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Csodálatos láz fogja el az embereket karácsony 
ünnepének közeledtével: az ajándékozó szeretet 
láza. Falun- városon mindenki siet. A boltosok és 
piaci árusok rekord üzleteket bonyolítanak le. Te-
hetségéhez képest mindenki vásárol, mert az ünne-
pen mindenki ajándékokkal akarja kimutatni szere-
tetét azok iránt, akik a szívéhez közel állnak. A 
gondolkodáshoz szokott ember viszont csendesen 
eltőnıdik. Azt kérdezi magában, vajon mi lehet az 
oka ennek az ajándékozási láznak, mely által az 
ember minden másról elfeledkezik ezen az ünne-
pen. Elfeledik életük terheit és szenvedéseit. Elfele-
dik a sorozatos küzdelmeket. Elfelednek mindenféle 
apró civódást, ellenségeskedést is. Ezen az ünne-
pen csak szeretni akarnak. Joggal nevezhetjük 

tehát a karácsonyt a békesség és szeretet ünnepé-
nek. 
A hívı, életét Istenbe vetı ember viszont jól tudja, 
hogy karácsonykor valósul meg a Szentírás szava: „ 
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta érte…”. És karácsonykor valósul meg az an-
gyali szózat: „ Dicsıség a magasságban Istennek 
és békesség a földön a jóakaratú embereknek.” 
Leginkább azzal ünnepelhetjük méltóképpen a kará-
csony ünnepét, ha magunk is utat engedünk a fe-
lénk áramló isteni szeretetnek. 
Mi is történt karácsonykor? Mi az amire az emberi-
ség már több mint kétezer év óta legszebb, legben-
sıségesebb ünnepén emlékezik? Egy megtörtént 
esettel szeretném ezt megvilágítani. Az Egyesült 
Államokban 1995. októberében a vártnál 12 héttel 
korábban jött világra egy ikerpár, Brielle és Kyrie. 
Külön inkubátorban helyezték el ıket, hogy csök-
kentsék a fertızés kockázatát. A nagyobbik baba, 
Brielle gyorsan fejlıdésnek indult. Kyrie viszont, aki 
a születéskor mindössze 90 dekát nyomott, súlyos 
zavarokkal küszködött. Négyhetes korára válságos-
ra fordult az állapota, fulladozott, pulzusa gyorsan 

vert. A szülık aggódva figyelték a kicsi-
nyük életben maradásáért folytatott küz-
delmet. Az orvosok és ápolók is minden 
lehetségest megtettek, ennek ellenére a 
kisbaba csak tovább vergıdött. Ekkor az 
egyik nıvérnek az az ötlete támadt, hogy 
egészségügyi óvások ellenére is be kelle-
ne tenni a már haldokló Kyriét ikertestvér-
ének inkubátorába. A fınıvér beleegye-
zett. Az eredmény mindenkit meglepett. 
Alighogy becsukódott az inkubátor ajtaja, 
Brielle odasimult a halál-közelben lévı 
testvéréhez, mire a kicsi azonnal megnyu-
godott. Alig néhány perc múlva a mősze-
rek meglepıen jó állapotot kezdtek mutat-

ni. Kyrie elszunnyadt. Brielle pedig csöppnyi 
karját testvére köré fonta. Ma mindketten élnek 
és szépen fejlıdnek.  
Íme a szeretet, fogható csodája! Karácsonykor 
azt ünnepeljük, hogy a bőnbeesett és bőnben 
vergıdı emberhez eljött Isten fia. „ Uram, mi 
Urunk, milyen csodálatos neved szeretete az 
egész világon! Hisz az egeknél fenségesebb a 
Te dicsıséged…” A 
zsoltárossal azt is meg-
kérdezhetjük karácsony 
ünnepén: „ Mi az ember, 
hogy figyelemre mélta-
tod és mi az ember fia, 
hogy meglátogatod?” A 
karácsony ünnepének 
legfontosabb üzenete, 
mondanivalója: „Ma 
leszállt a földre az igazi 
béke, ma békességet 
harmatoztak az egek a 
földre.” Isten Fia által 
meglátogatott bennün-

ket és tudjuk azt, hogy  soha nem 
hagy magunkra, mert szereti az em-
bert. Bőneink, gyengeségeink ellené-
re is szeret minket. Talán ebben a 
szent  idıszakban, az ünnepre ké-
szülvén feltehetem önmagam számá-
ra a kérdést: Mit jelent számomra a 
karácsony ünnepe? Hogyan készülök 
erre az idén? MI tehetnék, hogy mé-
lyebb találkozássá váljon számomra 
a karácsony? Ha megérint a betlehe-
mi jászol melege, a kis Jézus közel-
sége az ünnepen, akkor megértem a 
karácsonyi énekünknek a tanítását is:  
 
„ Istengyermek, kit irgalmad kö-
zénk lehozott. 
Angyaloknak énekével Néked áldo-
zok. 
Terjeszd fölém kezedet, hogy az 
istenszeretet, 
Töltse el ma szívem, lelkem, 
jászolod tövén.” 
 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
mindenkinek Istentıl megáldott, bé-
kés karácsonyi ünnepeket és boldog 
új esztendıt! 
 
