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XIII. évfolyam 3. szám, 2008. június 

A mi Rovatvezetı: Száraz Lászlóné ig. h. Az oldal mottója: 
 

„Vigyél a suliba tölcsért. 
Hogy a tudást a fejedbe töltsék, 

Mert ha mellé megy, az költség.” 

Június 18 – án bensıséges 
ünnepség keretében búcsúz-
tattunk 16 végzı tanulót. 
További életükhöz, álmaik 
megvalósításához sok sikert 

kívánunk. 
A ballagók névsora: 

1. Aranyi Tünde 
2. Bodnár Nóra 
3. Borek János 
4. Budai Anita 
5. Budai Marianna Tímea 
6. Fintor Erzsébet 
7. Hajnal Imola 
8. Hocza Erika 
9. Kántor Tamás 
10. Lakatos Dezsı István 
11. Lakatos Nikolett 
12. Mészáros Kata 
13. Nagy Zsuzsanna 
14. Szendrei Béla Richárd 
15. Váraljai János 
16.   Vedres Gergı 
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A tanévzáró ünnepéllyel végleg lezártuk a 2007 / 2008 – as tanévet. A sikerek mellett sajnos kudarcokról is be kellett számolnunk, hiszen többen osztályismétlésre, vagy javítóvizsgára „kötelezték magukat”. Reméljük, a mostani sikertelenség nem veszi el a ked-vüket a tanulástól, és jövıre több szorgalommal, több akarással eredményes lesz a tanévük. 
A tanévzárón búcsúztattuk az SZMK – elnöki tisztségrıl leköszönı Mészáros Lajosnét, aki hosszú éveken át segítette a Szülıi Mun-kaközösség és az iskola együttmőködését. Lelkes, igényes munkáját ezúton is köszönjük, és további életéhez erıt, egészséget 

kívánunk. 

Hírek iskolánk életébıl 
 
 
Az év vége közeledtével megsokasodtak a tenni-
valók, az események a suliban. 
Május 23 – án visegrádi jutalomkiránduláson 
vehettek részt a legjobbak a közösségért, az 
iskoláért legtöbbet vállalók. 
Élményekben gazdag nap volt. Láthattunk soly-
mászbemutatót a vár tövében, megcsodálhattuk 
Mátyás palotájának maradványait, vitézi játékokat 
láthattuk a Salamon – toronyban, 
sétahajókáztunk a Duna – kanyarban, finom ebéd 
várt a Duna – parti vendéglıben. A táj szépsége 
mindenkit magával ragadott. 
Hazafelé még jutott idı Szentendre történelmi 
belvárosát megtekinteni, és ki nem hagytuk a 
Marcipán – Múzeumot, ahol csodálatos tárgyak 
keltek életre – mind – mind marcipánból.  
Úgy gondolom, a résztvevık számára sokáig 
emlékezetes marad ez a nap – melyet a gyere-
kek nevében ezúton is köszönöm. 

. 

A jutalomkönyvnek minden megajándékozott gyereknek örült 

Országos Kompetencia-
mérés 

 
4. 6. és 8. osztályos tanulóink vettek részt ezen 
a mérésen, ahol szövegértési, matematikai és 
logikai feladatokat kellett megoldaniuk. 
A szülık jövı év februárjában elektronikus úton 
szerezhetnek tudomást gyermekeik teljesítmé-
nyérıl. 
A nyári szünetben is ingyen ebédelhet 85 tanu-
ló egy sikeres pályázatnak köszönhetıen. 
A legrászorultabbak július 25 – ig naponta me-
leg ebédet kapnak – hétvégére (péntek) kon-
zervek formájában kapnak ellátást. Az ebéde-
lést beosztott nevelık felügyelik. 
Sikeresek voltak az év végi kirándulások. Több 
osztály volt Szilvásváradon, Sóstón, voltak, akik 
az Ibrányi Helytörténeti Múzeumot, mások a 
nyíregyházi botanikus kertet keresték fel. Akár-
hol voltak, biztos, hogy élményekkel, új ismere-
tekkel gazdagabban tértek haza.    

Gyermeknap 
 
A jól bevált, hagyományos formában tartottuk a 
gyermeknapot május végén. 
Az évfolyam legjobbjainak járó oklevelek kiosztásá-
val, a különbözı, egész éven át tartó versenyek / 
tisztaság, magatartás, stb. / értékelésével kezdıdött 
a nap. A legjobb közösség címért járó vándorserle-
get a 8. osztály kapta, a tanulmányi versenyben a 
legeredményesebb Korsoveczki Gyula 6. osztályos 
tanuló lett, ı a polgármester Úr különdíjába része-
sült.  
Miután minden díj gazdára talált, megkezdıdtek az 
akadályversenyek – az iskola területén a kicsiknek, 
kincs, a faluban pedig a nagyoknak. Közben két 
üstben rotyogott a finom babgulyás, és a 
„gyerekpróbáló” akadályok után jólesett az ebéd, és 
a jutalmul kapott jégkrém. 
Csak a lelkesedés volt „lanyhább,”mint azt megszok-
tuk. Pedig mi, nevelık, mindent megtettünk a jó 
hangulatért. De hát miért nem tud már örülni egy 
gyerek a jutalmul kapott csokinak vagy narancsnak? 
Reméljük azért a többség örült. 



Tiszadobról sok-sok emlék tódul elı bármikor hallom a 
nevét. Ifjúság, romantika, fıiskolai gyakorlat, na meg a 

„Zongora ünnepe keleten”, legutóbb pedig a Megyei Nyugdíjas Szövet-
ség június 20-án rendezett nagyszabású ünnepélye.  
Ott ültünk mi is a hatalmas virágzó hársfák árnyékában – szemben a 
monumentális Andrássy-kastéllyal- s hallgattuk a nagy sikerő elıadáso-
kat, és eltöltöttünk egy kellemes napot a 2000 nyugdíjassal együtt.  
Köszönjük Vargáné Berencsi Ágnes igazgatónınek, hogy az iskola 
buszával (Nagy István sofırrel) már ½ 10-kor a helyszínre érkeztünk.  
Köszöntötte a nagyszámú közönséget Szabó Pál, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Nyugdíjas Szövetség alelnöke, Bán György Tiszadob 
polgármestere, megnyitó ünnepi beszédet Seszták Oszkár, a megyei 
közgyőlés elnöke mondott.  
Az elhangzott elıadások a nagy meleg ellenére is mindenki érdeklıdé-
sét elkötötte.  
A Nyíregyházi Fıiskola rektora, Dr. Jánosy Zoltán az oktatás szerepérıl, 
a nyíregyházi fıiskola társadalmi szellemiségérıl tartott elıadást.  
Az Észak-Alföldi régió és a Tisza-táj fejlesztésérıl Gazda László, az 
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke tartott ismertetést.  
Karázs Lajos államtitkár, az Országos Idısügyi Tanács titkára – az idı-

sek, a nyugdíjasok jelene, jövıje, a nyugdíjasok biztonsága témában 
foglalta egybe fontos mondandóját.  
A remek helyi mősor után – óvodások – ált. iskolások és nyugdíjasok 
fellépése következett, majd az ebéd elfogyasztása után zene, tánc, 
szórakozás vette át a fıszerepet. Közben a nyugdíjas egyesületek meg-
ismerkedhettek a kastély és Tiszadob történetével.  
A Berczeli Naplóban közkinccsé tesszük ezt a szép történeti áttekin-
tést.  
 TISZADOBRÓL 
A településre látogatók már több napot is eltölthetnek mind az épített 
emlékek, mind a  természeti látnivalók, holtágrendszer, természetvé-
delmi területének megtekintésével. 
Kiváló horgászhelyek és a gyönyörő környezetben kiépített 
szabadstrand bıvítik a szórakozás,kikapcsolódás lehetısége-
it.Kellemes környezetben a falusi turizmus keretében mőködı szállás-
helyeken,valamint az Andrássy kastélyban,akár luxus körülmények 
között pihenhetnek a vendégek. A nagyközség Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye legnyugatibb részén,a kanyargó Tisza partján,három 
oldalról a folyó- és a Holt-Tisza által körülvett félsziget-szerő dombon 
terül el. A település történetének talán legjelentısebb eseménye a 
Tisza szabályozása. 1846. augusztus 27-én megkezdıdött. Ünnep-
ség keretében Széchenyi István elsı kapavágásával megindította a 

