talajok szerves anyagának apadásá-
val jár. Ezt a veszélyt hivatott részben csökkenteni 
a zöldtrágyázás. 
A módszer nem eléggé elterjedt, inkább a bio-
termesztésben, vagy az agrár környezetgazdálko-
dási programokban alkalmazzák. Ezektıl függetle-
nül bármilyen termesztési módszerben van helye 
és hasznos szerepe. 
Alkalmazható fınövényként vetve, takaró növény-
ként, rávetéssel, vagy másodnövényként bármely 
növényi kultúrába beiktatva. Inkább ez utóbbi a 
kivitelezhetı, vagyis a kalászosok learatása után 
tarlóba vetve, még inkább a   repce betakarítását 
követıen talajmővelés után a többnyire nagyszá-
mú árvakelést egyszerően meghagyni majd le-
szántani. Ez esetben az ıszi kalászos vetése 
nehezen fér be az idıbe, ezért inkább a zöld tö-
meg bedolgozását követıen a következı év tava-
szán vessünk valamilyen tavasszal vethetı nö-
vényt. 
Zöldtrágya növénynek vethetık egyébként: csil-
lagfürt, fehér mustár, rozsos szöszösbükköny, 
napraforgó, szegletes lednek, repce. 
Mindegyik növényre vonatkozik, hogy a virágzás 

elıtt kell a talajba forgatni, mert a beltartalmi érté-
kük ekkor a legnagyobb. Idısebb növényeknél 
kevesebb a nitrogén és ásványi anyag, több a 
cellulóz és lignin, ez esetben a káros pentozán 
hatás felléphet. 
A magas zöldtrágya növényt szántás elıtt célsze-
rő szártépızni, ellenkezı esetben a szántott talaj 
üreges lehet. Ha a szántás után tavasszal vetünk, 
ez nem lehet gond, mert a tél folyamán a talaj 
kellıen megülepszik, a szerves anyagok, ásványi 
és tápanyagok feltáródnak. 
A keresztesvirágú zöldtrágya növények- mint a 
repce- fonálféregírtó hatással is rendelkeznek. 
Jó, ha a zöldtrágya növény a keléstıl számítva 
70-90 napon belül bedolgozásra kerül és legalább 
kb. 100 mázsa zöldtömeget képez hektáronként. 
A zöldtrágyázás szinte egyetlen hibájaként vetik 
fel azt, hogy erısen csökkenti idınként a talaj 
vízkészletét. Amennyiben másodvetésként alkal-
mazzuk ezt a módszert úgy, hogy még ısszel 
leszántjuk, ezután pedig tavasszal vetjük a fı 
növényt, ez a hátrány is kiküszöbölhetı. 
Összegezésként: A mi körülményeink között a 
repce árvakelés meghagyása és beszántása egy 
járható út, mely olcsó és hasznos is. Sokan tudják 
már ezt és évek óta alkalmazzák. 

A      z ö l d t r á g y á z á sA      z ö l d t r á g y á z á sA      z ö l d t r á g y á z á sA      z ö l d t r á g y á z á s    

Rovatvezetı: Eperjesy Ferenc növényvédı szakmérnökRovatvezetı: Eperjesy Ferenc növényvédı szakmérnökRovatvezetı: Eperjesy Ferenc növényvédı szakmérnökRovatvezetı: Eperjesy Ferenc növényvédı szakmérnök    
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Ifj. Újhelyi PálIfj. Újhelyi PálIfj. Újhelyi PálIfj. Újhelyi Pál    

A halakkal való ismerkedés gyerekkoromig nyúlik vissza, amely ma is tart és remé-
lem sokáig fog. Elıször is mindenféle horgász módszert szeretek és mővelek, de a 
kedvencem és szívem csücske a BOJLIZÁS. Azért írom így, mert az egy egészen 
mást hozzáállást kíván. Itt nem az a cél, hogy minél több halat fogjak, hanem hogy 
tiszteljük a természetet és bánjunk úgy a kifogott halakkal, hogy késıbb mások is 
kifoghassák ugyanazt a halat pár deka vagy kg-mal nehezebben. Ebbıl adódóan 
bojlizás alatt a kifogott halakat kíméletesen visszaengedjük. Egy fotó, egy videó 
szebb trófea, mint elpusztítani egy 5 kg-os vagy annál nagyobb halat. Nem azt su-
galltam, hogy nem szeretem a halat, mert horgászom konyhára is, hagyományos 

