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Ön a Berczeli Napló 110. számát tartja a kezében.
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A IX. Tisza-parti Ulti-party boldog díjazottai

A IX. Felsı– Tiszai Halászléfızı fesztivál eredményhirdetése

A IX. Felsı– Tiszai Halászléfızı fesztivál hastáncosai

Életkép a versenyzıkrıl, 31 bográcsban fıtt a halászlé

32 csapat közel 900 fıvel képviseltette magát

A 100.000,- Ft-os fınyereményt ibrányi csapat nyerte
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Így járt, aki tilosban parkolt

Jucus koncert

A 9. Rétközi Kulturális és Turisztikai Napok szervezése már 2008 február hónapjában
elkezdıdött. Száraz Lászlóné az egyesület alelnöke a szigetszentmiklósi Sziget Színház
vezetıivel felvette a kapcsolatot, melynek eredményeként az önkormányzat szerzıdést
kötött a Sziget Színházzal, aug. 2 –i elıadásra, A kaktusz virága címő darabra. Március
hónapban a 2008 Vakáció, nyár kiállításon vettünk részt a Bujtosi Szabadidı Csarnokban, ahol a falusi turizmus sátrában házigazdák voltunk 1 napig. A rendezvényre a
Tiszabercelért Egyesület elnöke Homonnai Zoltán elkészítette a szórólapokat és a programot. Görömbei Vilmos az egyesület másik alelnöke felvette a kapcsolatot Pataki Attilával az Edda zenekar frontemberével; Edda koncertet szerettük volna augusztus 8-án vagy
9-én a Tisza-parton. Az elızetes szervezések után robbant a bomba június hónap végén,
amikor is a Tiszabercelért Egyesület elnöke, Homonnai Zoltán az egyesület alelnökeinek
Száraz Lászlónénak, Görömbeiné Dr. Balmaz Katalinnak, Görömbei Vilmosnak és
Humicskó Józsefnek bejelentette, hogy nem vállalja tovább az egyesület vezetését, s így
a nyári rendezvényeket sem kívánja megszervezni. Az egyesület alelnökei tárgyalást
folytattak, melynek eredményeként június elsı napjaiban leültek egy megbeszélésre, és
mentették a menthetıt, elkezdték átszervezni, újjászervezni a Berceli Rétközi Kulturális
és Turisztikai Napok rendezvény sorozatot. Az egyesület 2008 évben egy pályázatot nyújtott be rendezvény megszervezésére, de ennek a pályázatnak a hiánypótlása már nem
történt meg, így az egyesület a rendezvény lebonyolítására pályázati úton nem tudott
pénzt megnyerni. Az egyesület vezetıi összedugták fejüket és elindult a szervezés. A
következıt határozták, mivel a színház már fix dátumként lekötésre került augusztus 2-ra,
így e köré a fix nap köré kellett a többi napot megszervezni, illetve átszervezni. Sajnos a
halászléfızésre már sztár együttest szerzıdtetni 1 hónappal, ill. 3 héttel elıtte nem sikerült, ezért kézenfekvınek látszott az a megoldás, hogy augusztus 2-ra a színház napjára
kerüljön. A Tiszaparti Ulti Partyt vasárnapra, augusztus 3.-ra kellett áttenni, és meg kellett
szervezni a nyugdíjas találkozót, melyet 1 héttel korábbra július 31-re szervezett meg a
Nyugdíjas Egyesület. Így sikerült a 4 napos rendezvény megszervezése. Elsejére, péntekre a Berceli Ifjúsági Kulturális Egyesület az -Éld túl ezt a napot - ifjúsági vetélkedıt és
esti mősort szervezett. Amikor az egyesület vezetése úgy látta, hogy minden sikeresesen
rendezıdik július 26-án nagy tiszai árvíz hírérıl kaptunk értesítést. A Tisza-part már el
volt készítve a rendezvény lebonyolítására. 28-án hétfın reggel szemrevételeztük a Tisza-partot és megállapítottuk, hogy az áradás olyan nagymértékő és olyan magas árhullám vonul végig a Tiszán, hogy a halászléfızı és a színház helyén várhatóan a rendezvény idıpontjára 50-60 centis víz lesz. Így hétfın reggel az egyesület vezetése úgy döntött, hogy új helyszínen, a berceli Sportpályán kerül megrendezésre a IX. Rétközi és Kulturális Turisztikai napok. Az önkormányzatnál dolgozók, és mindenki mozgósítva lett.
Ilyen elızmények után kezdıdött meg a rendezvénysorozat.
Köszönetemet fejezem ki az egyesület valamennyi vezetıjének , hogy merész pénzügyi
és anyagi körülmények között is vállalták a rendezvények megszervezését, mely ilyen
sikeresen került lebonyolításra. Itt szeretném megköszönni mindazoknak, akik a rendezvényt anyagiakkal, erkölcsiekkel és hozzáállásukkal támogatták és segítették, hisz egy
hónap alatt sikerült a rendezvényt megszervezni és lebonyolítani.
Hajnal András polgármester

Mediball-bemutató

A Rétközi ifjúsági és sporttalálkozó szervezıi
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Az ulti bajnok berceli csapat

Sokszor tapasztaltuk már, hogy az élet felülírja a legjobbnak
gondolt terveket, elképzeléseket is. Készülünk valamire, aztán
egy vélt vagy valós sérelem, egy természeti esemény áthúzza
számításainkat. Ez történt a nyáron is, amikor a már jól bejáratott forgatókönyvünket sebtiben kellett átírni, most a Tisza
megmutatta, hogy azért a „ víz az úr”- más, emberi tényezıkrıl
most ne essék szó.
Jó volt megtapasztalni az emberek segítıkészségét, biztatását,
hogy ne adjuk fel, csináljuk meg a rendezvényeket. Nem voltak ugyan nagy sztárok,
divatos zenekarok, de most ennyire futotta. Voltak ellenben, akik füvet vágtak, sátrat
állítottak, takarítottak, mősort szerveztek, egyeztettek, fıztek, adományoztak, vetélkedtek, irányítottak, és voltak sokan, akik kijöttek, és jól érezték magukat.
Köszönjük mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a rendezvények sikeres lebonyolításához, és megerısítették az összefogás erejébe vetett hitünket.
A Tiszabercelért Egyesület nevében:

Száraz Lászlóné

A reggel egy izgalmas napnak indult, és nem is tévedtem.
Igaz hosszú idı telt el, míg a csapatom elindult. Szerencsére
jó idıt fogtunk ki. A versenyfeladatok érdekesek és fantáziadúsak voltak. Legyıztünk minden akadályt, a feladatokat is
megoldottuk, sıt a fullasztó hıséget is, de így is csak hetedikek lettünk. Bár nincs miért szomorkodnunk, mert olyanok
nyertek (mint minden versenyen) akik a legjobbak voltak.
Egész napra terjedı programok vártak mindenkire, így nem
unatkozhatott senki. De a lényeg,hogy ”TÚLÉLTÜK!!!”