szabályozás nagy mun-
káját. Megkezdték Dob 
és Polgár között a gát 
építését, és ezzel egy 
idıben az elsı tiszai 
átmetszést a pontonhíd-
tól lefelé 
Tiszaszederkény 
/Tiszaújváros/ közelében 
lévı Sajó-torkolatig. A 
gátat Széchenyi-gátnak 
nevezték el akkor. 
1865-ben avatták fel a 
legnagyobb magyar sza-
bályozási emlékmővét.       
Az emlékmő köré telepí-
tett ligetben szép, évszá-
zados tiszafákat, Virgíniai 
borókafenyıket, hársakat, juharokat láthatunk. Széchenyi Tisza-
szabályozási emlékmőve mellett nem hagyhatjuk szó nélkül munkatár-
sai emlékmőveit, azokét, akik nagy munkája megvalósításában segítsé-
gére voltak. 
I. Andrássy Gyula emlékmővét 1909-ben emelték, mely Sárkány István 
budapesti szobrászmővész alkotása. Egy mesterségesen képzett kis 
halom tetején áll az Ármentesítı Társulat  által építtetett mő. A szem-
csés homokkıbıl emelt magas, háromoszlopos pilon (nagy teherbírású 
tömör oszlop) mintha három emberi kar Széchenyi, Vásárhelyi, 
Andrássy emlékét jelképezné. Ezek egy vörösréz gömböt a Földünket 
tartják. 
Azt az eszmei gondolatot fejezi ki, hogy a Földön élı ember a természet 
fölött áll, s tudásával, szorgalmával a vad elemeket is legyızheti. 
Vásárhelyi Pál emlékmővét 1962-ben avatták fel, az Országos Vízügyi 
Hivatal emeltette. A szobor és a mellvéden lévı dombormő Grantner 
Jenı, Munkácsy-díjas szobrászmővész alkotása. A dombormő a szabá-
lyozási munkamozzanatokat ábrázolja. Vásárhelyi szobra alatt Vörös-
marty Mihály sorai olvashatóak: 
”Hallom-e még zúgásaidat,Tisza féktelen árja! Látom-e,zöld koszorús 
róna virányaidat?Eljön-e délibáb tündérpalotáival ólom Képei-
hez,szebbnek festeni a honi tért? Óh,siket és vak a föld,de a nemzetem 
egykor idézné Hő nevemet,lelkem hallja s megérti e szót˝ Az Andrtássy –kastély 
A mőemlékek közül elsıként kell megemlíteni az Andrássy -kastélyt. A 
kastélyt id. Andrássy Gyula gróf 1880-1885 között építtette a francia 
gótika stílusban. Az építmény parkjával együtt mőemléki védelem alatt 
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Rovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnök 



Kivonat a személyi jövedelemadó-
ról szóló többször módosított 1995. 
évi CXVII. törvényből és az adózás 
rendjéről szóló többször módosí-
tott 2003. évi XCII. törvényből 

  

1995. évi CXVII. törvény 74. §-a 
„(1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a 
magánszemély termıföld-bérbeadásból szárma-
zó bevételének (ideértve a földjáradékot is) és 
más ingatlan bérbeadásából származó bevétel-
nek az egésze jövedelem, amely után az adó 
mértéke 25 százalék. 
(2) Mentes az adó alól a termıföld-bérbeadásból 
származó bevétel, ha a termıföld haszonbérbe 
adása alapjául szolgáló, határozott idıre kötött 
megállapodás (szerzıdés) alapján a haszonbér-
let idıtartama az 5 évet (az adómentességet 
feltételéül szabott idıtartam) eléri. 
(3) A magánszemély köteles a (2) bekezdés 
szerinti mentesség alapján korábban meg nem 
fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összeg-
ben a szerzıdés megszőnése éve kötelezettsé-
geként megállapítani, bevallani és megfizetni, ha 
a mentesség alapjául szolgáló szerzıdés az 
adómentesség feltételéül szabott idıtartamon 
belül bármely okból (ide nem értve a szerzıdı 
feleken kívül álló okot, valamint a haszonbérleti 
szerzıdés azonnali hatályú felmondását) meg-
szőnik. 
(4) Az (1) bekezdés rendelkezése nem alkalmaz-
ható, ha a magánszemély e tevékenységét egyé-
ni vállalkozóként végzi, ha a fizetıvendéglátó 
tevékenységet folytató magánszemély a tételes 
átalányadózást választotta, valamint a falusi 

vendégfogadás esetében, ha az e tevékenységé-
bıl származó bevételre a törvény adómentességi 
szabálya érvényesíthetı. A falusi vendégfogadás 
adóköteles bevételébıl csak a szállásadás bevé-
telére alkalmazható az (1) bekezdés rendelkezé-
se. 
(5) A termıföld-bérbeadásból származó jövede-
lem adókötelezettségére vonatkozó szabályokat 
az adózás rendjérıl szóló törvény határozza 
meg.” 
  
2003. évi XCII. törvény 176. §-a 
„(3) A termıföld bérbeadásából származó jövede-
lem (ideértve a földjáradékot is) adóztatása a föld 
fekvése szerint illetékes önkormányzati adóható-
ság feladata. Az ebbıl származó valamennyi 
bevétel az önkormányzat költségvetését illeti 
meg, és az az önkormányzattól nem vonható el. 
(4) A termıföld bérbeadásából származó - a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvényben meghatározott - jövedelme adóját a 
magánszemély megállapítja, továbbá a föld 
fekvése szerint illetékes önkormányzati adóható-
ságnál bevallja és megfizeti (önadózás). A termı-
föld bérbeadásából származó jövedelem bevallá-
sát a magánszemély az erre a célra rendszeresí-
tett nyomtatványon a jövedelem megszerzésének 
évét követı év március 20-ig teljesíti. Amennyi-
ben a magánszemély több önkormányzat illeté-
kességi területén szerez bevételt termıföld bér-
beadásából, az adóbevallást és adófizetést ön-
kormányzati adóhatóságonként külön-külön kell 
teljesíteni. A fıváros esetében a föld fekvése 
szerint illetékes önkormányzati adóhatóság alatt 
a fıvárosi önkormányzat fıjegyzıjét kell érteni. 
(5) Ha a termıföld bérbeadásából származó 

bevétel kifizetıtıl származik, az adót a kifizetı 
állapítja meg, vonja le, vallja be, és fizeti meg. 
Nem terheli a kifizetıt haszonbérbeadás esetén 
az adómegállapítási kötelezettség, ha a magán-
személlyel az adómentesség feltételéül szabott 
idıtartamra kötött haszonbérleti szerzıdést. 
(6) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérıen nem 
kell adóbevallást tenni annak a magánszemély-
nek, akinek termıföld bérbeadásból származó 
jövedelme kizárólag kifizetıtıl származik és a 
kifizetı az adót levonta, vagy a termıföld bérbe-
adásából származó jövedelme mentes az adó 
alól. 
(7) Ha a magánszemélynek termıföld bérbeadás-
ból olyan bevétele, jövedelme keletkezik, amely 
nem kifizetıtıl származik, vagy a kifizetı a jöve-
delem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta, 
vagy a kifizetı a bérleti díjat természetben fizette 
meg, a vagyoni érték után az adót a magánsze-
mély a jövedelem megszerzésének negyedévét 
követı hó 12-ig fizeti meg. 
(8) Ha az adómentesség feltételéül szabott idı-
tartamra kötött haszonbérleti szerzıdés ezen 
idıtartam lejárta elıtt adófizetési kötelezettséget 
keletkeztetı módon megszőnik, az adót a ma-
gánszemély a (4) bekezdésben meghatározott 
szabályok szerint állapítja meg, vallja be, és fizeti 
meg. 
(9) A kifizetı a termıföld bérbeadásából szárma-
zó jövedelembıl levont adót a föld fekvése sze-
rint illetékes önkormányzati adóhatósághoz utalja 
át a kifizetést követı hó 12. napjáig. A levont 
adóról a kifizetı adóbevallását a föld fekvése 
szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz 
az adóévet követı év február 15-ig nyújtja be. 
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áll. Tervezıje egyes vélemények szerint 
a német származású Meinig Artúr volt, 
mások Alpár Ignáccal hozzák kapcsolat-
ba. Hagyományok szerint a kastélyt 
Erzsébet királyné tiszteletére a Loire 
menti kastélyok mintájára készítették. 
Különlegessége az épületnek, hogy a 
négy évszaknak megfelelıen négy bejá-
rata, a tizenkét hónapnak megfelelıen 
tizenkét tornya, ötvenkét szobája (egy év 
ötvenkét hétbıl áll), és háromszázhat-
vanöt ablakszeme van.  
A kastély szépségét csodálatos környe-
zet növeli. Északi oldalát még most is 
pompás látványt nyújtó buxus-labirintus- 
más néven az angolpark - övezi, délen 
franciapark, keletrıl a Tisza , északon és 
nyugaton mintegy ötszáz hektáros park-
erdı fogja körül. A kastélyban jelenleg 
apartmanok és vendégszobák vannak 
kialakítva, nagy termeiben rendezvénye-
ket és konferenciákat tartanak.  
Az impozáns látványú fılépcsıház „lovagterem” bordás hálóboltozata 
díszes kıágyon nyugszik, benne gót betős latin feliratú kandalló találha-
tó. A nehezen olvasható díszes feliraton a „Fidelitate et 
fortitudine” (hőséggel és bátorsággal) szöveg olvasható. A nagyszalon-
ban két látványosság is várja a látogatókat: egy díszes fafaragással 
borított kandalló, és Péli Tamás cigány festı teljes falfelületet beborító 
festménye, melyen az emberi küzdelmek gyötrelmeit, gyönyöreit és 
hiedelemvilágot festett meg lenyőgözı látványossággal. (A kép kilenc 
méter széles és négy méter magas.) A festı a képen megfestette édes-
apját, felességét és önmagát is. A kastély 1918-tól 1944-ig majdnem 
üresen állt,1944-ben román katonai korház volt, 1945 közepétıl a Bel-

ügyminisztérium osztrák gyerekeket üdültetek itt, 1948 nyarán görög 
antifasiszta szülık gyermekei részére rendeztek be itt otthont . 1950-tıl 
lett állami gondozott gyermekek otthona. Az utóbbi idıkben Tiszadob 
nagyszerő kulturális hagyományt teremtett a „Zongora ünnepe keleten” 
komolyzenei fesztivállal,amelyen világhírő mővészek lépnek fel. Ezt a 
rendezvényt a kastély keleti oldalán lévı kastélyparkban rendezik meg. 
Maga a kastély szállodaként mőködik.             



