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XIV. évfolyam 5. szám, 2009. december 

Kívánok én hitet, kedvet,  
Szép szerelmet, hű türelmet.  
Utakhoz fényt, csodát, álmot,  
Békességet, boldogságot.  
Sok szép szót, és égre kéket,  
Emberarcú békességet.  
Verseket, célt, igazságot,  
Daltól derűs, jobb világot.  
Bokrok mellé társnak fákat,  
Napfényt, ami el nem fárad.  
Tekintetet szembe nézve,  
Éjt, meg nappalt, sose félve.  
Kézfogásos tiszta csendet,  
És mosolyból sokkal többet!    
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Az alábbi baráti levéllel kívánt jobbulást Farkas Antalné 2005. szeptemberé-
ben Hegedűs Józsefnek: 

  Olyan emberként, barátként távoztál tőlünk, 
aki a falu legismertebb embere volt mindenütt, 
amerre megfordultunk. Nem volt ez véletlen, 
mert sokan ismerték munkásságodat. A helyi 
szakiskola első tanára és annak egyik megala-
pítója voltál. Régi tanítványaid és munkatársaid 
biztos, hogy szívesen emlékeznek humoros, de 
mindig emberi cselekedeteidre. A tanári állás 
mellett elkezdted a zöldség és gyümölcsterme-
lést, a palántanevelést, példát mutatva azoknak, 
akik ezzel jóval később próbálkoztak. Nagyon 
sokrétű ember voltál. A tanári diploma mellett 
nem csak agrármérnök, de számos más képesí-
téssel is rendelkeztél. Sajátságos polihisztor-
ként sok mindennel foglalkoztál. Éveken ke-
resztül szervezted a gépjárművek helyi műsza-
ki vizsgáztatását. Sportokban,asztali teniszben 
röplabdában, futballban és sakkban is járatos 
voltál. A több évtizedes baráti sakkozásoknak 
immár vége, folytatás odafent, egy másik di-
menzióban.  Asztaliteniszben csak az örökké 
nyughatatlan és mindig más és mást akaró ter-
mészetednek köszönheted, hogy nem vitted 
sokkal többre. Mert ilyen voltál: örökké lobogó 
tűz és szenvedély. Kicsit bohémnak, szertelen-
nek is nevezhettünk volna, pedig nem voltál 
más, mint berceli őseink, akiktől a görcsösség 
és feszesség távol állt, a szabad életet szerették. 
Határozott, már-már konok természeted nagy-
fokú segítőkészséggel párosult. Hány emberen 
segítettél? Meg sem tudnánk számolni. Ha va-
laki vicceidet félreértve megsértődött, nem 
sokáig tudtak rád haragudni, de te sem rájuk. 
Ugyanis a humor volt az életed. Sajátos beug-
ratós szójátékaiddal egy könnyű műfajt terem-
tettél. Komoly is tudtál lenni. A verseket na-
gyon szeretted. Juhász Gyula Testamentom 
című versét sokszor és sok helyen elmondtad. 
Emlékszünk: „szeretnék néha visszajönni még”  

E versnek a gondolatai most tragikusan aktuá-
lissá váltak. Mintha ezt korábban már megérez-
ted volna. A falu legmozgékonyabb embere 
voltál, mindig, mindennek a részese, mozgató-
ja. Kitüntetést viszont soha nem kaptál. Nem 
vettek komolyan. Ezért nem neked kellett szé-
gyenkezni. 

 Kedves Jóska (bácsi)! Láttad odafentről a te-
metésedet? Láttad a sok koszorút és virágot? 
Mert Bercel történetének egyik legnagyobb 
temetése volt a tiéd. Ez időre megállt az élet a 
faluban. Kérdezném tőled: Hány ember is volt 
a temetésen? 
 
  Volt olyan jeleneted, mikor magadat sirattad, 
könnyezve. Te már nem teheted, megtesszük 
ezt mi, akik szerettünk és soha el nem fele-
dünk. 
  Neved a képzeletbeli, de egyszer még valós 
berceli „halhatatlanok„ közt lesz. 

 
Hegedűs József 1999. decemberében 
szerepelt a Berczeli Napló Községünk 
szülötte rovatában. Akkor a következő-
vel fejezte be a beszélgetést: 
 
„Végül lenne még egy kívánságom, 
hogy hű legyek önmagamhoz: 
 
...Szeretnék néha visszajönni még 
Ha innen majd a föld alá megyek 
Feledni nem könnyű a föld ízét  
A csillagot fönn és a felleget... 

                  
(Juhász Gyula : Testámentum)”  



A kanyargó Tisza mentén, ott születtem, 
Oda vágyik egyre vissza az én lelkem. 
Pásztor síptól hangos ott az 
Árvalányhajt termő róna, 
Édesebb ott a madárdal, 
Kékebb az ég, hívebb a lány, szebb a nóta. 
 
Látlak-e még szőke Tisza füzes partja? 
Kondulsz-e még csendes falum kis harangja? 
Vár-e még rám az a kislány, 
Fájó szívvel, ahogy írja? 
Térdelek-e még előtted, 
Édesanyám kakukkfűvel benőtt sírja? 
 
Szülőföldem! Rád gondolok mindörökké, 
De úgy érzem nem látlak már soha többé! 
Ha itt ér el a halálom, 
Ne hagyjatok idegenbe! 
A kanyargó Tisza partján  
Temessetek akáclombos temetőbe! 
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Hol vagytok, régi barátok?  

 A régi slágert idézem, amelyik így folytatódik:... szükségem lenne ma rátok, és nem-
csak nekem, de mindazoknak, akiknek nagyon hiányoztok. Naponta érezzük hiányo-
tokat. Nélkületek  nem ugyanolyan a falu, mint ezelőtt volt. Nehezen hisszük el, 
hogy  meghatározó és jellegzetes egyéniségetek már nem részei mindennapjainknak. 
Jó volt köztünk látni a jószágainak csendben kaszálgató Pistát, a szerény, csendes 
mosolyú  volt osztálytársat, Boriskát, a nótás- kedvű Bandit, az örökké mókázó- ugra-
tó Jóskát,  a mindenkihez kedves Sanyit.  
Minden embertársunk elvesztése óriási veszteség, de a korunkbeliek, a "szívünkhöz 
közel állók" váratlan halála nemcsak nehezen elfogadható tény, de egyben számvetés-
re is késztet bennünket. 
Lehet, hogy rajtunk a sor. Megtettünk- e mindent, ami tőlünk tellett? Nem kell-e vá-
dolnunk magunkat egy -egy elmaradt  jó szóért, be nem tartott ígéretért. Mert azt hit-
tük, van még időnk. Majd leülünk beszélgetni, majd  elküldöm neked e-mail-ben azt 
a verset, majd megtartjuk azt a nótaestet, majd, de most nincs időnk...És most már 
soha nem pótolhatjuk, amit velük szemben elmulasztottunk.  
Elkoptatott szavak jutnak eszembe :  

" Élj úgy, mintha minden napod az utolsó volna."  
                                                                                               N. N. 