    
       Sári András plébános  



 Mint mondtam, Della leeresztette gyönyörő haját: 
térden alul ért csillogó, hullámzó, rıt barna hajzuhatag, 
s mint valami palást, beburkolta egész alakját. Aztán 
gyorsan, idegesen megint feltőzte fürtjeit. A keze köz-
ben tétovázva megállt egy percre, s egy-két könny-
csepp gördült le a szemébıl a kopott piros szınyegre. 
 Magára kapta elnyőtt barna kabátját, feltette a régi 
barna kalapját. Perdült egyet, s a szeme még mindig 
csillogott, amikor kiröppent az ajtón, s lefutott a lépcsın, 
ki az utcára. 
 Meg sem állt, míg egy cégtábla elé nem ért, amelyen 
ez volt látható: „Madame Sofronie. Vendéghaj nagy 
választékban.” Della felrohant az emeletre, majd piheg-
ve megállt, hogy összeszedje az erejét. 
 A Madame magas, sápadt, rideg asszony volt, külseje 
rácáfolt szép nevére. 
— Megveszi a hajamat? — kérdezte Della. 
— Attól függ — mondta az asszony. — Vegye le a 

kalapját, hadd látom, milyen. 
Della vállán leomlott a barna hajzuhatag. 
— Húsz dollár — mondta az asszony, szakértı mozdulattal 
megemelve a nehéz fürtöket. 
— Adja ide a pénzt, de gyorsan — mondta Della. 
 Rózsaszín lepkeszárnyon repült el a következı két óra. 
Della végigjárta az áruházakat. Ajándékot keresett Jimnek. 
 Nagy sokára talált is valamit; mintha egyenesen Jim szá-
mára készült volna, csakis neki, és senki másnak. Átkutatta 
az áruházak egész készletét, de egyikben sem talált hozzá 
hasonlót. Platina óralánc volt, mintázata nemesen egysze-
rő, értékét csupán az anyaga hirdette, s nem holmi cikor-
nyás, talmi minta — bár ilyen egyszerő volna minden, ami 
jó! A lánc valóban méltó volt az Órához. Mihelyt Della 
meglátta, rögtön tudta, hogy ezt pedig Jim fogja viselni. 
Olyan ez a lánc, mint a férje. Szerénységgel párosult ne-
messég, ez az, ami Jimre és a láncra egyaránt jellemzı. 
 Huszonegy dollárt kértek érte, s Dellának nyolcvanhét cent 
maradt a zsebében, mikor hazasietett. Ennek az óralánc-
nak a birtokában Jim most már bízvást megnézheti bármely 
társaságban, mennyi az idı. A pompás órára ugyanis ez 
ideig olykor csak lopva pillanthatott, mert lánc helyett csu-
pán egy ócska bırszíjra volt felerısítve. 
 Hazatérve Della mámoros örömén némileg fölülkerekedett 
az óvatos, józan megfontolás. Elıvette a sütıvasat, meg-
gyújtotta a gázt, s hozzálátott, hogy helyrehozza a nagylel-
kőséggel párosult szerelem romlását. Márpedig, kedves 
barátaim, az efféle romlást helyrehozni minden esetben 
roppantul nehéz feladat, mondhatni óriási feladat. 
 Negyven perc múlva Della fejére apró, tömött fürtöcskék 
simultak: egészen olyan lett, mint egy huncut iskolás fiú. 
Della hosszan, gondosan, kritikus szemmel szemlélte 
tükörképét. 
 — Ha Jim menten meg nem öl, ahogy meglát — 
gondolta magában —, akkor biztosan azt mondja majd, 
hogy olyan vagyok, mint egy Coney Island-i kóristalány. De 
mihez kezdtem volna egy dollár nyolcvanhét centtel? 
 Hét órára kész volt a kávé, a hirtelen sült borjúszeletekhez 
pedig a kályha szélén állt a forró serpenyı. 
 Jim pontosan járt haza. Della a markában szorított óralánc-
cal az asztal sarkán ült, az ajtó mellett, amelyen a férje 
majd belép. Aztán egyszerre csak meghallotta Jim lépteit a 
lépcsıházban, lent az elsı emeleten, s erre hirtelen elsá-
padt. Della gyakran fohászkodott magában egészen egy-
szerő, mindennapi dolgokért, s most azt rebegte: Édes 
Istenem, add, hogy Jim így is szépnek találjon! 
 Kinyílt az ajtó, Jim belépett, s az ajtót betette maga mögött. 
Sovány, magas, az arca komoly. Szegény fiú, mindössze 
huszonkét éves, és már családfenntartó. Új felöltıre lett 
volna szüksége, és nem volt kesztyője. 
 Jim megállt az ajtónál, mozdulatlanul, mint a vizsla, mikor 
fürjet szimatol. Dellára szegezte tekintetét, de az asszony-
ka nem tudott kiolvasni a szemébıl semmit, és megrettent. 
Jim pillantásában nem volt sem harag, sem meglepıdés, 
sem rosszallás, sem iszonyat, sem valamilyen más érzés, 
amelyre Della felkészült. Jim csak bámult rá mereven, 
furcsa, kifejezéstelen arccal. 
 Della leugrott az asztalról, és elébe állt. 
— Jim drágám — kiáltotta —, ne nézz így rám! Levágtam a 
hajamat, és eladtam. Itt a karácsony, és nem akartam, 
hogy úgy múljon el, hogy meg ne ajándékozzalak. A hajam 
majd kinı megint, mondd, ugye, nem haragszol? Muszáj 
volt megtennem. Az én hajam nagyon gyorsan nı. Szólalj 
hát meg, Jim, mondd, hogy: Boldog karácsonyi ünnepeket!, 
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Egy dollár nyolcvanhét cent. Ez minden vagyona. És ebbıl is 
hatvan cent csupa pennyben. Egy- meg kétpennynként rakos-
gatta félre, úgyhogy már rettegett tıle a főszeres, a zöldséges 
meg a hentes, ha belépett a boltba — neki meg égett az arca 
szégyenében, mert érezte, hogy magukban fukarnak tartják a 
kicsinyes alkudozása miatt. Della háromszor is megszámlálta. 
Egy dollár nyolcvanhét cent. És holnap karácsony napja. 
 Most már világos, nem tehet egyebet, mint hogy lehuppan a 
kopott díványra, és jól kibıgi magát. Della ezt valóban meg is 
tette. Ami azt a filozófiai megállapítást váltja ki az emberbıl, 
hogy az élet csak zokogásból, szipogásból meg mosolygásból 
áll, de fıként szipogásból. 
 Míg a ház asszonya a zokogás elsı stádiumából fokozatosan a 
másodikba csendesül, nézzünk körül az otthonában. Bútorozott 
szoba, heti bére nyolc dollár. Koldustanyának éppen nem 
mondható, de a kolduskataszteren dolgozó közegek bizony 
könnyen rásüthetnék ezt a minısítést. 
 Lent a lépcsıházban van egy levélszekrény, amelybe nem fér 
be a levél, egy villanycsengı, amelybıl a látogató egyetlen 
hangot sem bír kicsikarni, valamint egy névjegy a következı 
névvel: „Mr. James Dillingham Young”. 
 A Dillingham név kiírása még a jómódnak abból az idejébıl 
származik, amikor viselıjének heti harminc dollár volt a fizeté-
se. Most, hogy jövedelme húsz dollárra zsugorodott, a 
Dillingham név betői is annyira elmosódtak, mintha feltett szán-
dékuk volna, hogy egyetlen szerény és igénytelen D-vé húzód-
janak össze. Amikor azonban Mr. James Dillingham Young 
hazajön, és belép a lakásba, Mrs. Dillingham Young, a felesé-
ge, akit Della néven már bemutattunk az olvasónak, csak 
Jimnek szólítja, és a nyakába borul. Ez pedig igen jó dolog. 
 Della kibıgte magát, aztán a púderpamaccsal eltüntette arcáról 
a sírás nyomait. Az ablakhoz állt, és szomorúan kitekintett; a 
kilátás egy szürke macskára nyílt: a macska a szürke udvar 
szürke fala alatt sétált. Holnap lesz karácsony napja, s neki 
összesen 1,87 dollárja van Jim ajándékára. Hónapok óta félre-
rak minden pennyt, s ez az eredmény. Heti húsz dollárból nem 
futja sokra. A kiadások nagyobbak, mint számította. Ez örökö-
sen így van. 1,87 dollárja van mindössze, ennyibıl vehet 
Jimnek ajándékot. Az ı Jimjének. Pedig hány boldog órát töltött 
azzal, hogy kitervelte, mi szépet vegyen neki. Valami finom, 
különleges, igazán értékes holmit — ami egy icipicit méltó a 
megtiszteltetésre, hogy Jim tulajdona legyen. 
 A szoba két ablaka között volt egy állótükör. Az olvasó talán 
látott már állótükröt nyolcdolláros bútorozott szobákban. Ha egy 
nagyon sovány s igen fürge mozgású személy nézi benne 
hosszanti irányú csíkos, gyors egymásutánban megjelenı 
tükörképét, többé-kevésbé pontos fogalmat alkothat magának a 
külsejérıl. Minthogy Della karcsú volt, megtanulta, hogyan kell 
megnéznie magát a tükörben. 
 Egyszer csak elperdült az ablaktól, s a tükör elé állt. A szeme 
ugyan ragyogott, de az arca húsz másodperc leforgása alatt 
egészen elszíntelenedett. Gyors mozdulatokkal kibontotta a 
haját a tükör elıtt, s teljes hosszában leengedte. 
 James Dillingham Youngéknak összesen két kincsük volt: 
roppant büszkék voltak rájuk mind a ketten. Az egyik: Jim 
aranyórája, amely még az apjától maradt rá. İ is az apjától 
örökölte. A másik Della haja. Ha Sába királynıjének története-
sen a szellıztetıaknával szemben volna a lakosztálya, holtbiz-
tos, hogy Della hajmosás után az ablakon lógatná ki a haját, 
csakis azért, hogy lepipálja İfelsége ékszereit. S ha Salamon 
király lenne náluk a házmester, s kincsei az alagsorban lenné-
nek felhalmozva. Jim mindig megnézné az óráját, valahányszor 
elmenne mellette, csakis azért, hogy az öreg a szakállát tépje 
irigységében. 