Ezt a riportomat községünk 
szülöttével, egyedüli kovácsával, kedves szom-
szédommal, Gönczi Istvánnal készítettem el. 
1948  május 20-án született Nyíregyházán. 
Szülei földmővesek voltak. Édesanyja Vass 
Margit. Édesapja Gönczi Sándor. Egy fiú test-
vére van Sándor. A termelıszövetkezet meg-
alakulásával mind a ketten ott dolgoztak, édes-
anyja, mint bedolgozó, majd édesapja 
Nyírbélteken volt egységvezetı 3 évig. Tanul-
mányait Tiszabercelen végezte, tanárai között 
voltak: Nagy Éva, Bíró Sándorné, Csikós Jó-
zsef. Általános iskolai tanulmányait befejezve 
már gyermekként vonzódott a „vasas” szakmá-
hoz. A konzervgyárba is jelentkezett, de mikor 
meghallotta, hogy Rendes József mesterember 
mellett van egy hely inasnak, nem sokat gon-
dolkozott, mellé szegıdött. Szerzıdését 3 évre 
kapta s ez idı alatt mindent megtanult a szigo-
rú, de nagyon rendes mestertıl. A munkájában 
is elismert Rendes József szinte fiaként nevel-
te, megbízott benne, még kulcsot is adott szá-
mára, ha nem voltak odahaza. A kovácsmes-
terség szép, de nagyon nehéz munka, fıleg 
nyáron. Égı tőz mellett, 30 – 35°C melegben 5 
– 6 kg – os kalapáccsal kellett dolgozni. Elsı 
nagy élménye az volt, amikor önállóan megpat-
kolt egy lovat, hiszen nem is olyan könnyő, ha 
belegondolunk egy élı állatba beleütni egy 
szeget, úgy, hogy az ne fájjon neki. Számára 
minden érdekes volt, amit elıször csinált, fıleg, 
ha sikerült is neki. A legnehezebb mővelet a 
ráfolás volt. Egy szuszra kellett elkészíteni. Ez 
a szekér kerekén lévı vasráf alakítását jelenti, 
ami ha behajlott, meg kellett javítani, ki kellett 
„kovácsolni”. Vagy a szekérkereket kellett kör-
becsavarni, vagy ki kellett vágni belıle, meg 
kellett a tőzön forrasztani, akkoriban ez a sza-
badtüzet jelentette, s csak ezután, tehették rá a 
kerékre, vízben lehőtötték, ami szét is pukkad-

hatott s akkor újra kellett 
kezdeni az egész mővele-
tet. Még nehezebb volt, 
amikor egy teknıvájó 
cigánynak egy teknıvá-
jó fejszét készített. Ezt 

kézzel kellett kikovácsolni. Az éle felıli részt 
ketté kellett vágni és az acélt beleforgatni. A 

munkaidı reggel fél 5 – 5 órától tartott este 8 – 
9 óráig. Igaz, 8 órát kellett volna ledolgozni, de 
soha nem volt ez betartva a sok munka miatt, 
hiszen Rendes Jóska bácsi volt a faluban az 
egyedüli kéziparos. A „tanácsnak”, a közembe-
reknek mindent ık csináltak. A nap befejezésé-
vel pedig rendben kellett hagyni a mőhelyt, a 
szerszámokat a helyére tenni, felseperni, fello-
csolni, salakot kivinni csak utána lehetett a 
kulcsot átadni a mesternek, majd hazamenni. 
Manapság ez már nem tőnik nehéz mesterség-
nek, de hegesztı-, esztergagép nélkül kétkezi 
munkával nagyon nehéz volt. Inasévei alatt 
megszerezte jogosítványát motorból, személy – 
tehergépkocsiból, ezt is mesterének köszönhet-
te, hogy elengedte fél napokra, Nyíregyházára, 
tanfolyamokra. 3 év után véget értek az inas-
évek, sikeresen leszakvizsgázott. 
Gávavencsellıre került, ahol traktorosként 
dolgozott 1966. novemberéig, majd bevitték 
katonának. Több helyen is katonáskodott: 
Nagykanizsa, Székesfehérvár, Csongrád, Vár-
palota. 1968. októberében szerelt le, de több-

ször is, egy évben háromszor – négyszer is 
visszahívták tartalékosnak, majd 1974 – ben 
hosszabb idıre a Kiskunfélegyházi felderítı-
csoport parancsnoka. 1968 – ban véglegesen 
leszerelt s a TEFU – hoz került. Egy évet töltött 
csak itt, hiszen ez egy csavargó élet volt, volt, 
amikor egy hónapig sem jöhetett haza. 
Vencsellın, majd Bujon helyezkedett el. Fı-
képp a mőhelyben szorgoskodott, de volt trak-
toron, rakodó gépen is. A nagy árvíz után ık 
készítették a töltést.  
 1972 – ben házasságot kötött Kövér Leonával. 
Két gyermekük született, 1973 – ban Ágnes, 
1976 – ban pedig István. Mindkettıjük már 
elkerült a családi háztól s két – két unokával, 
Lilivel és Krisztiánnal illetve Boglárkával és 
Leventével örvendeztették meg a nagyszülıket. 
1978 – ig a Nyíregyházi tanács – építıkhöz 
került, mint gépkocsivezetı majd hazatérve a 
termelıszövetkezetben dolgozott. 1992 – ben 
egészségügyi állapotának romlása miatt leszá-
zalékolták. Kisebb, apró – cseprı dolgokat még 
elvállalt otthon, amíg bírta. Ma már inkább csak 
kertészkedik, s nagy szeretettel várja hétvégen-
ként unokáit.  
 Köszönöm a beszélgetést s Isten áldását ké-
rem további életére. 

 
 
Másképpen kell 
a kislányok nemi 

szervét kezelni, mint a fiúkét. A nagyajkak mindig duz-zadtabbak, fıleg a szoptatás ideje alatt, a kisajkak véko-
nyabbak. Mindkettı tisztítása csak nagyon finom babaolajjal történhet, és a hüvelynyílásba sem valamilyen eszközzel, sem vattával nem szabad bele-
nyúlni. Csak a külsı nemi szervek környékét szabad letörölni és lemosni. Érdemes viszont megtekinteni a hüvelynyílást, amit a gyermekorvos is 
megnéz az elsı vizsgálat alkalmával. A hüvelykimenet néha vékony hár-
tyával fedett, és nem vált szét. Ilyenkor meg kell mutatni gyermekorvosnak. Gyakran látható enyhe folyás, sıt szoptatós anyáknál minimális rózsás 
folyás, enyhe vérzés is megfigyelhetı, amely az anyatej hormonhatására kialakuló menstruációhoz hasonló vérzés lehet. Ez nem kóros,  
 

 

 és néhány héten belül megszőnik. 
A lányoknál különösen a nemi szervek tisztán tartása fontos, hiszen na-gyon közel van a végbélnyílás, és a székletnek nem szabad belekerülnie a 
hüvelybe. Ha környéke - mondjuk a híg széklet miatt - mégis szennyezıd-
ne, bı langyos vízzel mossuk le, és azután gondosan krémezzük be a környékét. 
A végbélnyílás és környéke mindig gondosan kezelendı és tisztán tartan-dó. Érdemes bıven kenni popsikenıccsel, mert ez megvédi a bırgyulla-
dástól. A nedvesség és vizelet tartós hatására a bır felázik, felpuhul, köny-
nyen begyulladhat, és pirossá válik, ahol azután könnyen megtelepednek a gombák, és bırgyulladást okozhatnak. A nedvszívó pelenkák használata 
mellett ilyenkor gyakrabban kell a csecsemıt tisztába rakni és meleg idı-
ben néhány percre szabadon is lehet hagyni, hogy levegızzön a popsija. 
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„Gondolatok” 
 

Én sohasem akartam igazán jó, vagy rossz 
lenni, csakis önmagamat adni. Vannak embe-
rek, akik szerint jó, ha csakis önmagamat 
adom. De vannak olyanok, kik arra kérnek, 
változzak, ha közéjük akarok tartozni. Változ-
tam néhány ember kedvéért, hisz ha az em-
ber barátokat akar, sok mindent megtesz érte. 
De idıvel rájöttem, ha valaki nem tud elfogad-
ni olyannak amilyen vagyok, az nem is akarja 
igazán, hogy barátok legyünk. Ha változnék, 
az mindegy lenne, hisz nem engem kedvelne, 
hanem akivé változtam. 
Ezért üzenem mindenkinek: „Ne változz, csak-
is magadat add!” 
Ezen túl én is ezt fogom tenni! Csatlós Evelin 