             Veszteségek évadja 

Most nem azokról az anyagi veszteségekről van szó, amelyeket a mezőgazdaságból 
megélni próbálók szenvedtek el ezen az őszön, hanem  emberi veszteségekről.  
 Lassan próbáljuk elfogadni a tényt, hogy hirtelen, egyik napról a másikra  elment 
közülünk egy jó barát, Máté Bandi. Már fiatal korától meghatározó egyénisége volt a 
falunak : bohém, vidám, életigenlő. Életszemlélete megosztotta az őt ismerőket, de 
segítőkészségét, tenni akarását nem lehet vitatni.  
Tevékeny ember volt, nemcsak a saját berkein belül, de a faluközösségen belül is. 
Aktív tagja volt több civil szervezetnek, volt sportköri elnök.  Nevét adta hozzá,  s 
hagyománnyá tette a Máté- ulti elnevezésű  versenyt, amely azóta is igen népszerű.  
 Ahol megjelent, onnan eltűnt a szomorkodás, a rosszkedv. 
Mindig került egy demizson bor, ha a nyugdíjasok, a polgárőrök ünnepeltek, került 
egy – nem egy, hanem száz nóta, ha annak volt az ideje. Voltak kemény szavak, ko-
nok, makacs kiállás valami mellett, ha hitt az igazában. Korán megpróbálta az élet, 
hogy mit bír. Eddig bírta. Ő tudja, milyen terhet cipelt magával.  
Nem szól többé a nóta:  „Ne szidjatok soha engem”                                                                               

N.N. Máté Andrástól kedves dalával búcsúzunk: 

Egész életünkben emléke-
zünk. Vannak kiemelt, 
családi és/vagy nemzeti 
pillanatai is az emlékezés-
nek. Ilyenek: a doni hősök 
napja (jan. 12.), nemzeti 
ünnepeink (márc. 15. okt. 
23.), egyházi ünnepeink 
(feltámadás, mennybeme-
netel, új kenyér, új bor), 
halottak napja.  
Ilyen „emlékezetes” a szil-
veszter napja is. Ezen az 

újságlapon gyászolva gondolunk vissza a 2009-es esztendőre. Az 
elvesztés miatti fájdalmunkat békességgel csak Jézus Krisztus 
evangéliumával élhetjük meg. Mert senki más nem szól a halál 
utáni feltámadásról, és senki más nem valósította meg azt. Csak a 
mi Urunk, Aki ezt felkínálja mindenkinek, és megadja a Benne 

hívőknek. És valljuk meg őszintén, a mennyei életben, mennyor-
szágban sokkal többen hiszünk, mint amennyien templomba já-
runk!  

Szeretett községünkben ez évben (dec. 10-ig) református szer-
tartású temetéssel 18 család, virrasztolással 13 család mellé áll-
tunk, míg együtt éreztünk hírharanggal 38 családdal, emlékha-
ranggal 24 családdal. És folyamatosan imádkoztunk gyászolók-
kal és gyászolókért, betegekkel és betegekért. Tudjuk, sok imádá-
sunkat meghallgatta az Isten! 

Sokan azt gondolják, Advent gyertyái is emlékeztetnek. De 
csak másodsorban. Az „adventus Dei”, a várakozás Istenre első-
sorban azért van, mert Aki egyszer jászolban közénk született, az 
valamikor biztosan el fog jönni a felhőkön, úgy, ahogyan látták 
Őt tanítványai elmenni. Ismét előttünk a folytatás isteni lehetősé-
ge! Mert ami embereknél lehetetlen, az Istennek lehetséges! Ez-
zel a keresztyén hittel emlékezzünk! És várjuk a folytatást! Év 
utolsó napján is! 

Szilágyi Sándor, lelkész 
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A mi Rovatvezető: Gencsiné Kató Irén  
igazgató-helyettes 

November az egészségvédelem és a tisztaság hónapja. Foglalkozásaink, programja-
ink egy része ennek jegyében zajlott. Felhívtuk tanulóink figyelmét a káros szenve-
délyek szervezetromboló, pusztító hatásaira, az egészséges táplálkozás, a tisztálko-
dás és helyes fogápolás fontosságára.  
E témában cikkek jelentek meg a faliújságon, osztályfőnöki, biológiai illetve nem 
szakrendszerű órákon beszélgettünk a tanulókkal, játékos feladatlapokat oldottak 
meg. 
A következő gondolatokkal a szerző hozzájárulásával és ajánlásával teszem közé 
elsősorban szülők, háziasszonyok számára. 
Részlet a sokunk által ismert Dr. Czégé Zoltánné Babika „Színes iránytű egészsé-
günk megőrzéséhez” c. nemrégiben megjelent könyvéből.  
 
„Jó, ha tudatosul bennünk, hogy a konyhánk a szeretet tárháza, ugyanis itt 
„dolgozunk bele” pozitív érzelmeinket az ételekbe. Így tehát, ha útjára bocsátunk 
bárkit és bespájzolunk neki egy kis harapnivalót, akkor ezzel nagyon sokat teszünk a 
szeretetért is. Ha reggel sietünk, és nem érünk rá „csomagolni”, este is elkészíthetjük 
a szendvicseket, mert a hűtő megőrzi reggelig. Inkább, mint hogy ellássuk a gyereket 
forinttal és következik a kóla, a chips, az értéktelen vicek-vacakok.  
Szépen kialakul a rászokás.  
Őrület! Az otthon készített tízórai íze még 70 év után is a számban van. Azé, amit 
édesanyám készített az uzsonnás kosárkámba. Ennek az érzésnek ennyi év után is az 
a magyarázata, hogy nekem, és nagy szeretettel készült”   

A Bessenyei György ÁMK Diákönkor-
mányzata a következő verssel kíván a 
Berczeli Napló valamennyi olvasójának 
meghitt, szeretetteljes ünnepeket és nagyon 
boldog új évet!  

         Galambos Bernadett: Újévi üzenet 
         
         Karácsony volt.  
         Széthintette köztünk 
         békéjét a kis Jézus.  
         Mint csillagnyi hópehely  
         borította szívünket  
         a szeretet. 
 
         Itt az új év! 
         Maradjon a szívünk  
         hópihefehér, s meleg. 
         Legyünk tiszták,  
         türelmesek! 
         S bennünk, amíg élünk,  
         csendes – szerényen éljen  
         az emberszeretet! 