Profi technikusok munka közben

A gyerekeket Dodó kacsa szórakoztatta

IX. Tisza-parti Ulti-party

Kató Edit versenyzı

Az ifjúsági-és sporttalálkozó „babatagozata”

BIKE- A Rétközi ifjúsági és sporttalálkozó díjátadója
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Ismét együtt volt a „Nagy Csapat” ,mármint a Rétközi
Nyugdíjas Találkozó 500 részvevıje július 31-én. A varázslatos Tisza-part a községi sportpályával cserélıdött fel – a Tisza
foglalta el korábbi helyünket -, azért mindenki remekül érezte magát.Huszonhét egyesület érkezett hozzánk Rakamaztól-Tiszatelekig
valamint Nyíregyháza „ Bercel szeretı ” nyugdíjasai.
Nagy összefogás elızte meg a szervezést: az Önkormányzat a polgármesterrel Tiszabercelért Egyesület és a Tiszaberceli Nyugdíjas Egyesület tette a dolgát.

Az ünnepi megnyitó. Jelen voltak: Hajnal András,

Síkeres napként zárult a nyugdijas program,bár a kezdést egy rövid
zápor zavarta meg.
A köszöntıket,a szakmai elıadásokat,énekkarosaink nótacsokrát, a
közös ebéd,és a délutáni változatos mősorszámokal kellemes hangulat
és taps kisérte.
Bálint Pál „zenés bandája” fokozta a jókedvet, majd mindenki a jövıbeni
találkozás reményével hagyta el a berceli sportpályát.
Támogatóinknak tisztelettel üzenjük: KÖSZÖNJÜK!
Zsíros Antalné

Polgármester úr köszönti Dr. Szabóné Müller
Tímea országgyőlési képviselınıt, aki az esélyegyenlıségrıl tartott elıadást

Száraz Lászlóné, Zsíros Antalné, Szabó Pál,
Humicskó József, Frank Sándor, Dr. Szabóné Müller Tímea,
Dr. Szilágyi Norbert

Az esı enyhítette a forróságot, de a jókedvet nem zavarta

A házigazda Tiszaberceli Nyugdíjas Egyesület mindenkit
lenyőgözı mősort adott
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Rovatvezetı: Gliba Lászlóné
A Berczeli Napló augusztusi számában az Idısek Klubja két eseményérıl szeretném tájékoztatni az olvasókat.
Július 20-án került megrendezésre Ibrányban a Szalmaszál Támogató- ember”. Mi 25-en, akik Tiszabercelrıl részt vettünk ezen az eseményen
Szolgálat szervezésében a Fogyatékossággal élık napja. Meghívásuk- biztosan ezt tapasztaltuk. Köszönjük!
Július 04-én az egészségügyi ellátás keretén belül egy teltházas egészségmegırzı elıadást hallgathattunk Horváth Sándor marketingigazgatótól, aki a Debreceni Piedentál Kft.
Képviseletében
különbözı gyógytermékekkel ismertette
meg az érdeklıdıket. Termékeik újak
és jól beváltak, és
hogy meggyızıdjünk a hatásukról a
különbözı készítményekbıl az elıadás
végén egy 10.000,Ft-os ajándékcsomaggal kedveskedtek az Idısek Klubjának minden évben igyekszünk eleget tenni, hisz a Támogató Szolgálat- nak. Az érdeklıdı
nak több tiszaberceli tagja is van. E szép napot a szervezık színvonalas gondozottainknak lehetıséget biztosítunk a termékek kipróbálására.
programokkal, mősorokkal színesítették úgy, hogy minden korosztály
talált a maga számára megfelelı programot. A jelenlevıket az ebéden Nyári program:
túl egész nap folyamatosan vendégül látták süteménnyel, üdítıvel, ká- Az Idısek Klubja dolgozói és gondozottai köszönetüket fejezik ki a
véval.
Nyugdíjas Egyesületnek és Berceli Ifjúsági Kulturális Egyesületnek.
Az ellátáson túl, a tagok szállítását is biztosították a rendezvényre.
Gratulálunk az „Éld túl” akadályverseny ötleteihez- örülünk, hogy részesei lehettünk!
Gliba Lászlóné
Ez a nap - a sok kitartó munka és szervezés mellett- a szeretetrıl és az
odafigyelésrıl szólt. Rájuk bátran igaz a mondás: „Jól csak szívvel lát az

Nem múlhat el nyár Tiszabercelen, anélkül ,hogy ne
kerülne megrendezésre a Halászlé ünnepe. Így a
hagyományhoz hően, immár IX. alkalommal vehettünk
részt a rendezvénysorozaton. A megváltozott körülmények ellenére, a szervezık remekül berendezték az új
helyszínt. Így a rokoni, baráti társaságok, állandó viszszajáró csapatok által benépesült terület áttekinthetı,
rendezett volt. A Regionális Nyugdíjas Találkozón,
biztos vagyok benne hogy minden idelátogató jól érezte magát. Megelégedve térhetek haza a „szépkorú”
vendégek.
A fiatalok napja, a már megszokott, felhıtlen hangulatban telt. A „túlélıkön” láttam, hogy élvezték az akadálypálya minden percét. Este kicsik és nagyok önfeledten szórakoztak a Jucus koncerten. A fızıverseny
napján, az elızı évekhez hasonlóan, a csapatok lelkesedése töretlen volt, a hangulatuk pedig a tetıfokon. A
napnak külsı szemlélıként is részesévé válhatott
minden idelátogató, rég nem látott ismerısökkel talál-

kozhatott, gyönyörködhetett a szépen megterített asztalokban és nagyokat szippanthatott a ragyogó halászlevek ínycsiklandozó illatából.
Kedves színfoltnak tartottam, hogy a fızıversenyre,
minden benevezett csapat apró ajándékot kapott, így
mindegyik „ mesterszakács ” fızıtudománya értékelve
lett. A kezdeti nehézség leküzdése után a színházi
elıadás élvezhetı volt. A szombat éjszakai tőzijáték
lenyőgözı volt, és hatalmas élményt nyújtott. Köszönet, a támogatóknak, a közremőködnek, hogy ismét
kilátogathattunk a Halászlé ünnepre.
Nagyon várom a X.. jubileumi ünnepi rendezvényt.
Nem kis dolog volt eddig eljutni.