 
Az Idısek Klubja májusi eseménye a 
gyermeknaphoz kapcsolódott. A 
BURATTINO – DUÓ BT OKTATÓ és 
FAJÁTÉKOK kiállítására és bemutatójá-
ra hívtuk és vártuk az érdeklıdıket. A 

kiállítás elsı napján Ámik Jánosné Ági a BURATTINODUÓ BT tulajdonosa bemutatót  
tartott a jelenlévık számára, melyen a helyi vendégeken kívül részt vettek a környezı települések 
védınıi, óvoda pedagógusai, foglalkozás szervezık és intézményvezetık is. A kiállítás második és 

harmadik napján gyermeknapi vásárt is 
szerveztünk. A gyermekek számára 
élmény volt egy – egy játék kipróbálása, 
az idısebb korosztály számára a gyer-
mekkort elevenítette fel. 
Bízunk benne programunk elérte célját 
és a sok szép élményen túl, a szakem-
berek számára új információkat és szak-
mai segítséget is nyújtott.  
Köszönet a több száz látogatónak, az 
Általános Iskola és a Móricz Zsigmond 
Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 
és Kollégium vezetésének, a pedagógu-
soknak, hogy a gyerekek látogatását 

szervezett formában biztosították, és nem csak ezen a kiállításunkon, hanem valamennyi programunkon. 
Köszönetemet szeretném még kifejezni a Polgárıröknek valamennyi segítımnek és támogatómnak, akik részesei voltak e közös munkának. 

Rovatvezetı: Gliba Lászlóné 
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A RIVIERA – TOURS KFT szervezésében immár második hónapja 
folyik a Szociális Gondozó és Ápoló képzés Tiszabercelen. 
A tanfolyam résztvevıi köszönetüket fejezik ki Dr. Szilágyi Norbert jegy-
zı Úrnak, aki a tanfolyam elsı napján a település nevében köszöntötte 
a 32 hallgatót. 
A tanfolyam 1320 órás és 2009 februárjában fejezıdik be. Kívánjuk, 
hogy a tanfolyamon résztvevı állásnélküli hallgatóknak nagyobb esé-
lyük legyen az álláskeresésben, és valamennyi hallgató feleljen meg a 
szakmai elvárásoknak.      Gliba Lászlóné 

Két esemény is volt az Óvodában. Gyer-
meknapot tartottunk egy kicsit másképpen. 
Az óvoda udvarán már reggeltıl fogadta a 
gyerekeket az ugráló, mely nagyon népsze-
rő számukra. Élvezték, s azt számolgatták, 
hogy ki hányszor ugrált már. Majd bábszín-
ház szórakoztatta ıket, a mese címe: A 

kíváncsi kiselefánt. Az elıadást végig tapsoltuk, igazi kis színházban érezhettük magunkat. 
Jól szórakoztunk a délelıtt folyamán, szendvicset, pogácsát, virágos sütit ettünk, s jégkré-
met nyalogattunk. 

Elérkezett az évzáró napja is. Már 
hetekkel elıtte készültünk kis mősora-
inkkal. Minden csoport az év 
közben tanultakból állított össze 
egy kis csokorra valót, majd 
zenés táncos bemutatók követ-
keztek. Elbúcsúztak a nagycso-
portosok, kedves és megható 
versekkel mondtak köszönetet 
óvonéniknek, dajkanéniknek az 
egész évi fáradozásukért, mun-
kájukért. Kívánunk nekik, szüle-
iknek hallatlan kitartást, erıt, 
egészséget az iskolai évekhez. 

Tarjányi Ferencné óvónıtıl 



 
 
 
 
 

 
A hagyományokhoz híven az idén is megrendezésre került a megyei Önkéntes tőzoltóverseny. 2008. május 31 – én mi is 
nekivágtunk az útnak a megye többi csapatával együtt, hogy „megmérkızhessünk” egymással ezen a számunkra jeles 
eseményen, mely Napkoron került lebonyolításra. 
A 72 csapat között Tiszabercel 5 csapattal képviseltette magát. Szerencsénkre az idıjárás is a kegyeibe fogadott minket, a napsütésbıl kijutott 
bıven számunkra. A tikkasztó hıség ellenére hoztuk a formánkat. Persze a gyakorlás, a rutin és a szurkolók biztatása is sokat segített abban, 
hogy a nap végén két elsı, két második, és egy negyedik helyezéssel valamint a 
Megyei Tőzoltószövetség különdíjával, egy bográccsal és egy állvánnyal térhettünk 
haza. Kellemes fáradtsággal és diadal ittasan érkeztünk meg, a nap lezárásaként 
egy jégkrémet, egy kólát is elfogyaszthattunk, melyet ezúton is még egyszer köszö-
nünk. Szeretnék köszönetet mondani minden csapattagnak a helytállásáért és min-
denkinek, aki segített, bíztatott és támogatott bennünket.        Balogh Alíz  ÖTE titkár 



 
A haszonélvezet fogalma és a haszonélvezı 
jogai 
 A haszonélvezet olyan személyes szolgalmi jog, 
ami alapján a haszonélvezı a más tulajdonában 
álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja és 
hasznait szedheti. A személyes jelleg azt jelenti, 
hogy a haszonélvezet mindig egy név szerint 
meghatározott személy (tipikusan egy természe-
tes személy, kivételesen jogi személy) javára 
szól, ehhez a személyhez van kötve, tehát másra 
át nem ruházható. A haszonélvezetbıl folyó jogo-
kat azonban nemcsak maga a haszonélvezı 
gyakorolhatja, hanem e jogok gyakorlását másnak 
is - ingyenesen vagy visszterhesen - átengedheti. 
Ellenérték fejében azonban a haszonélvezeti jog 
gyakorlását csak akkor lehet átengedni, ha a 
tulajdonos - azonos feltételekkel - a dolog haszná-
latára nem tart igényt. Más szóval a tulajdonosnak 
a dologra elıbérleti, elıhaszonbérleti joga van. Ha 
a haszonélvezetbıl folyó jogokat a haszonélvezı 
egyáltalán nem vagy részben nem gyakorolja, és 
másnak sem engedi át, ezeket a tulajdonos gya-
korolhatja. A tulajdonos személyében beálló válto-
zás a haszonélvezeti jogot nem érinti. Korlátlan 
vagy örök idıkre haszonélvezet nem létesíthetı, 
az csak korlátozott idıre és legfeljebb a jogosult 
élete végéig ("holtig tartó haszonélvezeti jog") 
állhat fenn.  
 
A haszonélvezet keletkezése  
1. szerzıdés alapján. Szerzıdéses haszonél-
vezeti jog keletkezéséhez szükséges a dolog 
átadása is, ingatlanra vonatkozóan pedig a ha-
szonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzé-
se; 
2. jogszabály alapján; 

3. bírósági vagy ható-
sági rendelkezés alapján. Jogszabály, bírósági 
vagy hatósági rendelkezés alapján az ingatlanon 
a haszonélvezeti jog bejegyzés nélkül is létrejön, 
de az ingatlan-nyilvántartásba az ilyen haszonél-
vezeti jogot is be kell jegyezni. Enélkül ugyanis a 
haszonélvezet csak az ingatlan rosszhiszemő 
vagy ingyenes szerzıjével szemben érvényesít-
hetı. 
 
Mire nézve lehet haszonélvezetet gyakorolni?  
A haszonélvezet tárgya rendszerint ingatlan és/
vagy elhasználhatatlan ingó dolog, ezeket a ha-
szonélvezet megszőntével a haszonélvezı köte-
les a tulajdonosnak visszaadni. Kivételesen a 
haszonélvezet tárgya lehet kamatozó követelés 
vagy más hasznot hajtó jog is, ezekre a dolgok 
haszonélvezetének szabályait kell megfelelıen 
alkalmazni. Az ilyen jogok (pl. kötvény, szerzıi 
jog) átruházása szintén nem érinti a fennálló ha-
szonélvezeti jogot, megszüntetésük vagy hátrá-
nyos megváltoztatásuk pedig - a haszonélvezetre 
is kiterjedı hatállyal - csak a haszonélvezı hozzá-
járulásával történhet. A haszonélvezet kiterjedhet 
az egész dologra vagy annak meghatározott 
részére (pl. csak a kertre vagy a házra; a ház 
egyik lakására stb.), illetıleg - miként az özvegyi 
haszonélvezeti jog - az ingatlan és más vagyon-
tárgyak eszmei hányadrészére (haszonélvezettel 
terhelt közös tulajdoni hányad). Egy dolgon több 
személyt is megillethet haszonélvezeti jog, ezek a 
jogukat vagy egyidejőleg, vagy a jogok keletkezé-
sének sorrendjében gyakorolhatják.  
 