módszerrel. Gyakorlati tapasztalataimat jó ismerısöktıl, horgászbarátoktól tanultam 
(Cristian ……, Dobrai Zsolt). Tanító helyeim olyan nagy hírő vizek voltak mint: 
Zalaszentmihályi-tızegbánya tó, Háromfa, Szelidi-tó, Merenye, és egyéb olyan nem 
nagyhírő vadvizek. Ritkán horgászom gyári készítéső bojlival, legtöbbször saját 
készítésőt használok, inkább több mint kevesebb sikerrel. Nagyon jó dolog látni a 
munkám gyümölcsét a sok nagytestő kifogott halak sokaságát. Már kiderült a több-
napos horgászat híve vagyok. Ezért baráti társasággal járok horgászni. Együtt ké-
szítjük a bojlit, és kitaláljuk az alkalmazandó technikát, amelyet sikeresen alkalma-
zunk. Szeretnék egyre több gyereket, fiatalt és idıset is bevezetni ebbe a világba. 
Ebben az ügyben kezdı lépéseket tettünk barátaimmal, amely jövıre cselekedetté 
válik. Ezúton szeretném megköszönni a Szerkesztı Úrnak, hogy ezt a másfajta 
felfogás lehetıségét nagy lépésekben bemutathassam, és felkeltsem mások érdek-
lıdését, melyhez lehetıségeimhez képest segítséget nyújtok. A következı számban 
a versenyhorgászatról lesz szó, melyet jó barátom Mészáros Csaba fog bemutatni. 
 
                                        Görbüljön!!     Tisztelettel: Rézmőves IstvánRézmőves IstvánRézmőves IstvánRézmőves István 

A   b o j l i z á s   r e j t e l m e  iA   b o j l i z á s   r e j t e l m e  iA   b o j l i z á s   r e j t e l m e  iA   b o j l i z á s   r e j t e l m e  i    

Újhelyi Pál és a 14 kilós ponty 

Rézmőves István és a nagy fogás 

 
Gratulálunk házasságkö-Gratulálunk házasságkö-Gratulálunk házasságkö-Gratulálunk házasságkö-

tésük tésük tésük tésük     
alkalmából !alkalmából !alkalmából !alkalmából !    

    
B ó d i   S á n d o rB ó d i   S á n d o rB ó d i   S á n d o rB ó d i   S á n d o r    

ésésésés    
V e d r e s   R e n á t aV e d r e s   R e n á t aV e d r e s   R e n á t aV e d r e s   R e n á t a    

akik akik akik akik     
 2007. január 16 2007. január 16 2007. január 16 2007. január 16----án kötöttek házassá-án kötöttek házassá-án kötöttek házassá-án kötöttek házassá-

gotgotgotgot....    
    

D a j k a   I m r e D a j k a   I m r e D a j k a   I m r e D a j k a   I m r e     
és és és és     

C s o t k a   T í m e aC s o t k a   T í m e aC s o t k a   T í m e aC s o t k a   T í m e a    
akik akik akik akik     

 2007. január 20 2007. január 20 2007. január 20 2007. január 20----án kötöttek házasságot.án kötöttek házasságot.án kötöttek házasságot.án kötöttek házasságot.    
    

F o d o r   A t t i l aF o d o r   A t t i l aF o d o r   A t t i l aF o d o r   A t t i l a    
ésésésés    

      K o r p á s   K r i s z t i n a         K o r p á s   K r i s z t i n a         K o r p á s   K r i s z t i n a         K o r p á s   K r i s z t i n a       
Z s u z s a n n a  Z s u z s a n n a  Z s u z s a n n a  Z s u z s a n n a      

akik akik akik akik     
2007. május 262007. május 262007. május 262007. május 26----án kötöttek házasságotán kötöttek házasságotán kötöttek házasságotán kötöttek házasságot. 



 

1963.09.06-án született Kemecsén. Édesanyja 
Vattai  Jolán, édesapja Nagy Lajos. Apja a 
berceli téglagyár igazgatója volt, majd ennek 
megszőnésével a nyíregyházi vasipari üzemnél 
helyezkedett el s innen ment nyugdíjba. Anyja 
paszabi származású, ı is a téglagyárban dol-
gozott, ma már nyugdíjas. Van egy nıvére, egy 
évvel idısebb nála, ı Gávavencsellın lakik. 
Általános iskolai tanulmányit Tiszabercelen 
végezte. Már fiatalon vonzotta az erdészet- 
vadászat, így jelentkezett az egri középiskola 
szakára, ahová azonban hatszoros túljelentke-
zés és kollégiumi helyhiány miatt nem vették 
fel. Apja mindenképpen szakmát akart adni 
kezébe, ezért beíratta fiát a 110-be esztergá-
lyosnak. Elvégzése után azonban soha nem 
dolgozott ebben a szakmában, inkább álmait 
akarta megvalósítani. Akkoriban indult Nyíregy-
házán egy vadgazdálkodási tanfolyam, amit 
elvégzett, így 18 éves korára teljesült a nagy 
álma, erdész-vadász lett belıle. 
Fiatalon a MAHART-hoz szegıdött matróznak. 
Nagyon érdekes és kalandokkal teli év volt ez. 
A hajó, amelyiken tulajdonképpen dolgozott, 
egy vontatóhajó volt, amely több uszályt kötött 
össze. 100 m hosszú, 15 m széles és 6 m ma-
gas volt, többnyire terményeket szállítottak 
rajta, s beltere akkora volt, hogy focizni lehetett 
benne. Regensburgtól teljesen a Fekete-