Korsoveczki Gyula 
DÖK titkár 

 
 
 

Már a Berczeli Napló előző számában is sikeres sporteredményről számolhattunk be, azóta pedig gyarapodott a tiszaberceli diákok 
díjainak száma a Rétközi Iskolaszövetség különböző versenyein. 
Udvari Flóra első és Jónás Szabina második osztályos tanuló rajzversenyen 1. helyezést ért el, Hullár Fanni a szavalóverseny harma-
dik évfolyamosainak csoportjában a 4., Udvari Anna az elsősök versenyén az 5. helyezést szerezte meg.  
Felkészítő tanító nénik: Mészáros Rita, Petróné Minczér Erzsébet, Kerekes Jánosné. 
A helyesírási versenyről Korsoveczki Gyula nyolcadikos tanulónk 5. helyezéssel térhetett haza. Tanára: Stefánné Kiss Erzsébet. 

Gratulálunk, és további sikereket kívánunk nekik! 

A télapó idén is meghallgatta lelkes énekeinket, és kérésünknek megfelelően ajándékkal érkezett óvodánkba, iskolánkba  kicsik és 
nagyok legnagyobb örömére. 
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A berceli és a paszabi gyülekezet tagjai sok munkával és nagy örömmel ké-
szültek arra, hogy vendégül lássák az Észak-Nyírségi Konfirmandus Találkozón a 
szomszédos gyülekezeteket. A ma mindenhol tapasztalható általános érdektelenség 
közepette jó volt a 11 gyülekezet ifjait és lélekben ifjú lelkészeit szeretettel fogadni a 
Tiszagyöngye Étteremben és Kultúrházban. Összehozott minket a reformátusságunk, 
és a nap címe: „Szájhős vagy hős?”. Ebben, a minden korban aktuális témában hallot-
tunk előadást, személyes hangú diavetítést. Ezután a fehér asztal mellett gulyáslevest 
kaptunk, majd következett a séta a révhez „kompon-állással” és a műemlék szivattyú-
telep megnézése. A töltésen sétáltunk vissza a kultúrházba, ahol az Éden zenekar 2 
órás koncerttel ajándékozott meg minket. A zenekar ismerős tagjai és mi is együtt 
fesztivál hangulatban ünnepeltük Isten szeretetét. Zárásként a helyi lelkész és paszabi 
gondnok, az 5 és 95 éves gyülekezeti tag és a nagydobosi nagytiszteletű meggyújtotta 
az adventi koszorú első gyertyáját. Kezünket megfogva adta az Éden ránk áldását. 
Újra van mit megköszönnöm. Lelkész és gyülekezeti szolgálótársaknak.  

Köszönöm Dr. Gaál Sándor esperes úr (Ramocsaháza) alaphangot adó áhí-
tatát; Németh Áron (Debrecen-Nagyerdő) „hősies” előadását; Széles Csongor és az 
Éden zenekar (Debrecen-Nagytemplom) szívbe markoló „rózsás” szolgálatát; Barátné 
Hatházi Eszter kedves férjének és a dicsőítő csapatnak (Besenyőd), hogy eljöttek hoz-
zánk kísérni a dalokat; Lőrinczyné Harászi Andrea (Tiszalök) és Sipos Brigitta (Gáva) 
kedves mosolyát és figyelmességét; Dr. Hadházy Anti Bátyám (Nyíregyháza-
Kertváros) bölcs és humoros mondatait; Kósa László (Nyíregyháza-Sósó) pótolhatat-
lan laptop kezelését és rádió felvételét; Vass László (Ibrány) együttműködését és sok 
kedves fiatalját; Tóth László (Kótaj) „kétlaki” gyülekezeti szervezését; Sípos Péter 
(Nyíregyháza-Város) fotóit és bátorságát (felállt, mikor „cikis” volt a kérdés); Nagy 
József (Rakamaz) lelkileg velünk létét és előrelátó együttműködését; Koós Lóránt 
(Nagydobos) számunkra ismerős fiataljait és azt, hogy dec. 12-én náluk folytatódhat a 
találkozók sora. És nem lehet eléggé megköszönni, milyen sokat tettek a gyülekezetek 
tagjai! A helyszínt, immáron sokadszor, Tarjányi István és felesége ingyen bocsátotta 
rendelkezésünkre. Ők díszíttették fel gyönyörűen a termet és készítették el az igazán 
fenséges gulyást. Korábban paszabi és berceli asszonyok és konfirmandusok sepreget-
tek, felmostak, székeket pakoltak – amit a szombati alkalom után szintén megtettek. 
Hudák Andrásné, Gliba Lászlóné és Szabó Gáborné önkéntes felajánlásképpen egész 
nap, megállás nélkül segítettek a konyhán, a terített asztalok körül. A felszolgálásban 
voltak kedves segítők is. És számtalan, a templomi hirdetést komolyan vevő asszony 
készített finomabbnál finomabb süteményt és azt a gyönyörű tortát, amit az Éden ze-
nekar tagjaival boldogan fogyasztottunk el. Újra ki kell emelni, hogy köztünk voltak a 
Berczel Tv és a Rendezvény Service tagjai, akik szintén felajánlásból, megörökítették 
a nap eseményeit. Külön köszönjük hitoktatónknak, Kerekesné Zsuzsikának és csa-
ládjának a sokféle segítséget. És természetesen szót érdemel, hogy Szabó András 
gondnok úr kedves feleségével, Marikával körültekintően és bölcs gyakorlatiassággal 
segítették, és paszabi házigazdaként vették ki a részüket ennek a felejthetetlen ese-
ménynek a megvalósításában. Megmondom (-írom) őszintén, nem tudnánk pénzzel 
honorálni azt a rengeteg, jó szívből jövő segítséget, amit a fentiek a fiatalok érdeké-
ben tettek! Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ebben az egyházmegyében, ahol 
Zimányi József egykoron áldásosan szolgált ifjak közt is, mi is házigazdái lehettünk 
egy ilyen eseménynek. Ma is nagy szüksége van a fiataloknak arra, hogy melléjük 
álljunk! Mert nagyon egyedül vannak. Ők sokszor a „mostohagyermekei” a társada-
lomnak. Ahogyan a beteg gyerekek és a fogyatékkal élők (meg lehet nézni, a budai 
hegyen, a Lipótmezőn, az ő két kórházukat zárták be először). Nagyon kevesen vállal-
ják fel a fiatalokkal ezt az idő-, ember- és pénzigényes foglalkozást. Sokszor azért, 
mert a „befektetés” lehet, hogy sokára vagy máshol érik be. De hiszem, hogy minden 
jó szó beérik, és hiszem, mindannyiunk haszna, ha értelmes, nem önpusztító fiatalok 
vannak körülöttünk! Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mennyire sok rossz befolyás 
alatt vannak, és mi alig teszünk értük.  