A 9 évhez gratulálok és a jövıre nézve kívánok minden
jót!

Tisztelettel:Hajnal Lívia

Házasságkötésük alkalmából gratulálunk Bodor Anitának és Pásztor Nándornak. A fiatalok 2008. július 19-én
fogadtak örök hőséget.

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.”

László Antal igazgató, Bessenyei György Általános Mővelıdési Központ

RISZ szavalóversenyen
II. helyezést ért el
Szilágyi Patrik 1. a osztályos tanuló
Felkészítı nevelı:
Mészáros Rita

RISZ rajzversenyen II. helyezett:
Kerekes János Tamás
2. évfolyamos tanuló
Felkészítı nevelı:
Kovács Éva Mónika

RISZ rajzversenyen I. helyezést ért
el Blaskó Anett 3. a osztályos tanuló
Felkészítı nevelı:
Krajnyikovicsné Tóth Tímea

RISZ Kazinczy versenyen
III. helyezést ért el Korsoveczki
Gyula 6. osztályos tanuló
Felkészítı nevelı: Stefánné Kiss
Erzsébet

Nagykörzeti labdarúgó tornán II. helyezést ért el iskolánk fiúcsapata.
A csapat tagjai: Bodnár István, Kovács Imre, Kántor Tamás, Lakatos Dezsı,
Szendrei Béla, Váraljai János, Vedres Gergı.
Felkészítı nevelı: Hegedős Zoltán

RISZ szavalóversenyen I. helyezett:
Rácz Bernadett 3. a osztályos tanuló
Felkészítı nevelı:
Krajnyikovicsné Tóth Tímea

RISZ német nyelvi versenyen
I. helyezett: Purgel Ferenc
5. évfolyamos tanuló
Felkészítı nevelı:
Timku Rita

Nagykörzeti labdarúgó tornán III. helyezett iskolánk leánycsapata.
A csapat tagjai: Bodnár Nóra, Fintor Erzsébet, Kató Edit, Nagy Zsuzsanna,
Lakatos Barbara, Rácz Nikolett, Vadászi Tünde.
Felkészítı nevelı: Hegedős Zoltán

GRATULÁLUNK,
GRATULÁLUNK
GRATULÁLUNK
GRATULÁLUNK
GRATULÁLUNK

RISZ nagykörzeti versenyen Kató Edit
7. évfolyamos tanulónk
I. helyezés 800m-es síkfutás,
II. helyezés öttusa egyéni,
III. helyezés súlylökés.
Felkészítı nevelı: Hegedős Zoltán
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VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM
4400 Nyíregyháza, Kiss Ernı u. 8.
TEHETSÉGÜNK

Augusztus hónapban az eddigitıl eltérıen egy igen fiatal személlyel készítettem el rovatomat, melyre sportban elért kiemelkedı eredménye predesztinálta.
1991.június 20-án született Nyíregyházán,
édesanyja Türk Annamária, édesapja Sánta
Tibor. Általános Iskolai tanulmányait hatodik osztályig Tiszaberceli ÁMK-ban végezte. Késıbb a Móricz Zsigmond Általános
Iskola testnevelés tagozatán folytatta tanulmányait. Jelenleg a Vasvári Pál Gimnázium
harmadik évfolyamos tanulója.
Miért kezdtél el focizni?
Már általános iskola elsı osztályában
Bíró Sándor keze alatt szerettem és
kezdtem el focizni. Késıbb apukám
edzıje szerette volna ha megnézik
játékomat a Nyírsuliba, így ötödik osztályos koromban igazolt játékos voltam.

Milyen poszton játszol?
"a legtöbb kissrác arról álmodozik,
hogy belövi a tökéletes gólt! Én mindig a
kivédésrıl álmodtam". Tehát a posztom
kapus.

Milyen eredményeket értél el?
Még a Móricz Zsigmond Általános
Iskolában az országos diákolimpián
elsı helyezettek lettünk, a nyolcadikos
koromban a téli diákolimpiáról az ötödik helyet hoztuk el és megkaptam a
legjobb kapusnak járó címet, majd az
újabb nyári diákolimpián második helyezettek lettünk. A Vasvári Pál Gimnáziumban elsı évfolyamban idısebbekkel kerültem össze, és az országos diákolimpia
harmadik helyét szereztük meg. A tavalyi
diákolimpián a saját korosztályomban
elsık lettünk. 2007-ben az év játékosa
voltam a csapatban.

ROMHÁNYI JÓZSEF:MECCS
(részlet)

Huszonkét esztelen,
Félmeztelen egyén,
Egymás hátán–hegyén
Nyüsög lenn a pályán.
Egymás mája táján
Taposnak,
És ha elég laposnak
Lát a bíró minden egyest,
Megítél egy tizenegyest.
S mert a szegény feje tizenegyest
kirótt,
A fele közönség átkozza a bírót!
De senki sem csendes a nagy em-