tengerig hajóztak. Egy életre meghatározó 
élmény marad számára, amikor a Kazár-
szoroson lefelé utazva egy 10 m magas 20 m 
széles felületen magyar betőkkel feliratozva 
meglátta a Széchenyi-emlékmővet, hogy hajóz-
hatóvá tette a Dunát. 
Hazatérve a Hortobágyi Állami Gazdaságban 
hivatásos vadász-vadırként helyezkedett el. Itt 
olyan híres minisztereket vadásztatott, mint 
Grósz Károly, Czinege Lajos, volt honvédelmi 
miniszter. Mint említettem, ebben a szakmában 
képzelte el jövıjét s elhatározta, hogy vadásza-
ti vezetı lesz belıle, ezért beiratkozott a debre-
ceni Fazekas Mihály Gimnázium levelezı tago-

zatára. Eközben 1984-ben behívták katonának, 
másfél évet  töltött Taszáron. Leszerelését 
követıen nem Hortobágyra, hanem Kemecsére 
került hasonló munkakörbe. Itt töltött évei alatt 
1985 és 1987 között Csongrádon egy újabb 
vadász-vadtenyésztı képesítést szerzett. 
1987-ben nısült meg. Feleségül vette Juhász 
Évát, két gyermekük született, 1990-ben Péter, 
1994-ben Dóra. A Kemecsei Állami Gazdaság 
megszőnése után a Nyíregyházi Vadásztársa-
ságnál tevékenykedett rövid ideig, majd „ kény-
szervállalkozóként” sok mindennel kísérlete-
zett. A rendszerváltás után fantáziát látott a 
vadászat- erdészetben s ennek betöltésére 
létrehoztak egy Betéti Társaságot, amely már 
több mint 10 éve mőködik. Fıbb tevékenységi 
köre: erdészeti termelési szolgáltató. İ viszi a 
szakmai részét, felesége pedig a könyvelést 
vezeti. 
Jelenleg két vadásztársaság tagja, a bujié és a 
vásárosnaményié. Véleménye szerint ez so-
kaknak csak státusz szimbólum, hogy valaki 
vadász lehet. İ nem ezt látja benne, hanem 
inkább a természet közelségét. Soha nem a 
nagy „trófea” lebeg szemei elıtt. Kérdésemre 
felelve, hogy milyen állat volt a legnagyobb 
elejtett vada, csak kitérı választ adott. A vadá-
szat- erdészetnek valami teljesen mást kellene 
jelentenie az emberek számára. 
A vadászat mellett szereti a focit, de ezt a spor-
tot már csak a TV képernyıje elıtt őzi.  
Köszönöm a beszélgetést. 

Rovatvezetı:Rovatvezetı:Rovatvezetı:Rovatvezetı:    
Timku RitaTimku RitaTimku RitaTimku Rita    
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A Rétközi FIB szervezetRétközi FIB szervezetRétközi FIB szervezetRétközi FIB szervezetnek (Fiatal BaloldalFiatal BaloldalFiatal BaloldalFiatal Baloldal) köszönhetıen augusz-
tus 5 és 11 között egy középiskolás táborban vehettünk részt. Va-
sárnap a hajnali órákban 18 fıvel indultunk el Ibrányból. 7 és fél óra 
utazás után megérkeztünk 
Fonyódligetre. Elfoglaltuk a 
szállást, ismerkedtünk a 
táborral. Balaton, napfény, 
vízpart, közel ötszáz velünk 
egykorú lány és fiú. Egész 
héten sport- és sorverse-
nyek, koncertek, játékos 
vetélkedık vártak ránk. 
Csoportokra voltunk bontva, 
s a csapatok a hét folyamán 
győjtötték a pontokat. Sokrétőek voltak a pontszerzı versenyek. 
Foci, kosárlabda, röplabda volt az alapsportág. Persze bıven volt 
„szabadidınk” is. Ezt általában a fiatalság többsége fürdızéssel 
töltötte, s még éjszaka is megmártóztunk a Balatonban. Emellett 
minden nap dübörgött a zene. Hétfı este a Kowalsky meg a Vega, 
szerdán egy ismert DJ, pénteken pedig a Depresszió lépett fel. 
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy egy felejthetetlen hetet töltöt-
tünk Fonyódligeten! 

    A tábor résztvevıi A tábor résztvevıi A tábor résztvevıi A tábor résztvevıi  

Köszönet a segítségért!Köszönet a segítségért!Köszönet a segítségért!Köszönet a segítségért! 
Az MSZP Tiszaberceli NıtagozataMSZP Tiszaberceli NıtagozataMSZP Tiszaberceli NıtagozataMSZP Tiszaberceli Nıtagozata a hátrányos helyzető gyerme-
kek részére iskolakezdési támogatást szervezett. 65.500 Ft-ot 
sikerült összegyőjteni, amit tanszerek vásárlására fordítottunk. 
2007. 08. 29-én László Antalnak az Általános Iskola igazgatójá-
nak a Nıtagozat átadott, így reméljük segítséget tudtunk nyújtani 

a tanulók részére. 
 