Köszönöm a paszabi és a berceli gyülekezetek szolgálatban felbecsülhetetlen 
és anyagilag is tudatosan vállalt áldozatát! Bárcsak úgy alakulna a következő év, 
hogy, akár nagyobb önerővel is, a nagyobb gyülekezetekben lenne folytatás! Termé-
szetesen ebben is a „Nézzünk fel Jézusra”- mentalitás segíthet (a Zsid 12,2 szellemé-
ben). Az a példa, amit Jézus vállalt. Nem kihasználta erejét, hanem FELhasználta. És 
nem ijedt meg a kereszttől sem. És be tudott ülni az Isten trónjára is. Minden gyüleke-
zet, idősek, középkorúak imádsággal, hittel segíthetnek, hogy legyenek hős 
konfirmandusaink, akik vállalják, hogy bátran élnek, értelmesen töltik idejüket 
(templomban is)!                                                                       Szilágyi Sándor, lelkész  



Rovatvezető: Gliba Lászlóné 
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2009. december 3-án a Területi Iroda és az Esélyek Útja 
Egyesület a pedagógusokkal és gyerekekkel együtt közös 
Mikulás-napi festést szervezett. 

Minden ünnepnek megvan a maga varázsa, a szeretet és 
összefogás, valamint az ajándékkészítés öröme az, amely 
e napot ilyen varázslatos Mikulás napi előkészületekkel 
átitatott nappá tette.  

A cél közös volt, némi ajándékkészítés a szülőknek, testvé-
reknek a gyerekek részéről és egy kellemes vidám délelőtt 
eltöltése. A foglalkozáson Mikulás figurák, gyertyatartók, 
mécses tartók, fenyőfák, karácsonyi figurák (melyek gipsz-
ből készültek) kerültek kifestésre. 

Nagyon vártam a gyerekeket, én még nem vettem részt 
ilyen programon. Az első gyerekcsoport Petróné Minczér 
Erzsébet tanárnő kíséretében érkezett, nagyon fegyelme-
zettek voltak. Az asztaloknál helyet foglaltak és látszott, 
hogy a tanár néni tekintetét figyelik. Készültek ők is erre a 
napra, bevezetőként alkalomhoz illő kis gyerekdalokkal 
kezdték a foglalkozást, melyek után a festés következett. 

A szorgos kis kezekhez csillogó szempárok társultak, jól-
eső érzés volt számomra látni milyen lelkesedéssel készí-

tették a gyerekek az ajándékokat és festették a kis figurá-
kat a szeretet színeivel.  

Köszönöm a segítők közreműködését! 
Andrikó Istvánné 

Esélyek Útja Egyesület elnöke 

E felhívást olvashattuk a Kelet-Magyarország hasábjain.  
Egy hobby kertész virághagymái túlszaporulatát ily módon 
ajánlotta iskoláknak, óvodáknak, szeretetotthonoknak. Mi 
éltünk ezzel a lehetőséggel és Polgármester Úr segítségével 
eljutottunk Máriapócsra Bíróné Belicza Anna kertészhez.  
E néhány soron keresztül is szeretnénk köszönetet mondani 
a virághagymákért, mely nem csak a Területi Iroda udvarát, 
hanem Tiszabercel intézményeit és az utcákat is díszítheti 
majd.  

Gondozottaink közül néhányan szerettek volna eljutni 
Máriapócsra, hogy a felújítás alatt lévő templomot és a ha-
zatért kegyképet megtekintsék.  
Mindez november 4 –én valóra vált és így egy kellemes 
délutánt töltöttünk el Máriapócson.  

November 17-18-19-én a Patrónus Egyesület és az Együtt Veled 
alapítvány „Szent József” Védőotthon lakóinak munkáit mutat-
tunk be az érdeklődőknek. Az értelmileg sérült fiatalok szebbnél - 
szebb gyertyákat és ajándéktárgyakat hoztak el hozzánk, mely 
iránt igen nagy volt az érdeklődés, gyerekek és felnőttek körében 
egyaránt. Riport formájában Eisert Lászlónétól az Egyesület Elnö-
kétől és Balogh Gabiellától a Lakóotthon vezetőjétől a fiatalok 
életéről. 
Riport készült a gyertyaöntő műhely dolgozóival is, akik örömmel 
és izgatottan beszéltek munkájukról. Területi Iroda nevében kö-
szönetünket fejezzük ki valamennyi látogatónknak és köszönet az 
anyagi támogatásért egy nemes lelkű, segítőkész látogatónknak. 

A község több pontján a képen látható módon 
kerültek elültetésre a kapott virághagymák. 
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December elsején délután rendhagyó zenés, szórakoztató délutánt és 
MIKULÁS várást rendeztünk a Tiszagyöngye Étterem Kultúrházában. 
Azért is volt ez rendhagyó, mert most egyszerre tudtunk vendégül látni 
azokat a Klubbokat, Otthonokat, melyekkel folyamatosan tartjuk a kap-
csolatot. Vendégek érkeztek Bujról, Gávavencsellőről, Paszabról, 
Máriapócsról, Nyíregyházáról, illetve a vendéglátókon kívül jelen volt a 
helyi Nyugdíjas Egyesület néhány tagja és természetesen a meghívott 
vendégek, így Hajnal András Polgármester Úrnak közel 180 jelenlévőt 
kellett köszönteni-e.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A köszöntő szavak után Tarjányi Evelin gyönyörű versét hallhattuk, 
mely a legnagyobb hatalomról, a szeretetről  szólt. Verset hallhattunk 
még Szűcs Istvánnétól is, valamint fellépett a Szalonka Citera Együttes, 
és a Keresztúti Aranyalmák énekkara. 
Nagy sikert aratott a meglepetés műsor, mellyel a jó hangulatot szeret-
tük volna fokozni – ez egy zenés táncos produkció volt, egy igazi 
„ördögtánc”, melyért külön köszönetemet fejezem ki, azon személyek-
nek, akik –e bátor és merész ötletemben mellettem voltak.  
Az egyre fokozódó jó hangulatot a MIKULÁS is meghallotta. Köszöntő 
verssel, ajándékkal és két kedves kislánnyal Udvari Flórával és Udvari 
Annával érkeztek hozzánk, hogy szép kis jelenettel köszöntsék a jelen-
lévőket.  
Mindezt egy közös uzsonna követte. Uzsonna alatt újabb meglepetés 
Tóthszegi Zoltántól, aki egy kis filmmel kedveskedett, melyben a Terü-
leti Iroda eddigi kulturális programjait foglalta össze.  
A nap folyamán élőzene szólt, melyre táncra is perdültünk. Különleges-
sége volt még a rendezvénynek, hogy támogatók és segítők összefogá-
sával valósulhatott meg.                          