„Újra Bajnok a Vasvári” olvashattuk a napokban a megyei napilap sportoldalán.
Kedvenc csapat? Példakép?
Talán elsıre nem sokat mond nekünk, hogy az
Real Madrid az elsı számú kedvenc, már ország legjobb sporttagozatos iskolájának mekiskorom óta. Külföldön Casillas, magyar gyei tehetségekre épülı focicsapata ismét elhókapusok között pedig Király –aki Burnley dította az országos diákolimpia elsıségét, de ha
elolvassuk a csapat tagjainak névsorát, ismerıssel találkozunk, a kapuban – egy
tiszaberceli fiú – Sánta Tibor állt. Bubunak –
ahogy társai becézik – óriási szerepe volt a
szép sikerben, végig bravúrosan védett, a rangos mezınyben minden szakember egyhangúan İt választotta meg a torna legjobb kapusának.
A közeli napokban 17. születésnapját ünneplı
fiatalember eddig sem tétlenkedett. A berceli
általános iskolában már fiatalon a nála 4-5 évvel
idısebbek között is megállta a helyét, fel is figyeltek rá a megyeszékhelyen, 2001-tıl már a
Nyírsuli korosztályos csapatában jeleskedik.
A szakmai továbblépés érdekében a hetedik
osztályt már a nyíregyházi focisuliban kezdte el.
A számtalan szakmai siker (diákolimpiai bajnoki
cím nagypályán, egyesületi színekben sok-sok
tornagyızelem) után egyértelmővé vált Tibi
tehetsége.
2006 ıszétıl a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium sportosztályát erısíti, fejlıdését egy, az
elmúlt év végén szerzett térdsérülés sem tudta
megtörni.
Legyünk hát büszkék erre a fiatalemberre; lelkes, céltudatos és ha így is folytatja, bizony még
sok sikert érhet el szeretett sportágában. Mi
szurkolunk Neked!
Sánta Tibor játék közben
Vasvári Pál Gimnázium

kapuját védi- a példaképem.

Hogyan telt a nyarad?
Egész nyáron edzettünk Nyírsulival, amelyek a Volán sporttelepen zajlottak, minden nap, még a hétvégét is elfoglalták.
Milyen terveid vannak a jövıben?
A szerzıdésem miatt ebben az évben

bertömbbıl,
Mert a másik fele harsány éljent
bömböl
Eközben a meccsen
De sok sípcsont reccsen,
Szerteszét a vér freccsen.
Fel sem veszi egysem
A fetrengı játékost,
Fontosabb a játék most.
A vad középcsatár átgázol egy
bekken.
(Úgy esik az össze, hogy csak meg
se nyekken.)
Azután a labdát megcélozza jól:
Góóóóóóóól !!!!

nem teljesülhetett a vágyam, hisz a
Felcsút megkeresését elutasította a klubom.
A Debreceni Egyetemre szeretnék felvételt nyerni a Kommunikáció-gazdálkodási
szakra ill. a most NB II-be feljutó DVSCDEAC második számú csapatába igazolni.

Rovatvezetı: Futkos Béláné könyvtárvezetı

A nyári melegben jólesik a szoba hővösében belelapozgatni egy ismeretterjesztı könyvbe, újságba , vagy elolvasni egy szép regényt a kert árnyékos részében.

A könyvtár, a nyári szünet után -AUGUSZTUS 25-tılismét igen gazdag választékot kínál az olvasóknak az új
könyvekbıl:
Felnıtteknek:
A kicsik nyomában /Lırincz
A legszebb tervek /S.Sheldon
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2008. június hó 25-én jelentıs esemény történt Tiszabercel község
a Miniszter Úr elmondta, büszkék lehetünk a telephelyre, hiszen Európa
életében.
bármelyik településén megállja a helyét, hiszen a legkorszerőbb technológiát képviseli. A létesítménnyel megoldódnak a tárolási problémáink,
Az „Arany-Parmen” Kft. és a Nyírfruct
hiszen így a jó minıségő
Szövetkezet közös kivitelezésében
gyümölcsöt nem kell rögtön
átadásra került egy 1200 tonna tároló
eladni, minıségének megırkapacitású hőtıház, a hozzá tartozó
zésé mellet a lehetı legjobb
kiszolgáló egységekkel és infrastruktúidıben fogjuk tudni értékesírával. A hőtıház rekord gyorsasággal
teni. Így lehetıségünk nyílik
készült el, hiszen az addig szemétúj, korszerő gyümölcsös
lerakóként mőködı területen az építtelepítésére, mellyel remélmény kitőzésére 2008. február hónaphetıleg új munkalehetıséban került sor, a mőszaki átadás 2008.
gekkel községünk munkamájus 30-án megtörtént. A hőtıház, a
nélküliinek tudunk segíteni.
most forgalomban lévı legkorszerőbb
technológiát képviseli,mellyel gyümölcsök tárolását, a minıség megóvása
A beruházás értéke hőtıház
mellett a lehetı leghosszabb ideig
esetében nettó 230 millió
biztosítja. Az épületben kaptak helyet
forint, mely a második ütem
az „Arany-Parmen” Kft irodái is.
megépítésével, és a hőtıEzúttal értesítjük a lakosságot, hogy új
házhoz kapcsolódó infrasthelyünkön fogadjuk ügyfeleinket .Az
ruktúra és tartozékok megGörömbei Vilmos, Gráf József, Margittai Miklós
ünnepélyes megnyitón részt vett a
vásárlásával meghaladja a
Magyar Köztársaság Földmővelésügyi Minisztere Gráf József ; a Mezı- nettó 400 millió Ft-ot, melynek egy része EU támogatásból valósul meg.
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elnöke Margittai Miklós ; a Szabolcs-Szatmár-Bereg-megyei MVH vezetıje, az MGSZH Megyei FıigazGörömbei Vilmos
gatója, községünk vezetıi, és további meghívott vendégek. A megnyitón

Díszvendégek voltak: Gráf József miniszter, Margittai Miklós a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke, Takács Szabolcs a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Regionális Kirendeltségének vezetıje, Csongrádi Zoltán a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal megyei fıigazgatója

A történelmi egyházak képviselıi is megáldották az új létesítményt
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Rovatvezetı: Tarjányiné Dr. Jedlicska Ilona