Köszönet a segítsé-
gért a helyi vállalko-

zóknak: 
Falatovics Falatovics Falatovics Falatovics 

Gyulánénak, Farkas Gyulánénak, Farkas Gyulánénak, Farkas Gyulánénak, Farkas 
Antalnénak, Vajóczki Antalnénak, Vajóczki Antalnénak, Vajóczki Antalnénak, Vajóczki 

Andrásnak, Andrásnak, Andrásnak, Andrásnak, 
Kisvárdai Zsoltnak, Kisvárdai Zsoltnak, Kisvárdai Zsoltnak, Kisvárdai Zsoltnak, 
Imre Benjaminnnak, Imre Benjaminnnak, Imre Benjaminnnak, Imre Benjaminnnak, 
Juhász Istvánnénak, Juhász Istvánnénak, Juhász Istvánnénak, Juhász Istvánnénak, 

Zólyomi Zólyomi Zólyomi Zólyomi 
Jánosnénak,  a Vitál Fiókgyógyszertár vezetıjének, az MSZP Jánosnénak,  a Vitál Fiókgyógyszertár vezetıjének, az MSZP Jánosnénak,  a Vitál Fiókgyógyszertár vezetıjének, az MSZP Jánosnénak,  a Vitál Fiókgyógyszertár vezetıjének, az MSZP 
helyi pártszervezet tagjainak, MSZP Nıtagozat tagjainak, Vala-helyi pártszervezet tagjainak, MSZP Nıtagozat tagjainak, Vala-helyi pártszervezet tagjainak, MSZP Nıtagozat tagjainak, Vala-helyi pártszervezet tagjainak, MSZP Nıtagozat tagjainak, Vala-
mint azoknak a magánszemélyeknek, akik a nevük elhallgatását mint azoknak a magánszemélyeknek, akik a nevük elhallgatását mint azoknak a magánszemélyeknek, akik a nevük elhallgatását mint azoknak a magánszemélyeknek, akik a nevük elhallgatását 

kértékkértékkértékkérték. 
 

       
 Tiszaberceli MSZP NıtagozataTiszaberceli MSZP NıtagozataTiszaberceli MSZP NıtagozataTiszaberceli MSZP Nıtagozata 
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Rovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnökRovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnökRovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnökRovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnök    

 
 

„Itt mindenki jól érezte magát”Itt mindenki jól érezte magát”Itt mindenki jól érezte magát”Itt mindenki jól érezte magát”----    
hangzott el 2007. augusztus 9hangzott el 2007. augusztus 9hangzott el 2007. augusztus 9hangzott el 2007. augusztus 9----
én a nyugdíjasok szájából a én a nyugdíjasok szájából a én a nyugdíjasok szájából a én a nyugdíjasok szájából a 
berceli Tiszaberceli Tiszaberceli Tiszaberceli Tisza----partonpartonpartonparton. 
Hangulatos volt a Rétközi Regi-
onális Nyugdíjas Találkozó az 
árnyas fák alatt, ahol közel 600-
700 nyugdíjas találkozott már 
V. alkalommal. E nap része volt 
a Tiszabercelért Egyesület 
szervezésében lebonyolított 
VIII. Berceli Kulturális és Turisz-
tikai Napoknak, mely gazdag 
programokkal csalogatta a kör-
nyéket  a szépséges Tisza-
partra.  
A nyugdíjas találkozóra már fél 9-kor érkeztek buszok a környezı tele-
pülésekrıl, a nyíregyháziakat pedig a kisvonat és a MÁV buszai hoz-

ták. 
10 órára együtt volt Rakamaz, Szabolcs, Balsa, Gávavencsellı, Buj, 
Ibrány, Nagyhalász, Tiszatelek, Kemecse, Nyírtelek, Sényı, Újfehértó, 
Pócspetri és Nyíregyháza 11 egyesülete. 
Zsíros Antalné üdvözlı megnyitója után, fıvédnökünk, Hajnal András, 

Tiszabercel polgármestere köszöntötte a közönséget, 
majd Gyúró Imre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Nyugdíjas Szövetség elnöke szólt az egyesületekhez. 

Mindketten kiemelték a 
régióbeli jó együttmőkö-
dést, összetartozást, ered-
ményességet. 
  A nap elıadója Román 
Demeterné a Gondozási 
Központ igazgatója volt; 
elıadásában a nyugdíja-
sok életvitele, életstílusa 
változásait hangsúlyozta, 
külön kiemelve térségünk 
problémáit. 
A helyi (berceli) mősort a 
generációk kapcsolata 
jellemezte. Fellépett a 
Tiszaberceli Nyugdíjasok 
Egyesülete, középiskolás 
fiatalok, valamint a Besse-

nyei György ÁMK táncos tanulói. 