és örüljünk egymásnak. Ha tudnád, milyen 
szép, milyen gyönyörő ajándékot vettem 
neked! 
— Levágtad a hajad? — kérdezte Jim 
nehezen forgó nyelvvel, mintha a legkemé-
nyebb szellemi megerıltetéssel sem bírta 
volna ezt a nyilván való lényt megérteni. 
— Levágtam és eladtam — mondta Della. 
— Hát így már nem tetszem neked? Pedig 
az vagyok, aki voltam, a hajam nélkül is, 
nem igaz? 
Jim furcsán körüljáratta tekintetét a szobá-
ban. 
— Azt mondod, nincs meg a hajad? — szólt 
szinte bárgyú arccal. 
— Hát aztán — válaszolt Della.— Mondom, 
hogy eladtam. Volt, nincs, vége. Karácsony-
este van, kisfiam. S most légy kedves hoz-
zám, hiszen miattad vágtam le. A hajamat 
szálanként megszámolhatták — folytatta az 
asszonyka, hirtelen elkomolyodva, édes-
melegen —, de ki méri fel, hogy én téged 
mennyire szeretlek?!… Süthetem már a 
húst, Jim? 
 Jim hamar magához tért különös révületé-
bıl. Karjába kapta asszonykáját. S mi most 
tíz másodpercre fordítsuk el tapintatosan a 
tekintetünket, vegyük figyelmesen szemügy-
re valamely jelentéktelen tárgyat a szobá-
ban. Heti nyolc dollár vagy évi egymillió — 
hát nem mindegy? A matematikusok vagy 
más okos emberek bizonyára helytelenül 
válaszolnák meg ezt a kérdést. A három 
napkeleti bölcs értékes ajándékokat hozott, 
de ilyen kincs nem volt a kincseik között. A 
továbbiakban majd fény derül e homályos 
célzásra. 
 Jim kihúzott a zsebébıl egy csomagot, s az 
asztalra dobta. 
— Nehogy félreérts, Dell — mondta. — 
Felılem levághatod, leborotválhatod vagy 
megmoshatod a hajad, attól még én éppúgy 
foglak szeretni. De bontsd csak ki ezt a 
csomagot, és tüstént meglátod, miért voltam 
úgy oda az elsı pillanatban. 
 A fürge fehér ujjak sietve letépték a spárgát 
meg a papírt. Aztán elragadtatott örömsikoly 
hangzott fel, majd sajnos nıies hirtelenség-
gel keserves zokogás és jajveszékelés, 
úgyhogy a ház urának minden rendelkezés-
re álló eszközt latba kellett vetnie, hogy 
megvigasztalja az asszonyát. 
 A csomag ugyanis a Fésőket tartalmazta, 
azt a fésőkészletet, amely már régóta Della 
csodálatának tárgya volt, egy broadwayi 
üzlet kirakatában. Gyönyörő fésők voltak, 
tiszta teknıcbıl, a szélük ékkıvel kirakva, 
pontosan az az árnyalat, amely az ı hajdani 
szép hajához illett volna. A fésők sokba 
kerültek, Della szíve mégis majd elepedt 
értük, pedig semmi reménye sem volt rá, 
hogy ez a készlet valaha is az övé legyen. S 
íme, most mégis az övé lett, s az áhított 
ékességnél is gyönyörőbb hajfonat… nincs 
többé! 