A fogamzásgátlásról

Számtalan tévhit tartja magát a fogamzásgátlással
kapcsolatban, jóllehet, elég könnyő ıket megcáfolni.
Márpedig teherbe lehet esni menstruáció és szoptatás
alatt is, az elsı menstruáció elıtt és az utolsó után is!
Nem mindig és mindenkinek a hormonháztartása van
"garanciálisan természetes fogamzásgátlásra beállítva"
ezekben az említett idıszakokban.
Aztán érdemes sorra venni a hormonális fogamzásgátlóval szembeni félelmeket is.
1. Nem lehet teherbe esni, ha...?
Az elsı és leggyakoribb tévhit, hogy ma már olyan
biztonságos fogamzásgátlók birtokában vagyunk, hogy
mindenki szabadon "garázdálkodhat" és élvezheti a
szexuális élet örömeit. Bár ezt hirdeti rengeteg reklám
és magát felvilágosítónak hirdetı sajtótermék, valójában
nagy tévedésrıl van szó, aminek végzetes következményei is lehetnek.
Helyesebb volna úgy fogalmazni, hogy a nemi élet
következményeként szinte mindig teherbe lehet esni,
legfeljebb nagyon kis valószínőséggel.
2. A nık havi ciklusának egyetlen napjáról sem állíthatjuk...,
hogy a fogamzás teljesen kizárt. Tény, hogy a természetes módszerek pont azon alapszanak, hogy vannak
olyan napok, amikor ennek rendkívül kicsi a valószínősége, de az esetleges meglepetéssel mindig kell számolnunk.
A rendszerint szabályos ciklusúaknál is lehetnek eltérések stressz, betegség, klímaváltozás vagy éppen
(szexuális) öröm hatására, a tüszırepedés bizony elıbb
is bekövetkezhet. Másrészt a spermiumok is meglepı
életképességrıl tehetnek tanúbizonyságot. Eléldegélnek olykor 8 teljes napig is, mintha csak az ovulációra
várnának.
3. A szoptatás megvéd a teherbeeséstıl (?)
A nagyon rendszeres és sőrő, négyóránkénti szoptatás
mellett sem garanciális a szervezet természetes fogamzásgátlása. A szoptatás közben ugyan sokáig nem tér
vissza a menstruáció, de azt senki nem tudhatja, mikor
lesz megint. Azt pedig mindenképpen megelızi egy
peteérés. Speciális, szoptatást nem befolyásoló
mikropillekkel, kondommal vagy pesszáriummal érdemes védekezni.
4. Az egyes fogamzásgátlóknál sem beszélhetünk
abszolút biztonságról

A
bır tükör, amely tükrözi a szervezetet érı
külsı hatásokat, és jelzi a belsı változásokat is. Ha
figyelünk a bırön látható jelekre, és értékelni tudjuk
azokat, idıben felismerhetünk egyéb lappangó betegségeket is.

A csecsemık, kisgyermekek bırének védıfunkciója
különösen fontos. Bırük különbözik a felnıttekétıl,
vízben gazdagabb, hólyagos reakciókra hajlamosabb, hám vékonyabb, sérülékenyebb, fogékonyabbak a bakteriális és vírusos fertızésekre is. Az
egészséges csecsemı bıre is kíméletre szorul, kellı
mértéktartással szabad tisztítani, fürdetni. Ép bırő

Sokat
jelent ugyan, ha az adott módszert megfelelıen, a
szabályok betartásával, pontosan használjuk, de ha egy
pillantást vetünk a hatékonyságot megmutató Pearlindexre, máris láthatjuk, hogy pl. a teljesen biztos módszernek tartott kondom használata ellenére, hány babának adunk esélyt az életre.
5. A kondom tényleg megvéd (?)
Elég, ha egyetlen spermium utat talál magának, ha nem
sikerül tökéletesen, a hüvelyszámára spermiummentesen befejezni az aktust. Márpedig "nobody is perfect" senki sem tökéletes. A kondom méretének is megfelelınek kell lennie. A túl kicsi és a túl nagy sem biztosít
megfelelı védelmet.
A kettıs (kondom+hüvelyi kúp) védekezés nem ad
dupla bizonságot. Feltétlenül figyelni kell rá, hogy ha a
kúp zsíroldékony, tönkreteheti a kondom latex anyagát.
6. A fogamzásgátló tabletták segítségével már bárki
biztonsággal védekezhet (?)
Rendszeres használat mellett is sokat veszíthet hatékonyságából a fogamzásgátló egy egyszerő és ártalmatlannak tőnı influenzára szedett gyógyszer, fájdalomcsillapító tabletta bevételének hatására. Öröklött
betegségek, trombózishajlam vagy bizonyos krónikus
betegségekre szedett gyógyszerekkel adott kereszthatása miatt életveszélyes állapotot is eredményezhet.
Nemcsak az AIDS, a hepatitis C terjed nemi érintkezéssel, de a humán papilloma vírus is, ami a partnerváltogatóknál nagyobb eséllyel telepszik meg és okoz
méhnyakrákot. Márpedig a tabletta nem véd a fertızésektıl.
7. Mégha az orvos mondja is...,
hogy nem lehet, csodák márpedig vannak! Nem egyszer volt már, hogy az orvos a már létrejött terhességet
sem tudta elfogadni, mondván: nem lehet, aztán megszületett a baba!
Még hosszú évek múltán is sikerülhet, jóval a
menopausa bekövetkezte után is. Csak szexuális kapcsolat nélkül lehetünk teljesen biztosak!
A férfiaknak sem hihetünk, ha papírjuk van róla, hogy
spermájukban alig lézeng egy-két életképes hímivarsejt.
Mint mondtuk: csak egy kell!
8. A fogamzásgátló tabletták veszélyesek (?)
Az igazság az, hogy egészségkárosító hatásuk elhanyagolható, fıként, ha az élet más, mindennapi veszélyeivel hasonlítjuk össze. Dr. Elek Csaba bizonyítékul
cseh orvosok számításait említi, akik kiszámolták, hogy
Prágában az utcán sétálni harmincötször veszélyesebb,
mint tablettával védekezni. A dohányzás 167-szer, a