A közös ebéd elfogyasztása után (mely finom volt) kezdıdött az egye-
sületek kulturális bemutatója. Nagy tapsot kaptak a versmondók, a 
szólóénekesek, az énekkarosok és sajátos táncbemutatók. 
Fél 4-tıl kezdıdött a zenés tánc Bálint Pál (a banda), remekül szóra-
koztatott bennünket 18 óráig. 
Köszönjük a települések polgármestereinek, egyesületvezetıinek, 
hogy hozzájárultak személyes jelenlétükkel a jól sikerült találkozóhoz. 
Kedves Támogatóink, kedves segítık! A Berczeli Naplón keresztül is 
nyugdíjas egyesületünk elnöksége köszöni a szíves támogatást, akár 
anyagi eredető, akár szervezési segítség volt, mert mindezek együtt-
létének köszönhetı, hogy az V. Rétközi Nyugdíjas Találkozó sikeres 
és eredményes volt.   
                                              Tisztelettel:         Zsíros AntalnéZsíros AntalnéZsíros AntalnéZsíros Antalné 

A Tiszaberceli Nyugdíjas Egyesület énekkara 

A fenséges ebéd a Tisza-parti ısfák árnyékában! Soha ennyi érdeklıdı nem kereste  fel a berceli Tisza-partot, mint idén 

Déltıl este 6este 6este 6este 6----ig ig ig ig (!!!) ropták  a nyugdíjasok a táncot ! 
Fergeteges hangulatot varázsoltak az örök fiatalok! 
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Rovatvezetı: Váraljai Jánosné védınıRovatvezetı: Váraljai Jánosné védınıRovatvezetı: Váraljai Jánosné védınıRovatvezetı: Váraljai Jánosné védını    

A védınıi szolgálat munkája során aug. 1-je 
ill. aug. elsı hete kiemelt napként szerepel a 
naptárban. 
Aug.1-je az „Anyatej Világnapja„Anyatej Világnapja„Anyatej Világnapja„Anyatej Világnapja” , aug. elsı 
hete az „Anyatej világhete”. 
1990 aug. 1-én került elfogadásra  az 
Innocenti Nyilatkozat Firenzében. A nyilatkozat 
fı célkitőzése a szoptatás védelme, ösztönzé-
se és segítése. Arra szólít fel, hogy az orszá-
gok kormányzatai teremtsenek olyan körülmé-
nyeket, hogy az édesanyák kizárólag szoptas-
sák gyermekeiket 6 hónapos korig, és folytas-
sák azt megfelelı kiegészítı táplálással a 
gyermek 1-2 éves koráig. Csak így biztosítható 
a szoptatás maximális elınye a gyermek és 
anya számára. 
A természet csodálatos harmóniájának megfe-
lelıen az anyatej a legtökéletesebb táplálék a 
csecsemı 4-6 hónapos koráig, amelyet csak 
részben lehet pótolni. Az anyatej mindent tar-

talmaz és mindenbıl annyit, amennyire a cse-
csemınek szüksége van. 1972- ben  Hason 
dán  biológus gyermekgyógyász, laboratóriumi 
vizsgálatok során bebizonyította, hogy az 
anyatejben áldott állapotban többféle immun-
anyag van, ami védelmet nyújt az elsı hóna-
pokban a csecsemı számára. 
 A szoptatás az újszülött és az anya együttes 
élménye, hozzájárul az anyai érzés megszüle-
téséhez. Egy angol szülészorvos így vélekedik 
a szoptatásról: „ Az újszülöttnek igénye van az 
anya karjainak melegére, emlıjének tápláléká-
ra, biztonságra, amit az édesanya jelenléte 
nyújt. A szoptatás mindhármat egyszerre elé-
gíti ki.” 
Várnai Zseni versének idézetével köszöntöm a 
szoptató édesanyákat: 
„ És kisdedem, hogyha felsír éhen; 
  a keblemben legyen tej elég, 
  Anya legyek csak, egyszerő, derék.”  

A Berczeli Napló júniusi számában az elmúlt 6 
hónap jelentısebb eseményeirıl adtunk tájé-
koztatást, a most megjelenı számban pedig 
július és augusztus fontosabb eseményeit 
fogjuk össze. Mint ahogy az egy családban is 
lenni  szokott nálunk is vannak örömteli ese-
mények és történnek szomorú dolgok is. A 
szomorú esemény, hogy egy gondozottunktól 

búcsút vettünk. Júliusban két új 
gondozottat is köszöntöttünk, és 
vettük fel a kapcsolatot csa- 
ládjaikkal, annak érdekében, hogy 
egymást segítve munkánk minél 
sikeresebb legyen, hisz közösen 
tudunk szép eredményeket elérni. 
Július 17-én néhány gondozot-
tunkkal VásárosnaménybaVásárosnaménybaVásárosnaménybaVásárosnaményban orto-
péd rendelésen vettünk részt. A 

kellemes vidám utat, a REVITA-Group Kft 
biztosította. 
Július 20-án immár harmadik alkalommal vet-
tünk részt a Szalmaszál- Szolgálat által szer-
vezett KIHÍVÁSKIHÍVÁSKIHÍVÁSKIHÍVÁS----NAPJÁNNAPJÁNNAPJÁNNAPJÁN. Kellemes és vidám 
napot töltöttünk itt el együtt. Köszönjük, hogy 
az egész napos vendéglátáson túl gondozotta-
ink szállításáról is gondoskodtak. 