Tarjányi Evelin szavalata Szűcs Istvánné szavalata „ÖRDÖGTÁNC” 

Keresztúti Aranyalmák énekkara 

Szalonka Citera Együttes 

Egy közös munka, igazi szép eredménnyel, amely sok 
ember számára lesz felejthetetlen.  

Köszönetemet szeretném kifejezni valamennyi támoga-
tónknak és segítőnknek, akik nem csak e rendezvényt, 
hanem az egész éves munkánkat is folyamatosan segí-
tik. Kívánok nekik, családjaiknak és Tiszabercel jó 
indulatú embereiknek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet. 
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Rovatvezető:   Dr. Szilágyi Norbert 

Dr. Kokas Karolina    70-371-2606 
Megkereshetnek a tisztelt lakosok az alábbi ügyekben: adásvételi 
szerződések és egyéb szerződések szerkesztése, képviselet peres 
eljárásban, hagyatéki ügyek, szabálysértési eljárások, házassági 
bontóperek, cégalapítások, büntetőügyekben védői feladatok 
ellátása…..stb. 

Ügyfélfogadási rend:  
telefonon történt, előzetesen egyeztetett időpontban a községház-
ban, tehát ügyfeleim kérésére bármikor megtartom fogadóórámat 
Állandó ügyfélfogadás:   
2009.december 1. napjától minden hónap első keddjén fogadó-
órát tartok 14.30 – 15.30 óra között a Buji Községházban 

A Képviselőtestület november 30-án megtartott ülésén minden 
képviselő jelen volt, és 24 napirendi pontot tárgyalt meg. Először  
elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint 
a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló tájékoz-
tatót. Utána Hajnal András polgármester a 2009. évi III. negyed-
évi költségvetési gazdálkodásról tájékoztatta a képviselőket, akik 
azt elfogadták. A továbbiakban a polgármester úr a 2010. évi 
költségvetési koncepció elképzelését vázolja. Eperjesy Ferenc a 
kisvasút helyzetéről érdeklődött, a válaszban elhangzik, hogy a 
Kormány december 12-től nem rendelt meg Nyíregyháza - Balsa 
útvonalon szolgáltatást. A kisvasút helyén a kerékpárút megépí-
tése a települések egybehangzó döntése után lehetséges. 
4. napirendként támogatták a  BIKE SPORTNAP szervezését 10 
és 30 ezer forinttal, melyet a Pénzügyi Bizottság is megszavazott 
korábban. A következőkben a télre való felkészülésről tárgyaltak, 
majd a Berczeli Napló Karácsonyi számának, és a 2010. évi nap-
tár kiadásához 100. 000.-Ft. összeggel járul hozzá.  
Hetedik napirendi pontként a 2010. évben kivetendő adók mérté-
kének megállapítása került terítékre. A polgármester elmondta, 
hogy a gépjárműadó központilag megállapított adó, annak mérté-
kében nem történik változás. A kommunális adónál az önkor-
mányzat több mint 7 millió forintot fizet ki évente csak a szemét-
szállításért, és ebben az évben ennek még a fele sem fog az ön-
kormányzat számlájára beérkezni, ezért javasolja, hogy 4500 Ft-
ról 5000 Ft-ra emelje a Képviselő-testület az adó összegét. Java-
solja továbbá, hogy mivel az adó-erőképessége az önkormányzat-
nak nagymértékben változott, emelje 1%-ra az iparűzési adót, 
amely maximálisan 2 %- ban van meghatározva a megyében. 
Mészáros Lajosné felvetésére, hogy megérte-e ezt az adónemet 
bevezetni egyáltalán, a polgármester elmondta, hogy 3 millió 
forint érkezett ebből az adóból az önkormányzat számlájára, az 
adó-erőképesség viszont 20 millió forint lett, ezért kell az ipar-
űzési adó mértékét 1 %-ra emelni. Kolozsi László nem javasolja 
sem a kommunális adó, sem az iparűzési adó mértékét felemelni. 
Hajnal András elmondta, hogy a környező településeken már 
több mint 10 ezer forint a kommunális adó. Görömbei Ferenc a 
közvilágítási összeg csökkentéséről érdeklődött: a polgármester a 
kistérség több polgármesterével tárgyalt, megpróbáltak közösen 
lépni, de a szakaszolást megoldani nem tudják, mivel ez olyan 
magas költséget jelentene a kiépítésnél, hogy nem térülne meg. A 
Képviselő-testület ezt követően  módosította a helyi adórendele-
teket, amely a tárgyaltakon kívül még kimondja, hogy mentes az 
adófizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek adóalapja 
nem haladja meg a 2,5 millió forintot.  
8.-9. napirendi pont a Belső Ellenőrzési Stratégiai Ellenőrzési 
terv és Tiszabercel község Önkormányzatára és intézményeire 
2010. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása. Majd az 
Önkormányzat 2010. évi pénzügyi gazdálkodási ellenőrzési ter-
vét fogadták el. A képviselő-testület a Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete Gávavencsellői Körzeti Csoportját 20.000 Ft összeg-
gel támogatja. Útpadkához kővásárlásról döntenek, és a képvise-
lők egyetértenek azzal is, hogy a kompátkelőhely és lejáró, a 