csecsemıket sem tanácsos meleg vízben hosszasan fürdetni, mert bırük kiázik, kiszárad. Szappan
helyett fürdıemulziókat használjunk.
A bırelváltozások külsı kezelésénél jó ha tudjuk,
hogy felületesen hatnak a hintıporok, ecsetelık,
rázókeverékek, valamint a hideg borogatás.
Mélyebben hatnak a krémek, kenıcsök,a melegborogatás és a párakötés. Hideg borogatást a gyulladás, fájdalom és viszketés csillapítására,valamint
lepedék, pörk eltávolítására használunk
Meleg borogatás elısegíti a beolvadást, felszívódást. A párakötés vérbıséget okoz, a hámréteget
fellazítja, fokozza a hatóanyag felszívódást. Nedvezı bırváltozásokra nem szabad rázókeveréket hintıport alkalmazni, mivel azokkal a váladék kéreggé
áll össze, ami alatt a kórokozók felszaporodnak.
A csecsemık, kisgyermekek egyik leggyakoribb
bırgyógyászati panasza az ún. atópiás dermatitis /
veleszületett hajlam a bırgyulladásra/, amely 1-6
hónapos kor között kezdıdik, és kb. két éves korra

síelés 1,67-szer veszélyesebb. A legelsı, nagy
hormontartalmú tabletták okozta halálozás olyan gyakori volt, mint a nyaralások alkalmával elıforduló vízbefulladás. A mai tabletták ennek a hatóanyagmennyiségnek csupán töredékét tartalmazzák.
9. A fogamzásgátló tabletták rákot okoznak(?)?
A kérdés megválaszolásához elıször is meg kell határozni, hogy milyen rákra gondolunk. A fogamzásgátlókkal kapcsolatban a nıi nemi szerveket és az emlıket
fenyegetı rákot szokták említeni.
A petefészekrák
A fogamzásgátlók a petefészek mőködését szüneteltetik. A petefészek mőködése közben a meg nem repedt
tüszık vagy a sárgatest kóros átalakulása miatt kialakuló mindig jóindulatú ciszták száma jelentısen, 90%-kal
is csökkenhet a petefészkek leállása miatt.
A valóban rosszindulatú rákos elváltozások valószínőségét a fogamzásgátlók ösztrogénkomponensüknek
köszönhetıen csökkentik, mintegy 60%-kal.
A méh rákjai közül a méhnyak- és méhtestrák különbözı okokra vezethetık vissza.
A méhtestrák esetében kisebb a kockázat rendszeres
havivérzés, és megfelelı mennyiségő progeszteron
esetén. A progesztin-tartalmú fogamzásgátlók inkább
megelızik a méhtestrákot. Egyes adatok szerint a
hormonális fogamzásgátlók a méhtestrák kockázatát a
felére csökkentik.
A méhnyakrák és a fogamzásgátló tabletták közötti
összefüggés vitatott. Elıször az USA-ban vált gyakoribbá a fogamzásgátló-szedés nyomán a méhnyakrák. A
kapcsolat azonban csupán közvetett. Igazi összefüggés
ugyanis az említett rák és a Humán Papilloma Vírus
elıfordulása között van, ami nemi élettel is terjed. A
modern fogamzásgátlás könnyelmővé tette a nıket (és
férfiakat egyaránt), és sokkal gyakrabban váltottak
partnert. Egyértelmően kimutatható, hogy minél több
partnere van valakinek, annál nagyobb az esélye, hogy
méhnyakrákban betegszik meg.
Nem árt még egyszer meggondolni, hogy a megfontolt
elhatározás és a hőség egészségesebb, és a fogamzásgátlás célja a gyermekvállalás tervezhetısége, nem
pedig a szexuális szabadosság.
Emellett megjegyzendı, hogy a tablettaszedıket évente
elküldik rákszőrésre, így ez a korán felismerhetı és jól
gyógyítható rák inkább kevesebb áldozatot szed a
tablettával védekezı nık körében.
Emlırák
Bár az összefüggés nem kellıen tisztázott, úgy tőnik,
nem növelik a fogamzásgátlók az emlırák kockázatát. A
tabletták gesztagén-tartalmuknak köszönhetıen csökkentik a masztopátia gyakoriságát, ami emlırákká
alakulhat.

elmúlik. Ezt a folyamatot általában táplálék
allergének indítják el, ezért is nagyon fontos a csecsemık 6 hónapos koráig a kizárólagos anyatejes
táplálás.
Túlérzékeny hajlamú családoknál már a diétát a
szülés elıtt tanácsos elkezdeni az anyának azzal,
hogy a tehéntej, és a tojás fogyasztását mérsékli.
Elıfordul, hogy a csecsemı bıre nagyon száraz,
vízhiányos ,feszülı, berepedésre hajlamos, viszketı
lehet. Ennek megelızésére, és kezelésére ajánlott a
természetes alapanyag-tartalmú szerek használata.
Ilyenkor fürdetésnél babafürdıt, túl meleg vizet nem
tanácsos használni. Csecsemık öltöztetésénél a
puha pamut ruha javasolt, kerülni kell a gyapjú és
mőszálas textilféleségeket.
Amennyiben elıfordul a családban allergiás túlérzékenység, akkor feltétlenül ügyelni kell arra, hogy a
környezet házipor- atka mentes legyen, és a háziállatok /kutya,macska/ tartása is kerülendı a lakásban.
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ÉRTESÍTÉS
Tiszavasvári Takarékszövetkezet
Tiszabercel kirendeltség
4474 Tiszabercel, Vásártér út 5.
Tel.:42/204-679

TISZABERCEL KÖZSÉG JEGYZİJÉTİL

Tájékoztató a lakosság részére a parlagfő mentesítésrıl

A módosított növényvédelmi törvény értelmében a földhasználó, földtulajdonos köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfő virágbimbó kialakulását
megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs idıszak végéig folyamatosan fenntartani.
E határidı után helyszíni szemlék formájában fokozott ellenırzések történnek a fertızött területek
felmérése érdekében. A parlagfővel fertızött területek ismeretében a területileg illetékes MGSZH
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságok ( belterület esetén a település jegyzıje) a kötelezettség elmulasztása esetén elrendelik a közérdekő védekezést.
A virágbimbós parlagfő elleni védekezéseket elrendelı határozatokat - a földhasználó elızetes értesítése illetve fellebbezésére tekintet nélkül - a helyi önkormányzatok hirdetıtáblájukon,
kifüggesztéssel teszik közzé, mely azonnal végrehajtható.
A közérdekő védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi szerv növényvédelmi bírságot szab ki
azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a terület nagyságától és az erısen allergizáló növény elıfordulásának mértékétıl függıen 20.000-5.000.000. Ft.
A növényvédelmi bírság tételes mértéke:
Értesítjük kedves ügyfeleinket,hogy a kirendeltségünk
2008.08.18 -tól – 2008.08.26- ig
szabadság miatt
ZÁRVA lesz..
NYÍTÁS 27-én
A szabadságolás ideje alatt
legközelebbi nyitva tartó kirendeltség:.
IBRÁNY, BUJ,
Köszönjük szíves megértésüket.