Július 21- Szárnyasfesztivál Szárnyasfesztivál Szárnyasfesztivál Szárnyasfesztivál 
BalsánBalsánBalsánBalsán 
Augusztus 6- Rétközi Ifjúsági Rétközi Ifjúsági Rétközi Ifjúsági Rétközi Ifjúsági 
TalálkozóTalálkozóTalálkozóTalálkozó 
A 

BIKE felkérésének nagy örömmel tettünk ele-
get és az Idısek Klubja udvarán egy állomás 
helyet rendeztünk be az általuk szervezett 
akadály versenyben résztvevık számára. Fel-
adat, régi tárgyak felismerése. Gondozottaink 
örömmel fogadtak valamennyi csapatot és 
szívesen mutatták be nekik a régi tárgyakat és 
elevenítették fel fiatalságukat. Szép, tanulsá-
gos és izgalmas feladat volt. Reméljük jövıre 
is segíthetünk! 
Augusztus 9- Rétközi Nyugdíjas TalálkozóRétközi Nyugdíjas TalálkozóRétközi Nyugdíjas TalálkozóRétközi Nyugdíjas Találkozó 
Gondozottaink munkáival ismertettük meg az 
érdeklıdı vendégeket. Örömünkre szolgált, 
hogy ilyen nagy volt az érdeklıdés. 
Gondozónıink és az egészségügyi dolgozók 
egész napos vérnyomásmérést és cukorszint 
mérést biztosítottak a jelenlévıknek. A civil 
szervezeteknek gratulálunk a szép, sikeres 
napokhoz és köszönjük, hogy az Idısek Klub-
járól sem feledkeztek el! 
 

Gliba LászlónéGliba LászlónéGliba LászlónéGliba Lászlóné    

Rovatvezetı: Gliba LászlónéRovatvezetı: Gliba LászlónéRovatvezetı: Gliba LászlónéRovatvezetı: Gliba Lászlóné    

Az önfeledt „vonatozás” percei a Nyugdíjas találkozón! 

Üresen maradt az egészségügyi sátor, ahol vérnyomás és 
vércukor-szint ellenırzésre volt lehetıség! 

A jó hangulatban mindenki egészsége megjavult! ☺ 

Közeledik a vakáció vége, s mire- e 
sorokat fogják már olvasni ismét nyitva 
áll óvodánk kapuja. Biztosan lesznek az 
új gyerekek közül akik sírósan érkez-
nek, nehezen 
válnak majd 
el anyukától, 
de reméljük, 
hogy a játé-
kok, a közös-
ség feledteti 
velük az ott-
hon hiányát. A „ régi” gyereksereg pe-
dig örömmel veszi birtokába a már 
megszokott s kedvenc hintát, csúszdát 
stb. Az iskolába menı nagycsoporto-
soknak kívánunk jó tanulást, nagyon 
sok piros pontot egész évben, s  kama-
toztassátok az óvodában tanultakat. 

Tarjányi Tarjányi Tarjányi Tarjányi Ferencné óvónıtılFerencné óvónıtılFerencné óvónıtılFerencné óvónıtıl    
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A rétközi kulturális napok ismét az ulti versennyel kezdıdtekrétközi kulturális napok ismét az ulti versennyel kezdıdtekrétközi kulturális napok ismét az ulti versennyel kezdıdtekrétközi kulturális napok ismét az ulti versennyel kezdıdtek augusztus 
4-én. A festı szépségő Tisza-parton 2 nagy összenyitott sátorban vár-

tuk a versenyzıket. İk jöttek is Budapestrıl, Debrecenbıl, Miskolcról és Budapestrıl, Debrecenbıl, Miskolcról és Budapestrıl, Debrecenbıl, Miskolcról és Budapestrıl, Debrecenbıl, Miskolcról és 
a környékrıla környékrıla környékrıla környékrıl.  
Polgármester Úr köszöntıje után asztalhoz ültek a csapa-
tok. Ezúttal is csapatversenyt rendeztünk. A csapatverseny-
ben az a csapat nyer 1-1 fordulót akinek „a”-„b”-„c” játékosa 
a legtöbb pontot szerzi, ill. legtöbb pénzösszeget nyeri. Ha 
mindhárom játékos nyer, 12 pontot győjtenek, a második 
helyért 2-2 pont, a 3.-ért „0” pont jár. Amelyik csapat 10 
forduló után a legtöbb pontot szerzi az nyer. 
Az idén Debrecen I. sz. csapata nyert, 79 pontot szereztek, 
Kovács Sándor, Dr. Tarsoly Zoltán és Rákosi Jenı csapat-
társak egyenletes teljesítménnyel nyertek. Második lett 
Debrecen 4. sz. csapata, Budapest csapata a bronzérmet 
érdemelte ki. A tiszaberceli csapatok közül a „Berceli tuta-
jos”(Oláh László, Mészáros Lajos, Zsíros Lajos) szerezte a 

legtöbb, azaz 70 pontot, ez a 8. helyhez volt 
elég. 
Az egyéni teljesítményeket értékelve Sztupjár 
Károly volt a legjobb 34 ponttal (ez 85%-os telje-
sítmény, ami kiemelkedı), a miskolciakat erısí-
tette. 
Az „a” játékosok között Stekli Gyula 32, a „b” 