A testület november 29-én 
tartott ülése alkalmával 
elfogadta az önkormányzat 
III. negyedéves gazdálko-
dásáról szóló tájékoztatót 
beszámolót, valamint a 
2008. évi költségvetési 
koncepciót. A testület jóvá-
hagyta, hogy a Polgármes-
teri Hivatal Európai Uniós 
pályázatot nyújtott be a 

Vásártér utca teljes hosszának felújítása tárgyában. Az útfelújítás költségei-
nek 90%-át EU-s forrás felhasználásával biztosítanánk. Polgármesteri tájé-
koztatóban szerepelt, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2008. 
január 1-tıl a Nyíregyháza-Balsa Tisza-part és Herminatanya-Dombrád 
vonalon közlekedı vasútvonal megszüntetését tervezi. Ha az érintett tele-
pülések kezdeményezik, lehetıség lenne önkormányzatok által fenntartott 
térségi vasúthálózatként továbbra is mőködtetni. Arra az esetre, ha a mi-
nisztérium megszünteti a vasútvonalat,  képviselıtestületünk úgy döntött, 
hogy a vasút fenntartását nem támogatja. A sínek felszedését követıen 
pedig járda v. kerékpárút kialakítását tervezik a jövıben. Polgármester Úr 
beszámolt a testületnek a 2007. évben benyújtott pályázatokról is. A 2007. 
évben összesen 25.733.133,- Ft –ot nyert Tiszabercel 24 benyújott pályá-
zattal, melyek közül egyet kivéve valamennyi sikeres volt. 49.500.000 Ft 
elbírálása még folyamatban van, errıl döntés csak a 2008-as évben fog 
születni. 2008-ban tervezzük benyújtani a belvízelvezetési rendszer korsze-
rősítése tárgyban kiírt pályázatot is. A képviselıtestületünk nagy örömmel 
fogadta, hogy az önkormányzatunk gazdálkodása továbbra is stabil, hitelfel-
vételre sem a mőködéshez, sem a beruházásokhoz nincs szükségünk. A 
Hivatal a télre felkészült, 15 köbméter sóval kevert homok áll csúszásmen-
tesítésre készen. A testület a 2008-as évre vonatkozóan megállapította a 
víz– és csatornadíjakat is. Eszerint vízmérıvel mért fogyasztás esetén az 

ivóvíz alapdíja 300,- Ft, a szennyvíz alapdíja 200,- Ft lesz. A változódíj 
pedig a következı képpen alakul: -az ivóvíz köbméterenkénti díja lakosság 
esetén 162 Ft, közület esetén 187,. Ft, a szennyvíz lakossági díja köbméte-
renként 192,- Ft, közület részére pedig 239,- Ft lesz. A testület döntött saját 
tagjaink és a bizottságok nem képviselı tagjaink 2007. évi tiszteletdíjáról is. 
A képviselık 2007. évben bruttó 16.000,- Ft/ hónap tiszteletdíjat állapítottak 
meg maguknak a 2007-es évre. A bizottságokban helyet foglaló nem képvi-
selı tagok 8.000,- Ft/ hónap tiszteletdíjban részesültek. A képviselık más 
juttatásban semmilyen jogcímen nem részesültek a 2007-es évben. A kép-
viselı-testület 2007. december 14-én is ülésezett. Polgármesteri tájékozatót 
fogadtak el a 2008-as év  pályázati lehetıségeirıl. Elfogadták az iparőzési 
adó kivetésérıl szóló önkormányzati rendeletet, mellyel egyidıben hatályon 
kívül helyezték a vállalkozókat érintı vállalkozók kommunális adójáról szóló 
rendeletet. A vállalkozókat és ıstermelıket érintı új önkormányzati adóren-
delet 2008. január 01-napjától lép hatályba. A rendelet teljes szövegét a 
januári lapszámunkban tesszük közzé, addig is megtekinthetı az önkor-
mányzat hirdetıtábláján, vagy kérésre egy példányt átnyújtunk az érdeklı-
dıknek. A testület támogatta Ónodi Sándor rendır százados kinevezését a 
Ibrányi rendırırs ırsparancsnokává.  
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Az Idısek Klubja 2007 évi célkitőzé-
sei között szerepel a generációk 
összefogása, valamint olyan jellegő 
foglalkozások szervezése, mellyel 
hagyományokat elevenítünk fel. Így 
áprilisban tojásfestést szerveztünk, 