belterületen:

külterületen:

50 m2-ig
50-100 m2-ig
100-200 m2-ig
200 m2-tıl 1 ha-ig
1 ha-tól
1 ha-ig
1-5 ha-ig
5-10 ha-ig
10-30 ha-ig
30-50 ha-ig
50-100 ha-ig
100 ha-tól

20 000 Ft
20 000-50 000 Ft
50 000-100 000 Ft
100 000-750 000 Ft
750 000-5 000 000 Ft
20 000-50 000 Ft
50 000-150 000 Ft
150 000-225 000 Ft
225 000-1 000 000 Ft
1 000 000-2 000 000 Ft
2 000 000-3 750 000 Ft
3 750 000-5 000 000 Ft

A közérdekő védekezések teljes költségét (amely tartalmazza a kényszer kaszálás díját, eljárás költségeit elérheti ha-onként a 60.000-80.000Ftot) a földhasználó, földtulajdonos köteles megtéríteni.
A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára APEH által behajthatók!
A magas közegészségügyi veszélyt jelentı parlagfő tömeges elıfordulásának szempontjából különös figyelmet kell szentelni utak, útszegélyek,
talajmunkával bolygatott földrészletek, kultúrnövények táblaszegélyeinek nagy gyomnyomására.
Kultúrnövénnyel fedett területeken adott kultúrában engedélyezett szelektív, esetleg tartamhatással bíró (talajon keresztül ható) gyomirtószer
használata célszerő.
Aratás után nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a tarlón a parlagfő konkurencia hiányában egy-két hét alatt virágbimbót képes növeszteni.
Az idıjárás függvényében kell megválasztani a hatékony tarlókezelési formát (esetenként 2-3-szor meg kell ismételni) mely történhet mechanikai,
vagy vegyszeres (glifozát hatóanyagú készítmények) úton is.
A megfelelı védekezési módszer megválasztásában a Szabolcs-Szamár-Bereg Megyei Mg. SZ. H.- Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság növényvédelmi felügyelıi készséggel állnak rendelkezésükre!
TISZABERCEL, 2008. július 1.

Sörtésztás harcsafilé
Hozzávalók:
1 kg harcsafilé
2 tojás
0,5 l sör
0,5 kg liszt
só
olaj a sütéshez

A harcsa filét vékony csíkokra
vágjuk, enyhén megsózzuk és
min. 15 percig állni hagyjuk.

DR. SZILÁGYI NORBERT JEGYZİ

A lisztet, a tojást és
egy csipetnyi sót összekeverünk, majd palacsintatészta
sőrőségőre hígítjuk sörrel. Az
így elkészített sörtésztába mártott harcsaszeleteket bı, forró
olajban kisütjük.
Hasábburgonyával és tartármártással tálaljuk.

Szántó Andrásnak a Tisza
áradása szerencsét hozott,
ugyanis a megáradt folyóban
összezavarodnak a harcsák,
így könnyebben horogra
akadnak. Két egymást követı nap is fennakadt egy 36 és
egy 44 kilós példány. A képen látható harcsa közel 170
cm hosszú volt és 36 kilót
nyomott. Az Országos FelsıTiszai Halászléfızı fesztiválon a Szántó családnak volt
mit a bográcsba aprítani.
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Tisztelt Gazdák!
Rovatvezetı: Eperjesy Ferenc
növényvédı szakmérnök

Okszerő tápanyag-utánpótlás

Növényeink közelgı ıszi alapmőtrágyázása elıtt érdemes néhány
gondolatot
közölni
a
tápanyagutánpótlásról.
Minél több mőtrágyát, esetleg istállótrágyát adunk a növénynek, annál több termés várható. Ezen
alapigazság betartása a mindenkori jó szándék, fıleg pénztárca
kérdése volt. Viszont magas terméseket alacsonyabb tápanyag
adagokkal is ellehet érni, ha a kiszórás elıtt több tényezıt is figyelembe veszünk. Ennek alapja az 5 évre
szóló laboratóriumi talajvizsgálat. Az agrár környezetgazdálkodási programban résztvevıknek jelenleg ezt
elı is írják. A laboratóriumi vizsgálati eredmény tartalmazza a talaj tipusát, humusz tartalmát, kötöttségét,savanyúságát, mésztartalmát, nitrogén, foszfor és
kálium tartalmát, valamint a mikroelemeket. Ezek függvényében megállapítást nyer a talaj tápanyag ellátottsága, mely lehet igen gyenge, gyenge, közepes, jó,
vagy igen jó. Ezekbıl az adatokból és a több éves
saját tapasztalatból beállítjuk a várható termésszintet,
utána a fajlagos mőtrágya igényt, vagyis:egy mázsa
várható terméshez mennyi mőtrágya hatóanyagot
szórjunk ki. Ez minden növénynél más és más, mert az
igényük különbözı.A nitrogén ellátottság megítélésében nagy szerepet játszik a talaj humusz tartalma és
kötöttsége. Ezek értéke ha magas, bizonyos termés
eléréséhez kevesebb nitrogén mőtrágya kell. A növények által felvehetı foszfort a talaj túl savanyúsága,
vagy túl nagy mésztartalma egyaránt károsan
befolyáslja. Nálunk a savas talajok a jellemzıbbek,
fıleg túl a Tiszán, ahol a nagyobb adagú foszfor mőtrágyák kiszórását jobban kellene forszírozni.A kálium
mozgása kötött talajokon nehezebb, ezért késıbb jut el
a növényekhez. A mőtrágyázási terv elkészítésénél ezt
is figyelembe kell venni. Figyelembe kell továbbá venni
olyan korrekciós tényezıket, mint a pillangós elıvetemény, mely után keveseb nitrogént kell adagolni. Többet kell kijuttatni viszont ebbıl az elembıl akkor, ha
sok a szervesanyag , szármaradvány, mert ezek lebontását elı kell segíteni. Csökkenti mind három mőtrágya fajta adgját az istállótrágya, természetesen.
Összefoglalásként elmondható, hogy minden jelentısebb gazdálkodónak megérné a
talajvizsgálat elvégeztetése, mert
jelentıs fölösleges
költségektıl mentesülne, vagy felhívná a figyelmet a
plusz mőtrágyák
kiszórásának fontosságára.