A haszonélvezı kötelezettségei  
A haszonélvezınek nemcsak jogai, kötelezettsé-
gei is vannak. A haszonélvezı köteles: 
1. a rendes gazdálkodás szabályait betartani; 

2. a dolog fenntartásával járó terheket viselni (a 
rendkívüli javítások és helyreállítások kivételével); 
3. a dolog használatához kapcsolódó kötele-
zettségeket teljesíteni (pl. közmődíjak, számlák 
kifizetése); 
4. viselni a dologhoz főzıdı közterheket (pl. 
építményadó, telekadó stb.); 
5. a tulajdonost a dolgot fenyegetı veszélyrıl 
és a beállott kárról, a haszonélvezet gyakorlásá-
nak harmadik személy általi akadályozásáról 
értesíteni; 
6. tőrni, hogy a tulajdonos a veszély elhárításá-
ra illetve a kár következményeinek megszünteté-
sére a szükséges intézkedéseket megtegye; 
7. tőrni, hogy a tulajdonos a haszonélvezet 
gyakorlását ellenırizze; 
8. a haszonélvezet megszőntével a dolgot 
visszaadni. 
 
A tulajdonos jogai  
Ha a haszonélvezı a dolgot nem a rendeltetésé-
nek megfelelı módon használja, rongálja, vagy a 
dolognak a haszonélvezet megszőntével való 
visszaadását egyébként veszélyezteti, és a tulaj-
donos tiltakozása nem vezetett eredményre, a 
tulajdonos biztosítékot követelhet. Ha a haszonél-
vezı nem ad biztosítékot, a bíróság a tulajdonos 
kérelmére a haszonélvezeti jog gyakorlását bizto-
síték adásáig felfüggesztheti. Az ellenırzés - 
biztosíték kérése - felfüggesztés azzal szemben is 
alkalmazható, akinek a haszonélvezı a haszonél-
vezet gyakorlását átengedte.  
 
Elszámolási jogviszony javítás, helyreállítás 
esetén  
A rendkívüli javítási vagy helyreállítási munkálatok 
elvégzésére (elvégeztetésére) elvileg sem a ha-
szonélvezı, sem a tulajdonos nem köteles. A 
haszonélvezı - ha érdeke a dolog megmaradása 
- ezeket elvégeztetheti, ha értesítése és felszólítá-
sa után a tulajdonos nem végzi el. Ilyen esetben a 
haszonélvezet megszőnésekor a felek között - 
meglehetısen bonyolult - elszámolási viszony 

A rendszerváltás elıtt Magyarországot a közepesen fej-
lett, inkább a fejlett agrárországok kategóriájába sorolták. Ma azt ta-
pasztaljuk, hogy a nemzetgazdaságon belül mezıgazdaságunk súlyta-
lanná vált. A dolgozó népesség csupán 5%-a található ebben az ágazat-
ban. 1990.-ben ez a szám még 17% volt. 20 évvel ezelıtt az ország 
exportjának a felét, 1990-ben egyötödét, jelenleg a 8%-át teszi ki a me-
zıgazdasági export aránya.  
Az ország összes élelmiszer fogyasztásának csak fele származik hazai 
termékekbıl, holott Magyarország 14-15 millió embert lenne képes ellát-
ni. 
Az élelmiszer import vonatkozásában illetékesek hivatkoznak a nagyobb 
választékra, nem gondolván arra, hogy a magyar termékek minısége 
általában jobb, a Kárpát medence idıjárási sugárzási viszonyai miatt. 
Az egy hektárra vetített mezıgazdasági produktumunk átlagban 1034 
euró, ami töredéke a fejlett nyugat-európai országokénak. Nálunk a 

gabonatermesztés túlsúlya állt be, ez 43%-ot tesz ki. Ez-
zel szemben a kertészeti ágazat aránya 20%. Fıleg a 
gyümölcstermelés esett vissza. 
Legkatasztrofálisabb a helyzet az állattenyésztésben, 
hiszen az 1990. évi 2.6 millió számosállattal szemben 
napjainkban ez a szám 1.3 millió, mely kevesebb a máso-

dik világháború utánitól.Történelme során a magyar állattenyésztés ilyen 
mélypontra még sohasem zuhant. Példa erre községünk is. A két ke-
zünkön meglehet számolni a faluban található tehenek számát. 
Tudjuk, hogy a verseny, a piac, a globalizáció kegyetlen törvényei ural-
kodnak, mégis azt kell, hogy mondjuk,  nincs komoly koncepciója a 
mezıgazdaságnak.Nincsenek megfelelı védıvámok az únión kívüli 
országokból behozott mezıgazdasági termékekkel szemben.Régebbi 
úniós tagországok állítólag ezzel jobban élnek. Minden ország törekszik 
a legmaximálisabb önellátásra, hiszen ez egy biztonságot ad. Saját 
szememmel láttam az osztrákokat tiszta kavicsos talajon kukoricát, vagy 
a hollandokat a tengertıl ellopott és termıfölddel feltöltött területen al-
mát termelni. Nekünk ezt sokkal könnyebb lenne megtenni, hisz jó föld-
jeink vannak, emellett az ország területének közel 90%-a mezıgazdasá-
gi mővelésre alkalmas. Miért nem tesszük? Gondolni kellene a követke-
zı nemzedékre is!  
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keletkezik. A haszonélvezı követelheti a tulajdo-
nostól a szükséges költségek megtérítését, levon-
va azokból az idıközi értékcsökkenésnek megfele-
lı összeget. Ha a tulajdonos gazdagodása az így 
meghatározott összeget meghaladja, a különböze-
tet is köteles megtéríteni.  
 
A haszonélvezet alakulása a dolog pusztulása 
esetén 
 Ha a haszonélvezet fennállása alatt a dolog 
egészben vagy jelentıs részben elpusztul, a tulaj-
donos nem köteles azt helyreállítani, de ha mégis 
megteszi, a helyreállított részen a haszonélvezeti 
jog feléled. Ilyenkor azonban a tulajdonos kérheti a 
haszonélvezeti jognak a helyreállításra fordított 
összeghez mért korlátozását. Ha az elpusztult 
dolgot a tulajdonos nem állítja helyre, a haszonél-
vezet megszőnik. Ha azonban a haszonélvezet 
tárgya helyébe más dolog lép (pl. a kisajátított 
ingatlan helyébe csereingatlan), a továbbiakban a 
haszonélvezet erre terjed ki. Ha a dolog helyébe 
nem más dolog, hanem pénzösszeg (pl. biztosítási 
összeg) lép, a haszonélvezı választhat, hogy a 
haszonélvezet a továbbiakban erre terjed ki, vagy 
követelheti a tulajdonostól az összegnek a dolog 
helyreállítására vagy pótlására fordítását is. A 
dolog elpusztulásáért, illetve a dologban bekövet-
kezett károkért egyébként a haszonélvezı felelıs-
séggel tartozik, kivéve ha bizonyítja, hogy úgy járt 
el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárha-
tó (azaz vétlen volt). A rendeltetésszerő használat-
tal szükségszerően együtt járó értékcsökkenést 
azonban a haszonélvezı nem köteles megtéríteni.  
 
Rendhagyó haszonélvezet  
Rendhagyó haszonélvezetrıl beszélhetünk akkor, 
ha annak tárgyai között elhasználható dolgok, 
gazdasági felszerelés és állatállomány is található. 
Ezekkel a haszonélvezı a rendes gazdálkodás 
által indokolt mértékben rendelkezhet is, azaz el is 
idegenítheti, elhasználhatja, elfogyaszthatja stb. 
ıket. A haszonélvezet megszőnésekor azonban 
köteles ezeket pótolni, tehát nem ugyanazt, hanem 
ugyanabból ugyanannyit visszaadni, ha pedig ez 
nem lehetséges, akkor az értéküket megtéríteni.  
 
A haszonélvezet megszőnésének esetei:  
1. ha a jogosult meghal; 
2. ha a jogosult a haszonélvezetrıl - ingyenesen 
vagy visszterhesen - lemond; 
3. ha a dolog elpusztul (és nem állítják helyre); 
4. a szerzıdésben kikötött idıtartam eltelt vagy 
feltétel bekövetkezett; 
5. a jogszabályban meghatározott más okból pl. 
az özvegy új házasságot köt. 
6. Az ingatlanon fennállt haszonélvezeti jogot az 
ingatlan-nyilvántartásból is töröltetni kell, amihez 
megfelelı okirati forma szükséges. 
 
A használat joga  
A használat joga valójában nem más, mint korláto-
zott haszonélvezet. A korlátozás egyrészt a jog-
gyakorlás mértékében, másrészt személyhez kö-
töttségében nyilvánul meg. A használat joga alap-
ján a jogosult a dolgot csak a saját, valamint a vele 
együtt élı családtagjai szükségleteit meg nem 
haladó mértékben használhatja, és ugyanilyen 
mértékben szedheti a hasznokat is. A jogosult a 

használat jogának gyakorlását másnak nem en-
gedheti át. A törvény szövegének értelmezésével 
megállapítható, hogy a használat jogának jogosult-
ja csak az ember lehet. A használat tárgya leg-
gyakrabban ingatlan (termıföld vagy lakás), de 
miután a törvény "dologról" szól, ingó dolgok és 
hasznot hajtó jogok is szóba jöhetnek. Tipikus 
esete az ún. "lakáshasználati jog" (rokonok között 
gyakori), ami meghatározott személyt arra jogosít, 
hogy az épületet, épületrészt vagy csupán egy 
lakrészt lakás céljára használjon. Egyébként a 
használat jogára (keletkezés, tartalom, megsző-
nés) a haszonélvezet szabályait kell alkalmazni.  
 