ahol háromféle technikával ismer-
kedhettek meg az érdeklıdık. November elején a kosárfonás rejtelmeibe nyertünk betekintést, a 
hagyomány ırzését tovább folytattuk november végén, amikor már a közelgı ünnepekre készü-
lünk. A gyertyamártogatás technikáját sajátítottuk el, valamint asztali díszek készítését tanulhattuk 
meg a legegyszerőbb módon. Segítségükre volt ebben a Múzeumfalu két munkatársa Nagyné 
Bısze Katalin és Lakatos Bernadett.      
A foglalkozás végére kellemesen elfáradtunk, de örömünkre szolgált, hogy igen nagy volt az ér-
deklıdés. Jó volt látni a szépen elkészített munkákat, melyeket mindenki örömmel vitt haza.  
November hónapban az Idısek Klub-
ja helységei és az utca front is 
„virágba öltözött”, a virágosítást Feke-
te Bélának és családjának köszönhet-
jük! 
December 4-én délután foglalkozása-
inkat tovább folytatjuk. Vendégein 
lesznek az általános iskola 3.A tanu-
lói. Foglalkozás keretén belül gipsz –
figurákat fogunk festeni. Ezzel szeret-
nénk kedveskedni a gyerekeknek a 
közelgı Mikulás nap alkalmából.  

 Della kebléhez szorította a fésőket, s végre mégis 
ráemelte tekintetét a férjére. Könnyben úszó szem-
mel, mosolyogva mondta: 
— Az én hajam ám nagyon gyorsan nı! 
Aztán mintegy leperzselt szırő kismacska, hirtelen 
felszökkent, s felkiáltott: 
— Jaj! 
Jim még nem látta az ı ajándékát. Della mohó vára-
kozással nyújtotta felé a nyitott tenyerén. A tompa 
fényő nemesfém szikrázva csillant meg az asszonyka 
szenvedélyes szerelmének fényében. 
— Ugye, csodálatos ez a lánc, Jim? Bejártam érte az 
egész várost. No, most aztán napjában százszor is 
megnézheted, mennyi az idı. Add csak ide az órád, 
hadd lássam, milyen rajta. 
 De Jim ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, 
ledılt a díványra, kezét a tarkója alá tette, és csak 
mosolygott. 
— Della — mondta —, rakjuk el a karácsonyi ajándé-
kokat, ırizzük csak egyelıre a szekrényben. Túlságo-
san szépek, semhogy pillanatnyilag használhassuk 
ıket. Eladtam az órámat, abból vettem neked a 
fésőket. Süsd ki azt a húst, kérlek. 
 A háromkirályok, akik ajándékokat hoztak a jászol-
ban fekvı kisdednek, mint tudjuk, bölcsek voltak, 
nagyon bölcsek. İk találták ki a karácsonyi ajándéko-
zás szép szokását. S minthogy bölcsek voltak, böl-
csesség volt bizonyára az ajándékaikban is; nyilván 
minden ajándékuk különleges ajándék volt, ki lehetett 
cserélni, ha történetesen más is ugyanazt hozta 
volna. Én itt bárdolatlan szavakkal egy jelentéktelen 
történetet mondtam el két bolondos gyerekrıl, akik 
hónaposszobában laktak, s balga módon feláldozták 
egymásért legdrágább kincsüket. Befejezésül hadd 
mondjam meg mégis napjaink bölcseinek, hogy 
minden ajándékozó közül ık ketten voltak a legböl-
csebbek. Az ilyenek a legbölcsebbek mindazok közül, 
akik ajándékokat adnak, és akiket megajándékoznak. 
Mindenütt ık a legbölcsebbek. Bizony mondom, ık a 
napkeleti királyok.  ●●● 
  

Rovatvezetı: Gliba Lászlóné 

Rovatvezetı: Dr. Szilágyi Norbert  jegyzı 

AZ İSTERMELİK FIGYELMÉBE! 
A 2008. évben hatályba lépı adótörvények módosítása miatt a mezıgaz-
dasági ıstermelık 2008. január 1-tıl minden nemő termékértékesítésük 
után számlaadásra kötelezetté vállnak, ezen kívül ÁFA törvény hatálya 
alá fognak tartozni. Így adószámmal kell rendelkezniük, melyet legké-
sıbb az elsı terményértékesítés elıtt az APEH-tıl kell igényelniük. 
Azok, akik az Áfa törvény alapján alanyi adómentességet választanak, 
azt legkésıbb 2008. január 15-ig kell az adóhatósághoz bejelenteniük. 
 