hozzá vezető út felújításának munkálatairól szóló szerződést a 
polgármester és jegyző aláírják. A Képviselő-testület egyetért 
azzal is, hogy 3 hirdetőtábla kerüljön a község területén kihelye-
zésre, melyhez az önkormányzat az anyagot megvásárolja, és azt 
helyi szakemberek elkészítsék.  Elfogadják az óvodai csoportszo-
bákban levő két szekrény cseréjét, amely kb. 500.000,- Ft + áfa. 
A 16. napirendi pontnál Natkó László felvetette a jelzés szüksé-
gességét a NYÍRSÉGVÍZ Zrt felé, hogy a tűzcsapoknak a javítá-
sát, felülvizsgálatát végezzék el, majd rendeletet alkottak az ivó-
víz- és csatornadíj 2010. évi mértékéről. Lakásonként, vízvételi 
helyenként alapdíj/hó: 300 Ft, a szennyvíz 250 Ft. Változó díj 
2010.01.01.- 2010.12.31. lakosság részére ivóvíz szolgáltatás: 
186 Ft/m3 , közület részére: 215 Ft/m3 . Szennyelvezetés – tisztí-
tás lakosság részére: 217 Ft/m3 , közület részére 272 Ft/m3. 
Ezt követően döntöttek arról, hogy vállalja az önkormányzat tu-
lajdonában lévő és pályázat keretein belül családi napközivé ala-
kítandó, Tiszabercel, Vásártér u. 12. sz. alatti ingatlan átalakítá-
sához szükséges 4 millió Ft támogatási összegen felüli sajáterőt. 
A továbbiakban a Bessenyei György ÁMK. Alapító Okirata ke-
rült módosításra. Ezt követően Farkas Antal földbérleti szerződé-
sét újította meg az önkormányzat, majd a Megyei Múzeum Doni 
Hősök emlékére írt kiadványát támogatta 10.000 Ft-tal.  
A 21. napirendi pont témája az EMFESZ. Kft. ajánlata, aki 6 % 
engedményt tett a földgáz-szolgáltatás árából, mely 300 ezer fo-
rintot jelentene. Az Ibrány - Nagyhalász Kistérségi Társulás dec. 
7-i ülésére meghívta az EMFESZ, a Tigáz és az E-on képviselőit 
is, a testület úgy dönt, hogy megvárja az ülést, és azt követően 
dönt a szolgáltató-váltásról.  
Ezután döntöttek, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be 
a falumegújítási program keretén belül: a Bessenyei Emlékpart 
térkövezésére, a Teleház előtti terület parkosítására, térkövezésé-
re, a Polgármesteri Hivatal előtti területen parkírozó kialakításá-
ra, a Hősök Emlékműve előtti terület parkosítására, térkövezésé-
re, valamint a Bessenyei ÁMK. előtti terület parkosítására, térkö-
vezésére, parkírozó kialakítására, a volt tejcsarnok épület lebon-
tására, kerékpártárolók kialakítására, a piac területének térköve-
zésére, új asztalok vásárlására. Ezt követően a Képviselőknek 
2009. évben havi bruttó 20.000 Ft/hó tiszteletdíjat állapítottak 
meg, a bizottságok nem képviselő-testületi tagjainak a tiszteletdíj 
50 %-át, amennyiben évente legalább 6 alkalommal üléseztek. 
Utolsó napirendként Dr. Szilágyi Norbert jegyző elmondta, hogy 
a munkáltató adómentesen juttathat dolgozója részére kisebb 
ajándékot, amely nem lehet magasabb éves szinten, mint a mini-
málbér 30%-a. Az aktív állomány részére javasol 19.450 Ft 
(teljes munkaidő esetén) ajándékutalványt, köztük olyan közcélú 
dolgozóknak is, akiknek a munkáját ezzel lehet elismerni. László 
Antal örült a kezdeményezésnek, hiszen a dolgozók 20 éve nem 
kaptak semmiféle juttatást, s valóban ők azok, akik a települést 
működtetik. A testület megszavazta az utalványt a közalkalma-
zottak, munkavállalók, valamint az alábbi közcélú dolgozók ré-
szére: Varga Imre, Hullár Imre, Sztarhóczki László, Zámbó 
Károlyné, Geréné Varga Beáta, Hegedűs Zoltán, Jászai Ferenc.  
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Rovatvezető:  Zsíros Antalné egyesületi elnök 

Őszi rendezvényünk 
(Születésnap és névnapköszöntés a klubban) 

 
November 26-án ünnepségre a hagyományos 
őszi rendezvényünkre jöttünk össze a 
Tiszagyöngye Étteremben. Vezetőnk köszöntötte 
a meghívott vendégeket és a klubtársakat. Emlé-
keztünk Hegedűs József és Máté András váratla-
nul eltávozott nyugdíjas társainkról, mindig hiá-
nyozni fognak a klubfoglalkozásokról, verseik – 
dalaik örökké elkísérnek bennünket. Emlékeiket 
kegyelettel megőrizzük. 
 Tovább folytatva köszöntöttük a 80 - 70 – 60 
évesek szülinapjait, és a féléves névnapjaikat 
ünnepelő klubtársakat. Egy szál szegfű és 
Szélesné Zsuzsika klubtársunk kedves köszöntő 
sorai tették színesebbé az ünneplést.  
 
Kedves meglepetés érte a Nyugdíjas Egyesület 
vezetőjét Zsíros Antalnét, november 25.-én a 
Nyugdíjasok Országos Szövetségének székházá-
ban vette át a „Díszoklevelet”, amelyet az idős-
korúak érdekében végzett kiemelkedő munkájá-
ért és társadalmi tevékenység elismeréséül kapta, 
amelyet Eperjesy Ferenc olvasott fel, aztán a 
képviselőtestület nevében Humicskó József al-
polgármester méltatta. Mi virágcsokorral gratu-
láltunk és további sikereket kívánunk számára. 
Ezt követően a finom vacsora következett, amit 
mindig a Tarjányi házaspár készít nekünk, amit 
köszönünk. Aztán az ünnepeltek finom sütemé-
nyei kerültek az asztalra, amit köszönünk. Az est 
fénypontja a tombolasorsolás volt, ahol sokan 
szerencsésen zárták a szép ünnepet. Ismét jól 
éreztünk magunkat a mi „nagycsalád” közössé-
günkben, mindazokkal a kedves vendégekkel 
együtt, akik rendezvényünket megtisztelték.      
 

Rézműves Istvánné 

Háziorvosi rendelő Tiszabercel: 
Telefon: 06-42/204-007 
 
Központi Orvosi Ügyelet Ibrány 
Telefon:  06-42/ 200-118 
                06-30/ 495-23-39 
 
Gyógyszertár Tiszabercel 
Telefon: 06-42/204-359 
 
Egészségház, fogorvos Tiszabercel: 
Telefon: 06-42/204-673 

Mentők Ibrány 
Telefon: 06-42/200-277 
Központi szám: 104 
 
Dr. Kovács Sándor állatorvos 
Telefon: 06-42/204-129 
               06-30/965-8696 
 
Rendőrség Ibrány: 
Telefon: 06-42/200-116 
               06-20/573-1557 
Központi szám: 107 

Sánta Mihály Polgárparancsnok : 
Telefon:  06-42/204-156 
                06-70/315-3819 
 
Tűzoltóság Ibrány: 
Telefon: 06-42/ 200-824 
Központi szám: 105 
 
Natkó László Tűzoltóparancsnok:  
Telefon: 06-42/204-625 
               06-70/453-4372 
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Rovatvezető: Andrikó Istvánné 

Rovatvezető:  
Futkos Béláné könyvtárvezető 

Tiszabercel Község Önkormányzatának 
hivatalos lapja. 

Főszerkesztő:  
Dr. Szilágyi Norbert  jegyző 

Szerkesztő:  
Tóthszegi-Németh Éva 

Szerkesztőség:  
4474 Tiszabercel, Fő út 40.  

Tel / Fax.: (42) 204-606.  
E-mail: info@tiszabercel.hu.  

Megjelenik: két havonta 
Példányszám: 800 db 

Lapunkat megtalálja a 
http//:www.tiszabercel.hu oldalon. 

 
Kéziratokat nem őrzünk meg  

és nem küldünk vissza! 