Haszonélvezeti jog értékének kiszámítása  
Ha az ajándékozó más személynek ajándékozza a 
vagyon tulajdonjogát, és más személynek biztosít-
ja ennek haszonélvezetét vagy használatát, a 
tulajdonjoggal megajándékozott a haszonélvezet-
nek, használatnak az illetéktörvény (1990. évi 
XCIII. tv.) szerint számított értékével csökkentett 
forgalmi érték után, a haszonélvezı, használó 
pedig az ugyanígy számított haszonélvezeti, hasz-
nálati érték után fizeti az ajándékozási illetéket. 
A tulajdonszerzı megajándékozottat terhelı illeték 
alapját a fentiekben meghatározott módon kell 
számítani akkor is, ha a haszonélvezet, illetıleg 
használat ajándékozása egyébként mentes az 
illeték alól (pl. lakóház építésére alkalmas telektu-
lajdonon alapított haszonélvezeti jog), vagy az nem 
tárgya az ajándékozási illetéknek.  
 
A haszonélvezeti és használati jog értékének 
kiszámítása  
A haszonélvezet, használat értékének kiszámítá-
sánál a vagyoni értékő jog egyévi értéke a kiindulá-
si pont. Ez egyenlı a vagyoni értékő joggal terhelt 
dolog - terhekkel nem csökkentett - forgalmi érté-
kének egyhuszad részével. Attól függıen, hogy a 
vagyoni értékő jog meghatározott idıre (egy adott 
idıtartamra, esetleg konkrét idıpontig), vagy hatá-
rozatlan (bizonytalan) idıre szól-e, az érték további 
számítása más és más módon történik.  
 
A határozott idıre szóló vagyoni értékő jog 
értéke  
A határozott idıre szóló vagyoni értékő jog értéke 
a fentiek alapján számítandó egyévi érték és a 
kikötött - meghatározott - évek szorzata. A törvény 
azonban a határozott idıre szóló vagyoni értékő 
jog értékét maximálja, az ugyanis nem haladhatja 
meg az egyévi érték 20-szorosát, illetve a termé-
szetes személy javára kikötött haszonélvezet, 
használat joga esetén az egyévi értéknek az alábbi 
felsorolásban szereplı életkorhoz rendelt többszö-
rösét.  
 
A határozatlan idıre szóló vagyoni értékő jog 
értéke 
A bizonytalan idıre terjedı vagyoni értékő jog 
értéke - azt az esetet kivéve, amikor a vagyoni 
értékő jog valamely személy életének, házasságá-
nak vagy özvegységének idejére terjed - az egyévi 
érték ötszöröse. Amikor a határozatlan idejő va-
gyoni értékő jog valamely személy életének, há-
zasságának vagy özvegységének idejére terjed, a 
jog értékét az illetı személy életkorának alapulvé-
telével a következı módon kell megállapítani: ha a 
vagyoni értékő jog jogosultja 
1. 25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték 10-

szerese, 
2. 25-50 éves, az egyévi érték 8-szorosa, 
3. 51-65 éves, az egyévi érték 6-szorosa, 
4. 65 évnél idısebb, az egyévi érték 4-szerese. 
Ha több személytıl függ a vagyoni értékő jog fenn-
állása, az alábbiak szerint kell kiszámolni annak 
értékét: 
1. ha a vagyoni értékő jog tartama mind a jogo-
sult, mind a kötelezett élete, házassága vagy öz-
vegysége idejétıl függ, az elıbbi szorzók alkalma-
zásánál a két személy közül az idısebbnek az 
életkora az irányadó; 
2. ha a vagyoni értékő jog tartama több egyide-
jőleg jogosult személy élettartamától függ, mégpe-
dig oly módon, hogy a jogosultság a legelıször 
elhalt személy halálával megszőnik, az értékelés-
nél a legidısebb személy életkora az irányadó; ha 
pedig a jogosultság a legutóbb elhalt személy 
haláláig tart, a kiszámítás a legfiatalabb személy 
életkora szerint történik (a vagyonszerzési illetéket 
az egyes jogosultak olyan arányban viselik, mint 
amilyen arányt az életkoruk szerint számított va-
gyoni értékő jogok értéke ezek együttes értékében 
képvisel); 
3. ha a vagyoni értékő jog tartama a házasság 
idejére terjed, a kiszámításnál az idısebb házas-
társ életkora az irányadó. 
 
A megterhelt dolog tulajdonjogának megszer-
zése utáni illeték 
 A haszonélvezet, illetıleg használat jogával terhel-
ten átruházott (elajándékozott) vagy ilyen teher 
egyidejő alapításával megszerzett vagyon eseté-
ben a tulajdonszerzıt terhelı illeték alapja a ha-
szonélvezet, használat figyelembevétele nélkül 
megállapított forgalmi érték és a haszonélvezet-
nek, használatnak a fentiek szerint számított érté-
ke közötti különbözet. Ezt a szabályt kell alkalmaz-
ni akkor is, ha a vagyon tulajdonjogát - ajándéko-
zás folytán - annak haszonélvezıje, használója 
szerzi meg.  
 
Egy példa az ajándékozási illeték kiszámítására 
Ajándékozó 18 millió forintos forgalmi értékő lakásának 
tulajdonjogát egyik testvérének, míg annak haszonélvezeti 
jogát - haláláig - másik testvérének ajándékozza. A haszon-
élvezeti jogot kapott testvér 46 éves. Kérdés, hogy mekko-
ra összegő ajándékozási illeték fizetésére lesznek külön-
külön kötelesek a megajándékozottak? 
A haszonélvezeti jog értékének kiszámításához tudjuk, 
hogy a haszonélvezeti jogot kapott testvér 46 éves, és azt, 
hogy a haszonélvezeti jog a testvér haláláig, azaz bizonyta-
lan (határozatlan) ideig fog fennállni az ingatlanon. Ebbıl 
következik, hogy a haszonélvezeti jog értéke a jog egyévi 
értékének (azaz a lakás forgalmi értéke egyhuszad részé-
nek) nyolcszorosa, azaz: 18 000 000/20 x 8 = 7 200 000 
forint. 
A haszonélvezeti jog értékébıl kiszámítható a tulajdonjogot 
kapott testvérre vonatkozó - csökkentett értékő - ajándéko-
zási illetékalap, ami így 10 800 000 forint (18 000 000 - 7 
200 000). Tekintettel arra, hogy a jelen esetben lakástulaj-
don szerzésérıl van szó, és a megajándékozott az ajándé-
kozó testvére, az ajándékozási illeték mértéke 8 %. Ez a 
tulajdonjogot szerzett megajándékozott esetében 10 800 
000 x 0,08 = 864 ajándékozás000 forintos i illetékfizetési 
kötelezettséget keletkeztet. A másik testvér kapta ajándék-
ba az ingatlan haszonélvezeti jogát. A haszonélvezeti jog 
értéke (ajándékozási illetékalap) a fenti számítás alapján 7 
200 000 forint, az illeték mértéke 8 %. Az általa fizetendı 
ajándékozási illeték összege 7 200 000 x 0,08 = 576 000 
forint  
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C S O N T R I T K U L ÁS 
 

A csontritkulásnak nevezett állapotban a bontó 
és építı szakaszok közötti összhang felbomlik 
és ennek következtében a csontokat alkotó 
szerves és szervetlen alkotórészek azonos 
arányban csökkennek.  
Ezzel csökken a csontok ásványianyag-tartalma 
és rugalmassága is. Mikroszkópos vizsgálatok-
kal kimutatták, hogy a csontokat felépítı csont-
gerendák vastagsága lecsökken és a gerendák 
közötti távolság megnı. Súlyos következmény-
ként csonttörések jönnek létre.  
Csontritkulás esetén a csontszövet szerkezete 
kórosan megváltozik. Egészséges felnött szer-
vezetben a csontépítö és -lebontó folyamatok 
állandó egyensúlyban vannak, melyek következ-
tében a csontok tömege és szerkezete változat-
lan marad. A csontszövet saját sejtjeit 
csontépítö és csontlebontásban részt vevö 
óriássejtek alkotják, míg a sejtek közötti állo-
mány szerves és szervetlen részre tagolódik.  
Csontritkulás esetén az egységnyi térfogatú 
csonttömeg csökken, miközben a szerves és 
szervetlen állomány aránya megmarad. Noha 
elıre jelezhetı, hogy kik fognak csontritkulásban 
megbetegedni, hiszen a hajlamosító tényezık 
ismertek (pl. sovány testalkat, kevés tejtermék 
fogyasztása, dohányzás, kevés testmozgás 
stb.), mégis többnyire csak akkor figyelünk fel a 
már kialakult bajra, amikor komoly, vissza nem 
fordítható elváltozások, csonttörések is kialakul-
tak. Leggyakrabban a csigolyák magassága 
csökken, súlyos esetben a csigolyák összerop-
panása a testmagasság csökkenéséhez, jelleg-
zetes tartás kialakulásához vezet.  
Ebben a betegségben is a korai felismerés és a 
megfelelı kezelés ad lehetıséget a súlyosabb 
esetek megelızésére. Ismeretes, hogy a csont-
ritkulás következtében kialakult csonttörések 
(csigolyatörés, combnyaktörés stb.), valamint a 
törések nyomán kialakult egyéb elváltozások 
súlyos mozgáskorlátozottsághoz vezethetnek. 
Etiológia: Az emberi szervezet 206 különálló 
csontból áll. A csontok 70%-ban szervetlen 
ásványi anyagokat és kisebb részben szerves 
anyagokat tartalmaznak.  
Ezen anyagok speciális szerkezete adja a cson-
tok szilárdságát és rugalmasságát.  
A csontszövetben csontépítı és csontfaló sejtek 
helyezkednek el, ezek biztosítják a csontszövet 
állandó átépülését. Az egészséges csontszövet-
ben a két sejtcsoport munkája egyensúlyban 
van, tehát ugyanannyi épül fel, mint amennyi 
lebomlik.  
Ezek az egymással ellentétes, ugyanakkor 
összehangoltan történı folyamatok közül mindig 
a csontfaló sejtek bontanak elıször, majd ezt 
követi a csont újraépítés.  
A csontritkulás lehet önálló állapot, de kialakul-
hat más betegség következtében is.  
Egyaránt érinti mindkét nemet és bármelyik 
életkorban jelentkezhet.  
A más betegséggel kapcsolatosan kialakuló 
csontritkulást másodlagosnak, míg az önállóan 
jelentkezıt elsıdlegesnek hívjuk. 