FIGYELEM! A tájékoztatás nem teljes körő! Részletek:  
http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa/mezterm123.html 
http://www.apeh.hu/print/sajto/sajtokozl/ostermelo_adoszam.html 
APEH TELEFONOS ELÉRHETİSÉGE: 06-40/ 42-42-42 
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1930. szeptember 13-án született 
Hajdúdorogon. Szülei földmőveléssel foglalkoz-
tak. Iskoláit helyben végezte 1949 végéig. Az 
utcában egyedüli kislány volt.  Az utcabeli isko-
lás kisfiúkkal rövid idın belül olyan jó barátsá-
got alakított ki, hogy a táskáját hozták - vitték. 
A családban született egy öccse, aki 2 évvel 
fiatalabb volt mint ı. Így nemcsak a tanulással 
kellett foglalkoznia, hanem vele is.  Szüleik a 
határba jártak dolgozni, háziállatokat tartottak, 
hogy legyen mit enni, meg eladni, mert így 
jutottak egy kis pénzhez. Igényeik lettek volna 
mint a mai gyerekeknek, de a szülıi nevelés 
olyan volt, hogy belátták nincs rávaló. Az elemi 
iskolából polgári iskolába került, ott nyelvet is 
tanulhatott (németet). Tandíjat is fizetni kellett, 
de a tanulmányi eredményével, magatartásá-
val, szorgalmával igyekezett bizonyítani. Ott-
hon a rábízott házimunkát is ellátta, sıt nyáron 
az iskolai szünetben a mezıgazdasági munká-
ból is kivette a részét (kapált, aratott). A család-
ban a megszólítás nem volt Te, csak magázó-
dás. Vallásos nevelésben részesült. Helyben 
Görög katolikus Kántortanítóképzı indult, a 
polgári iskola befejezése után ott folytatta a 
tanulást. 1944-45-ben kitört a háború, a tanítás 
szünetelt. A községbıl menekülni kellett, a 
határban, tanyákon húzták meg magukat. Me-
nekülés elıtt ami t lehetett azt a föld alá ásták, 
a jószágot szélnek eresztették. Ruhát, pénzt, 
élelmet vittek magukkal. Szalmán aludtak az 
istállókban. Fényre, mozgásra harcközben 
rögtön lıttek vagy bombáztak. Nappal a föld 
alatt voltak úgynevezett bunkerekben (14-en 
gyerekek, felnıttek). Levegıre akkor jöttek fel, 
ha a harc, a lövöldözés szünetelt. Volt köztük 
katonaviselt ember, aki a román és orosz kato-
nákkal tudott beszélni, ı meg a német beszé-
det értette meg. Így bántódásuk nem történt. 
Rengeteg katona vonult át a határba, ami útjuk-
ba esett törték, zúzták. Ezt fıleg akkor látták 
amikor az otthonukba haza tértek. Ajtó, ablak 
kitörve, edények, székek elhurcolva jószág egy 
se. Az maradt meg, ami el volt ásva. Nehéz 
napokat éltek át, keményen kellett dolgozni, 
hogy újra talpra álljanak. Mikor az iskolában a 
tanulás megkezdıdött nemcsak helybeliek, 
hanem vidéki fiúk és lányok is érkeztek, akik 
internátusban laktak. Így ismerkedett meg több 
vidéki fiúval. Egy mellett megmaradt, a fiú ötöd-
éves, ı pedig negyedéves növendék volt. Álla-
mosításkor az iskola neve Állami Tanítóképzı-
re változott. 1949 évvégén  a fiú tanítói okleve-
let kapott, mehetett tanítani. Neki érettségiznie 
kellett, hogy tanítónı lehessen tovább kellett 
tanulnia. A fiú Aggteleken tanított, ott bevonult 
katonának, így megszakadt a kapcsolat közöt-
tük. Látva, hogy szülei sokat fáradoznak, dol-

goznak elment pénzt keresni. A helyi Földmő-
ves Szövetkezetben helyezkedett el, mint ad-
minisztrátor. Mihelyt lehetıség adódott, hogy 
érettségivel lehetett tanítani munkahelyet vál-
toztatott. Szülei beleegyezésével  a Szabolcs-
Szatmár –Bereg megyei munkaügyi osztály 
1951 április 1-el kihelyezte Tiszabercelre  az 
általános iskolába tanítani. Nem volt könnyő az 
otthontól, szüleitıl  megválni, de elindult. Isme-
rısre akadt Nagy Etelka tanítónı személyében. 
Igazgató Úr a papírjait megnézve mint óraadót 
fogadta. Szilágyi Anna néven kezdte a munkát. 
Szüleit értesítette, hogy Tiszabercelen marad. 
Egy bırönddel, benne ágyhuzattal, 1 napi éle-
lemmel érkezett. A szállása még aznap megol-
dódott. A munka során sok segítséget kapott a 
faluban tanítóktól, Munkácsi Mihály igazgató 
úrtól, az iskola felügyelıitıl és a faluban élı 
emberektıl, amiért utólag is hálás. 1952-tıl 
mint gyakorló éves tanítónı tanított. Levelezı 
úton szerzett tanítónıi oklevelet Nyíregyházán 
1953-ban. Egy napon a diákkori ismerıse 
(Szemán József), mint katona megkereste 
elıbb egy levéllel, utána személyesen. Katonai 
egyenruhában jött egyenesen a tanítói órára. A 
tanulók megszeppenve fogadták, azt kérdezték 
tıle ugye nem tetszik elmenni? Az ı válasza az 
volt: „ Ha rosszak lesztek elviszem!” Síri csend 
lett, és kiengedte ıket szünetre. A fiú ezt ki-
használva mivel csak eltávozásra jött közölte 
vele, hogy komoly szándékkal jött és akkor 
szerel le, ha hozzá megy feleségül, ha nem 
tovább szolgáló katona marad. Nagyon megle-