játékosok között Oláh László szintén 32 ponttal végzett az élen. 
A verseny lebonyolításához 3 fıs versenybíróságot választottunk Gyön-
gyösi Géza, Ertel István és Stekli Gyula személyében. Szerencsére 
nem volt sok dolguk, egy-két szabálymagyarázatra volt szükség, a prob-
lémák legtöbbször maguktól megoldódtak. 
Végig jó volt a hangulat, ezt a Büfé is igyekezett elısegíteni. A játéko-
soknak, vendégeknek 30 kg zúzából készítettünk finom pörköltet, Eti 
fıztje kitőnıre vizsgázott. 
A verseny végén kiosztottuk a díjakat, okleveleket, különdíjakat. Úgy 
gondolom nemcsak ık, mindenki kellemes emlékkel távozott 
Tiszabercelrıl. 
 
A Szabadidı Egyesület nevében megköszönöm a támogatók, segítık, 
egyesületi tagok munkáját, mert nélkülük nem lehet sikeresen rendez-
vényt lebonyolítani. 
 
A résztvevıktıl úgy búcsúztunk: Jövıre- Veletek- Ugyanitt 

Száraz LászlóSzáraz LászlóSzáraz LászlóSzáraz László 

Rovatvezetı: Száraz László - egyesületi elnök 

Rovatvezetı: Futkos Béláné könyvtárvezetıRovatvezetı: Futkos Béláné könyvtárvezetıRovatvezetı: Futkos Béláné könyvtárvezetıRovatvezetı: Futkos Béláné könyvtárvezetı    

Nincs könnyő dolga a könyvtárosnak, amikor 
kéthetente az Új Könyvek Jegyzékébıl (300-
500 kötet) kell válogatnia. Bár segítséget nyújt 
a könyvek rövid leírása, ismertetıje. Legutóbb 
a következı kiadványokat vásároltuk meg: 
Ismeretközlı és hiánypótló is egyben: A fizika 

és a kémia atlasza. Mivel az olvasók 60 %-a tanuló, részükre mindig 
bıvítjük a kínálatot: Nyulász Péter: Miazami- kisiskolás versikék és 
Varga Domokos György: Fittyfirity. A regény valóságos mese arról, 
milyennek látja egy négyéves kisgyerek ( Dini Dani) valójában a vilá-
got. Hogyan érinti meg az embereket a szegénység? Hogyan állhat 
helyt a mai világban az ıszinteség és szeretet? (nemcsak gyerekek-
nek!) Harsányi Zsolt: Whisky szódával c. két kötetes regénye: minden 
idık egyik legnagyobb példányszámban eladott magyar bestsellere. 
1942 óta most került újra kiadásra. Talán nincs még egy olyan regény 
a magyar és világirodalomban, ami ilyen szórakozatóan vezetne be 
egy egész kornak társadalmába és annak magánéletébe – olvasható a 
fülszövegben. A következı havi Berczeli Naplóban „tesztolvasónk” 
véleményezi majd, igaz-e ez az állítás. A bőnügyi regények olvasóinak 

szintje ontja a könyveit Evelyn Marsh (írói név); az ı mőve a Vihar a 
kórház felett c. izgalmas, misztikus könyv. Bár a felsorolás végére 
kerültek, de soha nem maradnak ki az irodalom nagyjai a sorból; most: 
Gárdonyi Géza: Az utolsó boszorkány és Nyírı József: Uz Bence c. 
mőveit vásároltuk meg. Ez utóbbi a 
szerzı legolvasottabb, legismertebb 
könyve. „ Az ıstermészet romlatlan 
emberének történetét átszövi és gyö-
nyörően kihímezi Nyírı József prózá-
ban is költıi nyelve, gyönyörő és 
folyamatos mesélıkészsége”.- írja a 
Magyar Újság 1934-ben. Akinek Ta-
mási Áron: Ábel a rengetegben v. 
Wass Albert: 13 almafa c. könyve 
tetszett, biztosan Uz Bencét is el 
fogja olvasni! 
 

Futkos Béláné 



Tiszabercel Község Önkormányza-
tának hivatalos lapja. 

FıszerkesztıFıszerkesztıFıszerkesztıFıszerkesztı: Dr. Szilágyi Norbert  
jegyzı 

SzerkesztıségSzerkesztıségSzerkesztıségSzerkesztıség: 4474 Tiszabercel, 
Fı út 40.  

Tel / FaxTel / FaxTel / FaxTel / Fax.: (42) 204-606.  
EEEE----mailmailmailmail: info@tiszabercel.hu.  