 
 
 

Elsıdleges csontritkulás: 
Az elsıdleges csontritkulást tovább oszthatjuk: 
egyrészt a nıknél, a változó korba jutáskor 
néhány év alatt létrejövı csontvesztésre - a 
postmenopauzális csontritkulásra - és az idıs 
korban jelentkezö idıskori csontritkulásra.  
Nemcsak az életkor, hanem a csontban mikro-
szkóppal látható elváltozások alapján is különb-
séget lehet tenni az elsıdleges csontritkulást 
alkotó két csoport között. Férfiakon a 
(praesenilis = idıskor elıtti) csontritkulás lénye-
gesen ritkábban fordul elı, mint nıkön. Ennek 
oka az eleve nagyobb csonttömeg, a rövidebb 
várható élettartam, valamint az, hogy a férfiak-
ban nincs hirtelen csökkenı nemi hormonterme-
lés.  
Csontritkulás a nıi változó korban  
45-60 éves korban, tehát a 
“változókor"-ban jelentısen emelke-
dik. A szivacsos csontállomány csök-
ken  
és emiatt a csigolyatörések a jellem-
zıek, fıként a háti és az ágyéki csigo-
lyák területén: a csigolyák magassága 
csökken, felsı, határoló csontlemezük 
beroppan. A törés kialakulásának 
helye a meggyengült csont minıségé-
vel függ össze.  
Idıskori csontritkulás:  
Ebben a típusban a csontépítı sejtek 
mennyisége és tevékenysége csök-
ken. Szintén jellemzı a törések meg-
jelenése, mivel itt a szivacsos és a 
kérgi (hosszú csöves csontokban 
található) csontállomány is azonos mértékben 
csökken: csigolya- és combnyaktörések kelet-
keznek, gyakoribbá válnak a csuklótörések is.  
Kinél gondolhatunk a csontritkulás kialakulásá-
ra ?  
A postmenopauzális (azaz “változó kor" utáni) 
csontritkulás oka az egyik jellegzetes nıi hor-
monnak (az ösztrogénnek) a változó korban 
kialakuló hiánya. Mégis, szerencsére nem min-
den menopauzába került nıben alakul ki ez az 
állapot. Vannak olyan hajlamosító, úgynevezett 
rizikótényezık, amelyek elısegítik a csontritku-
lás kialakulását.  
Ilyen például a:  
családon belüli halmozott elıfordulás - tehát 
nagymamának, édesanyának is volt már csont-
ritkulása  
dohányzás  
mértéktelen kávéfogyasztás  
jelentıs mennyiségü, tartós alkoholfogyasztás  
elégtelen kálcium és D-vitamin tartalmú táplálko-
zás  
mozgásszegény életmód  
sovány, “könnyő" csontozatú testfelépítés  
korán bekövetkezett természetes, vagy mővi 
(méh- és petefészekmütét) változó kor  
más idült betegség (például krónikus sokízületi 
gyulladás)  
egyes gyógyszerek (például 
szteroidkészítmények) tartós szedése 
  
Másodlagos csontritkulás: 
Egyes mozgásszervi, “reumás" betegségek, 

fıleg a sokízületi gyulladások, belgyógyászati 
betegségek, például máj- és vesebetegségek, a 
belsı elválasztású mirigyek (pajzsmirigy, mel-
lékpajzsmirigy, mellékvese) betegségei, asztma, 
gyulladásos bélbetegségek, egyéb olyan zava-
rok, amikor a kálcium felszívódása nem megfe-
lelı, okozhatnak szintén csontritkulást. Tartósan 
mozdulatlanságra kárhoztatott, ágyhoz kötött 
betegeken is kialakul, ezt a folyamatot látjuk 
akkor is, ha egy-egy végtag törés után tartósan 
gipszben van. 
  
Anamnézis: Milyen tünetei vannak a csontrit-
kulásnak?  
A kezdeti tünet - terheléskor fellépı, pihenésre 
szőnı hát- és derékfájdalom - annyira hétközna-
pi panasznak tőnik, hogy gyakran oda sem 
figyelnek rá. Sok esetben nem is kezdıdı elvál-
tozásnak, hanem a fáradtságnak tulajdonítják. 
Mivel állandó panaszokat csak a késıbbi idı-
szakban okoz, így szinte észrevétlen alakul ki a 
már maradandó elváltozás.  

A késıbbi idıszakban a vezetı tünet szintén a 
fájdalom. Jellegzetes egyrészt a hirtelen kis erı 
behatására létrejövı éles fájdalom, amely lehet 
az éppen létrejövı csigolyatörés vagy beroppa-
nás, vagy csak egészen kicsi, szemmel nem is 
látható csontgerendatörés következménye. Az 
állandó, terheléskor erısödı hát- és derékfájda-
lom az izmok, szalagok feszüléséböl jön létre. 
Gyakori panasz, hogy a betegek nem tudják a 
hátukat tartani.  
 
Az orvos a vizsgálatkor a háti domborulat foko-
zódását, a testmagasság jelentıs csökkenését 
észleli - pl. meghosszabbodik a betegek ruhája, 
kabátja. A háti görbület fokozódása következté-
ben az ágyéki görbület elsimul, a hátizomzat és 
a szalagok megfeszülnek, a hasizmok pedig 
megnyúlnak, elengednek. A has elıdomborodik, 
a bordák alsó részei közelednek a csípılapátok-
hoz, súlyos esetben el is érhetik azokat, ezzel is 
növelve a panaszokat. Jellegzetes lesz tehát a 
beteg testtartása, mivel a test egyensúlyát csak 
úgy tudják megtartani, hogy könyökeiket hátra-
húzzák, vagy hátratett kézzel állnak. Sokan a 
nap végére egyre jobban elıregörnyednek, 
mivel ilyenkor az izmok már annyira elfáradnak, 
hogy nem képesek a gerincet egyenesen tarta-
ni. Ennek köszönhetıen megváltozik a gerinc 
terhelése. Elırehaladott esetben a járás is bi-
zonytalanná válik. Következményként kis erıbe-
hatásra csonttörések jönnek létre, leggyakorib-
bak a csigolyák, a combnyak és a csukló törése. 