pıdött, és  egyenlıre válasz nélkül engedte el 
a fiút. Haza utazott és testvérével, szüleivel 
megbeszélve a dolgot, Etelka biztatására levél-
ben igent mondott. 1951 karácsonyán tartották 
az eljegyzést Hajdúdorogon. 1953 májusában 
leszerelt és augusztus 1-én megtartották az 
esküvıt. Szabolcs- Szatmár  megye csak cse-
rével adta volna ki, ez nem sikerült, így került a 
férje is Tiszabercelre tanítani. Katonás volt, 
szigorú, szerette a rendet és meg is követelte. 
Nehéz volt megszokni kezdetben neki is, az 
akkori iskolás gyerekeknek, tanítóknak, talán 
még a község lakóinak is. Lakás gondjaik vol-
tak, albérletben laktak, főtetlen szobában alud-
tak télen. A család alapításra nem is gondoltak 
csak a munkára, a nevelésre. 1956-ban az 
ellenforradalmat is átélték, a kitelepítést, a TSZ 
szervezést.. Sok nehézség, családi gyász, 
fenyegetések közepette, családjaik anyagilag 
való támogatása mellett dolgoztak. Amikor az 
öccse és a férje testvére az iparban helyezked-
tek el, és a lakásgondok is nagy nehezen meg-
oldódtak könnyebb lett az élet.  
Szórakozás a diákéveik alatt történt, diákbálok, 
névnap, születésnap, iskolai ünnepségek meg-
szervezése, moziban egy film megtekintése, 
szilveszteren való részvétel,az iskolai év befe-
jezése után gyerekek táboroztatása, szakszer-
vezeti üdülés vagy kirándulás, rokonlátogatás.  
Nyugdíjazásig Tiszabercelen tanítottak, laktak. 
1978-ban a férje agyérgörcsöt kapott, Igazgató-
helyettesként dolgozott és mellette több pozíci-
ót is elvállalt vagy megbízták, a túlterhelt mun-
ka áldozat lett. Köszönet a helyi doktornınek, a 
debreceni klinika orvosainak, hogy gyógysze-
res kezelés mellett újra dolgozhatott. 1986-ban 
lakást vettek Miskolcon, mert tartottak a beteg-
ség megismétlıdésétıl. İ 1985-ben, a férje 
1989-ben ment nyugdíjba. 1989 november 19-
én hagyták el Tiszabercelt fájó szívvel.  Szokat-
lan volt a szabadban lévı kertes ház után a 
beton 4 fal között lenni. Ezért vettek egy kertet, 
ahol nem tudta a férje a munkát  mikor kell 
abbahagyni, így gyakran került kórházba. A 
kezelı orvos szerint olyankor is volt infarktusa 
amikor észre sem vette, csak azt, hogy rosszul 
volt. A kert még megvan. 1998 január 27-én 
vesztette el a férjét, azóta özvegyen, egyedül 
él. 2007. szeptember 13-án a testvérét is el-
vesztette, ı volt az egyedüli támasza. İ maga 
is megjárta már a kórházat. Most a férje testvé-
reinek gyerekeiben bízik, akik felkeresik, segítik 
ha kell. 
Ha visszagondol a Tiszabercelen eltöltött évek-
re, volt munkahelyükre úgy érzi, mint dolgozó 
jó munkát végzett, végeztek, mert a tanítványa-
ik közül többen munkatársaik lettek, vagy veze-
tı pozíciót töltenek be. Bízik benne, hogy min-
den volt tanítványuk becsületes, tisztességes, 
az életben helyüket megálló felnıtt ember lett. 
Szeretettel gondol a volt tanítványaira, család-
jukra, szüleikre, a középvezetıire, volt munka-
tárasakra, egészségügyben, mezıgazdaság-
ban dolgozókra, Tiszabercel minden lakójára.  
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Rovatvezetı: Váraljai Jánosné védını 

Az elmúlt számban a kötelezı védıoltásokkal ismerkedtünk meg. 
Most néhány ajánlott, de nem kötelezı védıoltást ismertetnék. Napja-
inkban , amikor nap mint nap nem találkozunk a fertızı betegségek-
kel, és azok súlyos tüneteivel,- olykor tragikus következményeivel,- 
hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy azok elhanyagolható, banális 
betegségek, melyeken jobb átesni. 
A rotavírus hasmenéssel, hányással járó megbetegedést okoz. A 
betegség annál súlyosabb, minél fiatalabb korban történik,mivel a 
kicsiknél nehezebb a folyadékpótlás,és emiatt könnyen kiszáradhat-
nak Oltóanyaga a ROTARIX-vakcina. A védıoltás szájon át / tő nél-
kül/ adható. A két vagy három adagból álló oltási sort már 6- hetes 
korban el lehet kezdeni, és 6 hónapos korig be kell fejezni. 
A bárány himlı jellegzetes, hólyagos kiütéssel , viszketéssel , járó 
lázas betegség, amit a varicella zoster vírus okoz. Ragályos, fıként 
gyermekek között terjed, cseppfertızés utján. 
Már alappangási idıben, a holyagok megjelenése elıtt 1-2 nappal 
fertız. A közhiedelemmel ellentétben nem ártalmatlan megbetege-
dés.Gyakran súlyos 
szövödmények:tüdıgyulladás,agyhártyagyulladás,középfültüdıgyulla
dás is kialakulhat.Oltóanyaga:VARILRIX-vakcina. 
Gennyes agyhártyagyulladás elleni védıoltás,már csecsemı korban 
is adható:MENINGITEC vagy a MENJUGATE vakcina. 
Az állandóan,vagy átmenetileg fertızıtt területejóken tartózkodók 
védelmére szolgál a kullancs okozta agyhártyagyulladás elleni oltó-
anyag amelynél az alapimmunizálás három oltásból áll és a hosszan 
tartó védettség biztosítása érdekében három évenként emlékeztetı 
oltás szükséges.Oltóanyaga:ENCEPUR vagy az FSME-IMMUN 
inject. 
A Streptococcus pneumoniae okozta pneumoniák (tüdıgyulladás)
megelızésében igen hatékonyak a 
pneumococcus vakcinák.Két évesnél 
idısebb,krónikus betegségben szen-
vedık hatvan évesnél idısebb koruak 
védelmére szol-
gál.Oltóanyaga:PNEUMO 23 és a 
PNEUMOVAX 23 valamint csecse-
mık és kisgyerekek oltására a 
PREVENÁR-vakcina ajánlott. 
Ismeretes,hogy a méhnyakrák kiala-
kulásáért a HPV-6-os ,11-es ,16-
os ,18-as tipusai a felelısek 
(HPV:Humán Papilloma vírus). 
A HPV vírus szexuális uton terjed a 
vírus elleni Oltóanyag:a SILGARD-
vakcina. 
A szexuális élet megkezdése elıtt 
megkapott védıoltás biztos védetséget biztosít.(9-15 éves korosz-
tály). 
Míg a szexuálisan aktív nık körében a késıbbi fertızések ellen véd.
(16-26 éves korosztály részére).Védetség kialakulásához három 
oltásra van szükség. 
Mivel ezek a védıoltások nem kötelezıek csak ajánlottak ezért nem 
is ingyenesek,egyéni igény szerint orvos által felirhatóak. 