MegjelenikMegjelenikMegjelenikMegjelenik: havonta. 
PéldányszámPéldányszámPéldányszámPéldányszám: 800 

Lapunkat megtalálja a  
http//:www.tiszabercel.hu oldalon. 
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VÍZSZINTES:VÍZSZINTES:VÍZSZINTES:VÍZSZINTES:1111.MÚZEUMI TÁROLÓ 6666. …MÁRTON(FILMRENDEZİ)11111111. LEÁNY KÖZÉPISKOLA 12.12.12.12. A BIZMUT VEGY-
JELE 13131313. FEGYVERHORDOZÓ; 15.15.15.15. … MILÁN(FOCICSAPAT) 16161616.TÉLI LÁBBELI; 19.19.19.19.BECÉZETT NİI NÉV 20.20.20.20. ÉRZÉK-
SZERVE 22.22.22.22.NYÍREGYHÁZA RÉSZE 23232323.AZ ÓN VEGYJELE 24242424.OROSZ IGEN; 25.25.25.25.MASZK 27.27.27.27.RÉMÜLDÖZ 
29.29.29.29.RAGADOZÓ MADÁR 31313131.PUCCINI OPERÁJA 33.33.33.33.LYUKAS LIK 34.34.34.34.A TÓRIUM ÉS A NITROGÉN VEGYJELE 35353535. 
IDEGESÍTİ 37373737. SPANYOL FOLYÓ 40404040.ÁZSIAI SÁTOR 42.42.42.42.IDİSZÁMÍTÁSUNK ELİTT 43434343.DÁTUMRAG; 44444444.BÁJOS 
46.46.46.46.MENYASSZONY 48484848.MAJDNEM EGY PÁR 50505050.VANÁDIUM ÉS A KÉN VEGYJELE 51515151.PAPÍRRA JEGYEZ 
52525252.HARCMEZİ 54545454.GONDOLAT KEZDETE 55.55.55.55.HOGYISHÍVJÁK! 57575757.SEMMI NÉMETÜL 59595959.KEZELÉS LEHET ILYEN 
64646464.KELİ 66.66.66.66.MINİSÉGELLENİRZİ OSZTÁLY 67.67.67.67.…-HARBOR (II. VILÁGHÁBORÚS ÜTKÖZET HELYSZÍNE) 69696969.NİI 
NÉV BECÉZVE 70.70.70.70.MINDENBE BELESZÓL, NÉPISESEN 72.72.72.72.POSTAÜGYI MINISZTÉRIUM 73737373.HÍVÁSRA JELENTKEZIK 
74.74.74.74.A MEGFEJTÉS MÁSODIK RÉSZEA MEGFEJTÉS MÁSODIK RÉSZEA MEGFEJTÉS MÁSODIK RÉSZEA MEGFEJTÉS MÁSODIK RÉSZE    

FÜGGİLEGES:FÜGGİLEGES:FÜGGİLEGES:FÜGGİLEGES:1.1.1.1.TUSA 2.2.2.2.RÉGI ŐR-
MÉRTÉK 3333.SZEMÉLYED 4444.OROSZ 
FIZETİESZKÖZ 5555.FOHÁSZ 6666.MOZI, 
TÖBB IDEGEN NYELVEN 7777….-
VEGAS 8888.EPERSZEM! 9999.IRÁNYADÓ 
ÁRAMLAT 10101010.RÉSZECSKE 12121212. SO-
MOGYI VÁROS 14141414.KISEBB ÁRUHÁZ 
17171717.JEGES SPORT KELLÉKE 
18181818.OLASZ KÖSZÖNTÉS 20.A 20.A 20.A 20.A MEG-MEG-MEG-MEG-
FEJTÉS ELSİ RÉSZEFEJTÉS ELSİ RÉSZEFEJTÉS ELSİ RÉSZEFEJTÉS ELSİ RÉSZE 21212121. VÉGTE-
LEN GÁVA! 23.23.23.23.ARAB VEZETİK 26.26.26.26.A 
HÁROM TESTİR EGYIKE 28282828.SEBET 
BEKÖTÖZİ 30303030.SCOTLAND-…(BRIT 
RENDİRSÉG) 32323232.CSENDBEN FOLY-
DOGÁL 36.36.36.36.MELY SZEMÉLY? 
38383838.FELEL A VIZSGÁN 39. 39. 39. 39. GYERMEK-
INTÉZMÉNY RÖV. 41414141.ELPUSZTULT 
IRÁNI VÁROS 45454545.RITKA NİI NÉV 
47474747.KÉZI SZERSZÁM RÉSZE, NÉV-
ELİVEL 49. 49. 49. 49. KÖZÖSSÉG TAGJA 
52.52.52.52.LABDÁT FELUGORVA TOVÁBBÍT 
53535353.SZÜRKÉS SZÍNÁRNYALAT 
56565656...ESZTER KOSZ- TOLÁNYI HİSE 
58.58.58.58.FEJ NÉLKÜL TOTÓZIK! 60. 60. 60. 60. VÉG-
TELEN GRIMBUSZ! 61616161.VITÉZ; 
62.62.62.62.MÉG SZÉP! 63. 63. 63. 63. HANGOS 
MAKARENKÓ 65656565.DIRR-…GTALAN 
RÉSEK! 70707070.KICSINYÍTİ KÉPZİ 71717171. 
KAGYLÓBAN VAN! 72.72.72.72.OLASZ FOLYÓ 

Készítette: Németh SándorKészítette: Németh SándorKészítette: Németh SándorKészítette: Németh Sándor    