Rovatvezetı: Tarjányiné Dr. Jedlicska Ilona 

Egészséges csontszövet „Megritkult” csontszövet 
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Diagnosztikus eljárások: Hogyan lehet meg-
állapítani a csontritkulást?  
A betegséget a kezdeti panaszok, a beteg vizs-
gálata, a hajlamosító tényezık kikérdezése és 
különbözı vizsgálatok alapján kezdeti idıszak-
ban általában a reumatológus állapítja meg.  
Rosszabb esetben egy elszenvedett csonttörés 
kapcsán derül ki a betegség.  
Laboratóriumi vizsgálatok  
Egyrészt a szervezet kálcium-foszfor anyagcse-
réjére adnak felvilágosítást, másrészt az egyéb 
betegségekhez társuló csontritkulás felderítésé-
ben van szerepük.  
Röntgenvizsgálatok  
A röntgenfelvételeken láthatóak a csontok és 
bizonyos mértékig megítélhetı mésztartalmuk 
normális, vagy csökkent mennyisége. Azonban 
a csontveszteségnek el kell érnie a 30 - 40%-ot 
ahhoz, hogy a röntgenen látható legyen a kü-
lönbség, ezért érthetıen ez a módszer a kezde-
ti, még jóval kisebb mértékő csontritkulás felde-
rítésére nem alkalmas.  
Hogyan vizsgáljuk a csont ásványianyag-
tartalmát, a csontsőrőséget ?  
A hagyományos röntgenfelvételek alapján tehát 
nem állapítható meg pontosan a csontsőrőség.  
Pontos mérésre szolgálnak a 
csontsőrőségmérıkészülékek, amelyek segítsé-
gével nagy pontossággal meghatározhatjuk a 
test különbözı részein a csontok ásványianyag-
tartalmát.  
Leggyakoribb mérési helyek a csukló, a gerinc 
és a combnyak. A mért érték összehasonlításra 
kerül  
az azonos nemő, egészséges, teljes csonttö-
meggel rendelkezı 30 éves népcsoport csontső-
rőségével.  
A készülékek röntgensugárzással mőködnek, 
elsısorban a rizikótényezıkkel (lásd elıbb) 
rendelkezı emberek csontsőrőségének mérésé-
re használják.  
A csontritkulás megállapításához azonban nem 
elég ez a mőszeres vizsgálat, ezen túlmenıen 
gondos klinikai és laboratóriumi vizsgálatokra is 
szükség van.  
Milyen sőrőn kell ezeket a vizsgálatokat megis-
mételni ?  
A röntgensugárzással mőködı, modern készülé-
kek sugárterhelése kicsi, körülbelül az ágyéki 
gerincrıl készített hagyományos röntgenfelvétel-
kor kapott sugárterhelés 3% - a. Ebbıl követke-
zik, hogy a vizsgálat az egészségre ártalmasság 
tekintetében korlátozás nélkül megismételhetı - 
kivételt a terhesek képeznek, akiken a vizsgálat 
elvégzésére nem kerülhet sor. A mérések pon-
tatlansága és a csontleépülés évi várható válto-
zása miatt egy éven belüli megismétlésének 
nincs értelme. A vizsgálatok szükségességét 
orvosának kell eldöntenie, a rizikótényezık 
alapos feltérképezése alapján. 
  
Terápia: A kialakult csontritkulás kezelése:  
A kezelés egyszerre több támadásponton törté-
nik és függ a csontritkulásban szenvedı bete-
gek korától, aktuális állapotától.  
Csonttöréssel szövıdött esetekben mőtét, gip-
szelés, fektetés, fájdalomcsillapítás lehet az 
elsıdleges, panaszt alig okozó esetekben az 
aktív mozgásterápián van a hangsúly.  
Mindannyiunkra vonatkoznak a megelızés 
étrendi és mozgásterápiás ajánlásai.  
 

Étrend:  
A www.reumatologia.hu oldalon a Magyar Reu-
matológia Haladásáért Alapítvány weboldalán, a 
betegtájékoztató menüponton belül a Csontritku-
lás témakörnél étrendi táblázatot talál. 
  
Fizioterápia:  
A fájdalomcsillapító, az izmok vérkeringését 
javító elektromos kezelések fontos kiegészítıi a 
gyógyszereknek. Ahogyan a fentiekbıl is kitőnik, 
legfontosabb azonban a naponta, rendszeresen 
végzett speciális gyógytorna, mely kiegészíthetı 
víz alatti tornával és úszással is. Ez az izomzat 
karbantartására, a csontok ásványianyag-
tartalmának növelésére és a csonttörések utáni 
rehabilitációra is kiválóan alkalmas.  
 
Gyógyszeres kezelés:  
A gyógyszeres kezelés megtervezése alapos 
szakértelmet kívánó feladat. Ezt bízza minden-
kor kezelıorvosára, ne hallgasson az ismerı-
sökre. A csontritkulás elleni gyógyszeres keze-
lést két alapvetı csoportra oszthatjuk. Az egyik 
a felborult csontújraképzıdés egyensúlyát állítja 
helyre, míg a másik fı feladata a fájdalom csilla-
pítása. A hosszú ideig ható szerek egyik cso-
portja a csontfaló sejtek mőködését csökkenti, 
másik a csontfelépítést serkenti. Igen fontos, 
hogy az aktív D-vitamin készítmények kivételé-
vel a normál táplálkozás mellett is a többi szer-
hez kiegészítıként kálcium szedése ajánlott.  
 
Mostanában megelızésként és kezélésként is 
alkalmaznak hormonokat, fıleg a nık változó 
kori csontritkulásában, ezt a reumatológus és a 
nıgyógyász közösen állítja be és ellenırzi.  
Fájdalomcsillapítóként számos gyógyszer alkal-
mazható. Igen jó hatásúak a különbözı külsı 
bedörzsölık, melyeknek nemcsak gyógyszer-, 
hanem hıhatásukat (meleg, hideg érzet) is jól ki 
lehet használni a feszülı lágyrészek (izmok) 
bedörzsölésekor.  
 
Mozgásterápia:  
Csontsőrőségméréssel igazolták, hogy a rend-
szeresen végzett izomerısítı torna fokozza a 
csontok ásványianyag-tartalmát. További hatá-
sa: a gerinc alaki változásainak megakadályozá-
sa, illetve a már kialakult elváltozások esetén 
azok javítása. A rendszeresen erısített hát- és 
hasizomzat mintegy természetes főzıként veszi 
körül a gerincet, javítja tartását, csökkenti a 
feszülésbıl származó fájdalmat és védi a csigo-
lyákat a különbözı külsı erıkkel szemben, 
csökkentve a törések kialakulásának veszélyét. 
Az egészséges izomzat kifejlesztésére és fenn-
tartására rendszeres torna végzése szükséges. 
A tornát végezhetjük csoportosan - esetleg 
gyógytornász vezetésével, vagy különbözı 
gyógytornakazetták irányításával (ma már 
audio- és videokazetták egyaránt kaphatók).  
Az úszás, ezen belül a hátúszás elınyös.  
 
Segédeszközök:  
Fıleg az idısebb emberek mozgásának bizton-
ságosabbá tétele céljából ajánlatos a bot, eset-
leg a járókeret használata. Szintén az idısebb 
emberek számára ajánljuk a különbözı hosszú-
ságú gerincfőzık alkalmazását. A főzık na-
gyobb megterhelés esetén stabilizálják, megtart-
ják a gerincet, javítják a testtartást, átmenetileg 
pótolják a hiányzó, vagy legyengült izomzatot. 

Rendelkezésre áll fürdıkádba tehetı ülıke, 
fürdéshez kapaszkodók, kádba és kád elé tehe-
tı gumiszınyegek, jó szolgálatot tesznek a 
szınyeg csúszásgátlók a szobában is.  
 
Fontos tanácsok:  
A csontritkulásban szenvedı beteg  
 
1. ne emeljen, cipeljen, kerülje a hajolást  
2. sajátítsa el a gerinckímélı életmódot  
3. óvakodjon az eleséstıl; járását - ha szüksé-
ges - segédeszközzel tegye biztonságossá, 
rendezze át lakását úgy, hogy minden könnyen 
elérhetı legyen  
4. tornásszon rendszeresen  
5. ússzon rendszeresen  
6. sokat tartózkodjon a szabad levegın, sétáljon 
gyakran, táncoljon, biciklizzen  
7. figyeljen oda táplálkozására  
8. nagyobb megterhelés esetén hordjon füzıt  
9. kerülje a megerıltetı, tartós terhelést, találja 
meg a munka és a pihenés közötti helyes arányt  
10. tartson állandó kapcsolatot kezelıorvosával 
és gyógytornászával.  
 
Segíthet az elırehajolás megakadályozásában 
a megfelelı magasságú vasalódeszka, konyhai 
munkaasztal kialakítása. A székre tett jó háttá-
masz is pihentet, fájdalmat csökkent. 
Prevenció: Hogyan elızhetı meg a csontritku-
lás?  
 
A megelızés alapja a lehetı nagyobb csonttömeg 
elérése.  
Ezt viszont már gyermekkorban kell elkezdeni.  
Ha már saját magunk nem is tudunk mindig sokat 
tenni, de gyermekeink és unokáink egészséges 
nevelésével elérhetı, hogy a késıbb esetleg csont-
ritkulásban szenvedık köre számottevıen csökken-
jen. Ebben fıleg a rizikótényezık elkerülésének és 
az egészséges életmódnak van jelentıs szerepe. 



Készítette: Németh Sándor 

 

 
Klasszikus sajtfondü: 
A sajtfondü lényege az olvasztott sajt, amibe mártogatunk. Rengeteg változata 
létezik a hozzáadott sajtok függvényében, az alábbi egy klasszikus recept, 
amely remek  névnapi, születésnapi összejövetelkor, bulikra,  de akár hosszú, 
hideg esték elviselésére is. 
• Hozzávalók: 50 dkg gruyer sajt, 25 dkg emmentáli sajt, 1 gerezd fokhagyma, 375 ml 

fehérbor, 2 ek keményítı, 4 ek cseresznyepálinka, só, bors, szerecsendió, mártoga-
táshoz kenyér Elkészítés: A fokhagymát vágjuk ketté, dörzsöljük be vele a fondü edényt. A keményítıt 

keverjük el a cseresznyepálinkával. A reszelt sajtot és a bort tegyük az edénybe, enyhe 
tőzön olvasszuk meg. Ha megolvadt a sajt, adjuk hozzá a keményítıt és fızzük össze a 
sajttal. Főszerezzük és tegyük a melegítıre. 

 
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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