Berczeli 

 
 
 
 
 
Az alábbi új dokumentumokkal gyarapodott könyvtárunk állomá-
nya: 
- Térbeli fonalgrafika: díszes gyöngyök készítésének leírása tü-
relmes, ügyes kezű olvasóinak. 
- Állatmesék kicsiknek: az alsós korosztály számára, állomány-
frissítési céllal. 
- Az indián musztáng: ifjúsági regény, a lovak kedvelőinek. 
- Bódás János verses kötete: Örömhírt mondok – alcíme: a jó 
érdekében emelni szót. 
- Márti: újabb kötettel gazdagodott a kicsik által kedvelt sorozat, 
Hercegnők és lovagok címmel (rövid, olvasmányos, esztétikai 
érzéket fejlesztő könyvecske). 
- Ha leszáll az éj (J.A.Krentz – a sokak által kedvelt  a modern 
románc műfaj koronázatlan királynőjének újabb regénye -  fel-
nőtteknek 

- Legendák nyomában: Rejtélyek és mítoszok a történelemben c. 
22 részes DVD sorozat – a Népszabadság Zrt. ajándéka 
 
A könyvtár ebben az évben színtere lett a nem szakrendszerű 
oktatásnak. Sok tanuló találja érdekesnek ezt az órát (sajnos pá-
ran az iskolai órákéhoz hasonlóan ezt sem!), amikor sokféle lehe-
tőség van arra, hogy megmutassák a gyerekek, ki milyen terüle-
ten tehetséges.  
Íme így született meg a következő írás, Udvari Edit 5. a osztályos 
tanuló tollából: 

A fázó nyulacskák 

Kis nyulacskák füle fázik, a kis fészkük készen áll. Odújukban 
szép kis szalma a hidegre szépen vár. Nyúl anyócska kertészke-
dik, szedi szépen répácskáját. A gyerekek már söprögetnek, őszi 
szép kis falevélkét gyűjtögetnek. Nyúl apóka ment fát, a téli hi-
deg ellen. Nyúl nagyszülők hintázgatnak, régi öreg kis lurkók, ez 
volt a kis versem, szépen szóló dalom. 

                                                                                                                                
Udvari Edit 

Bizonyára a háziasszonyoknak az ünnepi készülődés közepette a legna-
gyobb feladat- az ajándékok megvásárlása mellett – a karácsonyi menü ösz-
szeállítása. 

 Én egy sütőben elkészíthető receptet ajánlanék a kedves olvasóknak, azért 
mert a sütőtől kellemes meleg lesz a konyha és a finom illatok, belengedezik 
a lakást. 

HOZZÁVALÓK: 
1 db pulykamell, 2 db pulykacomb, 1 fej vöröshagyma, 5 dkg füstölt szalon-
na, 3 evőkanál olaj, só, őrölt bors, 1 dkg fűszerpaprika, majoránna, 2-3 dl 
vörösbor. 

ELŐKÉSZÍTÉS: 
A mellet és a combokat megtisztítjuk, megmossuk és kettévágjuk. A combból 
az inakat eltávolítjuk. A szalonnát vékony csíkokra vágjuk, és megtűzdeljük 
vele a pulykahúst. A húst ízlés szerint megsózzuk, megborsozzuk, majorán-
nával és fűszerpaprikával megszórjuk. A vöröshagymát lereszeljük. 

ELKÉSZÍTÉS: 
A vöröshagymát az olajon megpirítjuk, kevés vizet öntünk alá és megpárol-
juk. Rárakjuk a pulykahúst, kevés vizet öntünk alá, és fedő alatt 15 percig 
főzzük. Ekkor a húsokat átrakjuk egy tepsibe, és ráöntjük a vörösbort. Sütőbe 
tesszük, és miközben gyakran locsolgatjuk, a hús szép pirosra sül. 

TÁLALÁS: 
A mellet és a combokat előmelegített tálra tálaljuk, tört burgonyát és párolt 
vöröskáposztát adunk hozzá. 
 

Az ünnepi hangulatban, szeretteink körében a  
lángoló gyertyák között illatozó pulykasült, maga  
a karácsonyi álom.  
 
 
Mindehhez kívánok a rovat kedves olvasóinak jó étvágyat és családi 
körben eltöltött békés ünnepet! 

HÍRDETÉS 

Parkosításhoz illetve Karácsonyfának 
FENYŐFA ELADÓ! 

Érdeklődni:  
           Humicskó József  
 Tiszabercel, Kossuth u. 17. 
 Tel: 06-30/907-1658 

KÖSZÖNET 

A Híd a Jövőbe Egyesület köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akik 2008. évi 
személyi jövedelemadójuk 1 %-ával 
támogatták tevékenységünket. A felaján-
lott 99.839 Ft összeget egyesületünk 
alapszabályában meghatározott célokra 
fogjuk fordítani.                                                    

 Humicskó József, elnök                                  
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CSAKIS TUDOMÁNYOS ALAPOKON.......  

Rovatvezető: Váraljai Jánosné védőnő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egész évben csak éli az ember a maga spontán, hebehurgya, vé-
letlenszerű életét, nem gondol arra, hogy a tudósok azért fáradoz-
tak évezredeken keresztül, éjt nappallá téve, hogy munkásságuk 
gyümölcseként rendszeresebbé és szebbé tegyék az életünket. 
Cselekedeteink során nem gondolunk erre, pedig jó lenne. Én 
már így igyekszek élni, leírom, hogy miért és hogyan. 
 Az év első felében valamikor egy éjszaka álmomban Eistein 
képe jelent meg. Először azt hittem, ez csupán egy rémkép. A 
tudós viszont azonnal megszólalt, figyelmeztetett eddigi életem 
zsákutcájára, javasolta, hogy napjaimat ezentúl helyezzem tudo-
mányos alapokra, annak megfelelően éljek. 
Ezt az intelmet azonnal megfogadtam, már reggeltől ráálltam az 
új életre. Azzal kezdtem, hogy a falakról leszedtem az egyébként 
hőn szeretett családtagjaim fényképeit nagyapástól-unokástól 
együtt. Helyükre magyar származású Nobel-díjasaink képeit rak-
tam fel. (Imre Kertészét is). Reggelizés előtt áttanulmányoztam a 
kalória táblázatot és első nekirugaszkodásra a műzlit választot-
tam. Döntésemhez átkaptam a Mengyelejev-féle periódusos rend-
szert is, mert mindennek ez az alapja. Nem mindegy, milyen ele-
mek kerülnek a bélcsatornába. Reggelizés után azonnal mérhetet-
len boldogság árasztott el és indultam szokásos munkámat, a 
permetezést végezni. A fungicid, insecticid, bactericid vegyülete-
ket felhasználva igyekeztem a Venturia ineqalis epidémiáját és a 
Cydia pomonella gradációját a fertőzési küszöb alá szorítani.  
Nem egyezik ez meg a fuzik és az alma férgesség megelőzésével. 
Legyünk csak az elnevezésekben is tudományosak.  
Eljött az ebéd ideje. A sok lehetőség közül a kolbásszal és sza-
lonnával fel nem póznázott törtpaszulyt választottam. Persze ez 
így túl parasztosan hangzik. Mondjuk inkább babnak, de legjobb, 
ha tudományos nevén Phaseolus vulgarisnak tiszteljük, rögtön 