A mostani újságcikkünkben az Agrár Környezet Gazdálkodási naplóról írunk.

Emlékeztetı
Remélhetıleg már mindenki számára ismeretes,hogy az Agrár – Környezetgazdálkodási támogatások Kötelezettségeink teljesítésének egyik legfontosabb feltétele, hogy a
gazdálkodók elkészítsék a gazdálkodásuk nyomon követéséhez szükséges GAZDÁLKODÁSI NAPLÓT.

A gazdálkodási naplót gazdálkodási évenként kell vezetni,mely minden év szeptember
1-tıl következı év augusztus 31.-ig tart. A támogatási idıszak 5 éves, így minden évben el kell készíttetni a naplót a 4/2004(I.13.)FVM rendelet (az egyszerősített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendı
”Helyes Mezıgazdasági és Környezeti állapot” , illetve a ”Helyes Gazdálkodási
Gyakorlat”feltételrendszerének meghatározása) szerint. Az elıbb említett rendelet
által hitelesített másolati példányát .
Támogatás periódus negyedik éve: ( 2007/2008)
Gazdálkodási év:

Napló beküldési ideje:

2007.0901.-2008.08.31.

2008.08.31.-2008.10.31.

Napló beküldési helye: Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat

1118 Budapest,Budaörsi út 141-145.

Fıbb irányelvek a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez:

egy lapon kell összesíteni a földterület hasznosítási irányonként és az állatokat
( fajonként, korcsoportonként és mindezt állategységben is megadva),

a parcellaösszesítı adatlapon a helyrajzi számokat fel kell tüntetni,célprogram
besorolást megadni, talajvizsgálat típusát feltüntetni,
külön adatlap van „A PARCELLÁN TERMESZTETT NÖVÉNY ADATAI” címmel.
Mint a neve is mutatja parcellánként,kell elkészíteni. Ezen a lapon szerepel a
részletes Tápanyag-gazdálkodási Terv is. Ugyanez az adatlap elkészült az
ültetvényekre vonatkoztatva is.

Külön adatlap van „A PARCELLÁN TERMESZTETT NÖVÉNY ADATAI” címmel.
Szintén parcellánként kell kitölteni .
A PERMETEZÉSI NAPLÓ szerves része a Naplónak,
ÖNTÖZÉSI NYÍLVÁNTARTÁS (amennyiben van),

Az állattartók részére a TARTÁSMÓD ÖSSZESÍTİ (amennyiben van),
A TRÁGYÁZÁSI NAPLÓ készítése parcellánként,
A SZERVESTRÁGYA MÉRLEG készítése,

A SZAKTANÁCSADÁSI ADATLAP kitöltése,

Az Új Gazdálkodási Napló letölthetı elektronikus formában is a következı honlapokról:

http://www.fvm.hu (Földmüvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapja)Word és Excel formátumban is tartalmazzák az Új Gazdálkodási Naplót.
Végezetül kiemelnénk, hogy a Gazdálkodási Naplót folyamatosan kell vezetni, melyet egy esetleges helyszíni ellenırzés alkalmával az ellenıröknek be
kell mutatni .
Minden Agrár-környezetgazdálkodási programban részt vevı gazdálkodónak
eredményes munkát kíván !
Nagy József

Hornyák János

Agrárkamarai tanácsadók

Készítette: Németh Sándor
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VEGYJELE 67.INDOK 70.HATÁRRAG
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Berczeli
Rovatvezetı: Dr. Szilágyi Norbert jegyzı

2008. július 14-én tartotta a képviselı-testület a a soron következı ülését. Az elmúlt évek
hagyományainak megfelelıen a júliusi képviselı-testületi ülésen számolnak be az intézmények az éves mőködésükrıl. Beszámolót hallgatott meg a Képviselı-testület a Bessenyei
György Általános Mővelıdési Központ munkájáról, az egészségügy munkájáról, a Polgármesteri Hivatal, valamint a Teleház munkájáról. Beszámoltak az egy év alatt végzett tevékenységükrıl a civil szervezetek is. A Modellezı Klub, a Tőzoltó Egyesület, Nyugdíjas
Egyesület, Tiszabercelért Egyesület, Tiszamenti Lovasklub, Szabadidı Egyesület, Berczeli
Ifjúsági és Kulturális Egyesület és az Esélyek Útja Egyesület is. A képviselı-testület valamennyi civil szervezet munkájáról elismerıen nyilatkozott.
Tájékoztatást kapott a képviselı-testület a Rétközi Kulturális és Turisztikai Napok szervezése
körül felmerült problémákról. Tájékoztatta a polgármester a képviselıket a 2008. évben benyújtott pályázatokról és azok elbírálásáról.
Július 29-én ismét ülést tartott a képviselı-testület, melynek egyik legfontosabb napirendi
pontja az egészségügyi intézmény megszüntetése volt. A hosszú és heves vita után döntött a
képviselı-testület az intézmény megszüntetésérıl, illetve a szociális intézmény társulás formájában történı ellátásáról.
Zárt ülés keretén belül döntött a képviselı-testület arról, hogy 2008. évben a kitüntetı díjakat
nem ítéli oda és augusztus 20-án nem kerül kiosztásra. Augusztus 20-i ünnepséget az egyházakkal közösen tartja és a templomokban kerül megünneplésre az új kenyér István király
ünnepe.

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.
AUTÓMOSÓ KOZMETIKA
4484 Ibrány, Vasvári Pál u. 30.
Nagy Károly ● 06-30/246-9653
GUMISZERELÉS ● CENTRÍROZÁS

2,5 szobás tömblakás eladó!
Tiszabercel, Vasvári Pál u. 5.
Három fázisú körfőrész és
benzin motoros THOMSON szivattyú eladó!
Érdeklıdni: Kovács András
06-30/538-89-97