jobban fog esni az ebéd. Ezen eledel elfogyasztása után műkö-
désbe jön Gay-Lussac valamelyik gáztörvénye.  
Ebéd után folytatjuk a növényvédelmet. Tudjuk, hogy etilalkohol 
tartalmú folyadékot közben nem ihatunk, mert a kolinészteráz 
enzimünk aktivitása lecsökken. Zárójelben , hic et nunc , vagyis 
itt és most említeném meg, hogy két munkatársamra, Jóskóra, de 
főleg Jancsira ez semmiféle hatással nincs. Folytatván a latin 
idézeteket: Mens sano in corpore sano.= Ép testben ép lélek. 
Sportolni is kell! Elmentem ezért munka után futballozni. Itt a 
fizikának két törvénye alapján lehet tevékenykedni. Az egyik a 
gravitáció (g). Felfedeztem, hogy a kor előre haladtával az embe-
ri szervezetre ez egyre nagyobb, pedig a súly ugyanaz. Ugyanis 
fejelni 5cm (50mm)-re ugrok fel a talajtól. 10 évvel ezelőtt ez az 
érték még 6.5cm (65mm) volt. A másik említett uralkodó törvény 
Newton 3. törvénye, mely a testek tehetetlenségéről szól. Rám ez 
teljes-egészében vonatkozik. Jó tudni! A futball helyett néha úsz-
ni megyek. A medencébe csak akkor érdemes beugrani, ha víz is 
van benne, mert a folyadékok felhajtóereje és Archimedes törvé-
nye csak így érvényesül. Törvény nélkül, pedig nem lehet úszni.  
Ezután a jól megérdemelt, de könnyű vacsora elfogyasztása kö-
vetkezik. Mit is mond a latin? A tenui coena est agilis mens atqe 
serena = Könnyű vacsora után tevékeny és vidám a szellem. En-
nek jegyében először egy kicsit számítógépezek, amit inkább 
kompjuternek illik nevezni. A tudós azt is sugallta álmomban, 
hogy a TV-t ne nagyon nézzem, mert az butít. Ne nézzem a tudo-
mányos filmeket se, mert azt nem nézni, inkább azok tartalmának 
megfelelően kell élni. Kivételt képez a Győzike-show,  mert az 
egy  különleges társadalompolitikai műsor, ahol a cigányság sa-
nyarú sorsa van bemutatva. A politikai műsorokat se nézzem, 
mert a különböző neoliberális, szocialista és konzervatív vonalak 
inkább összezavarják az embert, szkizofrénné lehet válni, amit a 
buta nép gyűjtőnéven ideg rosszbajnak nevez. Az esti kulturáló-
dás után a Gaus görbém is mutatja, hogy le kell feküdni, jót alud-
ni úgy, hogy az agyam éber pontjai lehetőleg ne működjenek. 
Ezenkívül a gerontológusok, urológusok és szexológusok egyön-
tetűen azt javasolják, hogy 65 év felett a túlhajtott szex kifejezet-
ten káros. Ezt is nagyjából betartva, nejemhez bújva, de Eistein 
válogatott arcképeiből a legszebbet párnám alá téve elalszok. Így 
telik el egy átlag, tudományos alapokra helyezett napom. Köves-
senek, mert így életkoruk garantáltan 100 év alatt lesz.  

                                                                                                                                   

 Humicskó József, elnök                                   

A túlfűtött lakások száraz és meleg levegője sokféle hurutos 
megbetegedést okoznak. Ezért a babák levegőztetése télen is 
fontos, sőt talán a fontosabb, mint bármely más évszakban. Ha a 
baba megfelelő ideig van friss levegőn jobb lesz az étvágya, és 
sokkal nyugodtabban alszik. 
A csecsemőknek meg kell tanulnia a hideghez, esőhöz való alkal-
mazkodást. Meleg időben már 2-3 hetes korban, míg az ősszel és 
a télen született babáknál 6-8 hetes korban kezdjük el a levegő-
höz való szoktatást. Csak erős szélben és ködben ne vigyük ki. 
Először nyitott ablakhoz tegyük a csecsemőt 5 percre és ezt foko-
zatosan napról napra emeljük félórára. Ilyenkor is öltöztessük fel 
teljesen, legyen rajta sapka és be is kell takarni. Pár nap után a 
szabadban is levegőztethetjük a babát, szintén 5 perccel kezdjük 
és minden nap egy kicsit tovább maradjunk kint vele. 
Felhős idő, enyhe eső nagy havazás nem akadály, a babakocsi a 
megfelelő öltözék védelmet nyújt. Ha a hőmérséklet fagypont alá 
süllyed, rövidebb időre vigyük csak ki a gyereket -5 fokig vihet-
jük ki, ha ennél hidegebb van, inkább nyitott ablaknál levegőztes-
sük. Mivel a kisbabák még nem tudnak olyan jól alkalmazkodni a 

változó hőmérséklethez, mint a nagyobb gyerekek, óvni kell őket 
a lehűléstől, amit réteges (ruházattal) öltöztetéssel érünk el. A 
legmegfelelőbb téli viselet a csecsemőknek a bundazsák, overál, 
ami a derekat is védi bélelt, legtöbbjük vízhatlan anyagból ké-
szült. Az overál alá természetesen több réteg ruhát adjunk. A 
sapkák közül azokat válasszuk, amik jól rásimulnak a fülre, és az 
áll alatt összeköthetők. 
A lehűlésre hajlamos koraszülöttek hővédelmére még nagyobb 
gondot kell fordítani. Náluk a hideg hónapokban igen hasznos 
lehet a lassan már feledésbe merülő pólya. Ha levegőre visszük a 
babát, télen a babakocsiban a gyerek alatt is legyen egy meleg 
takaró  és felülről is jól takarjuk be.  
A téli hideg, szeles idő könnyen kiszáríthatja a baba arcának ér-
zékeny bőrét. Használjunk télen zsírosabb babakrémet, amelyik 
nem csak ápolja, hanem védi is a bőrét. 
Különös figyelmet igényelnek azok a részek amelyek a kicsorgó 
nyáltól nedvesek lehetnek. A cumi alatt is érdemes időnként szá-
razra törölni a bőrt.  
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