Rovatvezetı: Futkos Béláné könyvtárvezetı 

Sokszor kerülök olyan helyzetbe, amikor 
szépet szeretnénk mondani annak, akit sze-
retünk, akit köszöntünk (névnap, születés-
nap), akitıl búcsút veszünk (ballagás, nyug-
díjba vonulás), vagy emlékkönyvbe írunk pár 
sort. Ilyenkor hívjuk segítségül a könyveket! 
Írók, költık aforizmáit, füveskönyveit lapozgatva- a közelgı ün-
nepre gondolva – találtam rá Márai Sándor írására: 
 
„Ha az ünnep elérkezik az életben, akkor ünnepelj egészen… 
Tisztálkodjál belülrıl és kívülrıl. Felejts el mindent, ami a köznap-
ok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják 
piros betőkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétle-
nül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az 
ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. 
Az ünnep legyen ünnepies…. mindenek fölött legyen benne vala-
mi a régi rendtartásból, a 
hetedik napból, a meg-
szakításból, a teljes ki-
kapcsolásból, legyen 
benne áhítat és föltétlen-
ség. Az ünnep az élet 
rangja, felsıbb értelme. 
Készülj föl rá testben és 
lélekben. S nemcsak a 
naptárnak van piros betős 
napja. Az élet elhoz más-
féle, láthatatlan ünnepe-
ket is. Ilyenkor felejts el 
mindent, figyelj az ünnep-
re”. 

Új Könyvek: 
Ismeretterjesztı mővek: 
- Festménytörténetek 
- A foltvarrás szenvedélye 
- Kötelezı olvasmányok szereplıi – 
jellemzések 
- Zenetörténet gyerekeknek 
Ifjúsági és szépirodalmi kiadványok: 
- Kutyás történetek 
- Savanyú uborka csokoládéval 
- Sétálni megy a csiga (mese) 
- Mikszáth Kálmán: Az én jeles mon-
datom 
- Történetek a lovasiskolából 

 
Nagy izgalommal várjuk a 
Télapót. Lázasan tanulgat-
juk a verseket, mondókákat, 
énekeket. Ígérni fogunk 
minden jót, nem verek-

szünk, óvó néninek szót fogadunk, s ez szép is lenne, ha teljesül-
ne. Készülünk közben a fenyıünnepre is. Közösen készítünk 
apró ajándékokat a fenyıfára, s miközben feldíszítjük énekeket 
éneklünk, s verseket fogunk mondani. 
Ezúton szeretnék minden Kedves Olvasónak Kellemes Karácso-
nyi Ünnepeket, Boldog Új Évet kívánni kolléganıim nevében a 
következı versidézettel: 

 „Karácsony szent ünnepén 
 Szívbıl azt kívánom 
 Legyen béke a szívekben 
 S az egész világon!” 

Tarjányi Ferencné óvónı 

Gratulálunk házasságkötésük  Gratulálunk házasságkötésük  Gratulálunk házasságkötésük  Gratulálunk házasságkötésük      
59. évfordulója alkalmából !59. évfordulója alkalmából !59. évfordulója alkalmából !59. évfordulója alkalmából !    
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Mint minden évben, most is idıben megérkezett. 
Délelıtt ellátogatott az alsósokhoz, akik versel, dallal, apró ajándékokkal fogadták, és tágra 
nyílt szemmel hallgatták, mit is mond róluk a Mikulás bácsi, és honnan tudhatta róluk, amit 
elmondott. Délután a nagyobbak Mikulás-diszkóval köszöntötték, és egymást is meglepték 

egy kis apró ajándékkal. 
Ezúton is köszönjük az Önkormányzat Mikulásának, hogy nem feledkezett meg a gyere-

kekrıl. 

Kozma László: Béke 
 
Aranyfény piros kalácson 
Csodát tett megint karácsony. 
Színes cukorkák zöld ágon. 
Szívünkbe angyal-csönd száll-
jon. 
Ma este minden jobb legyen 
Ajkunkon béke-csók terem. 
Karomban boldog ölelés, 
Találja egymást meg a kéz. 
Az legyen Jézusi jászol, 
Társadra hogyha vigyázol. 
Fekete gondja derüljön, 
Szemébe csillagfény győljön. 
Sebet, ha adtál, ne fájjon,  
Szavadban vigaszt találjon. 

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.” 

A Rétközi Iskolaszövetség Paszabon megrendezett 
szavalóversenyén szép sikert értek el tanulóink: 
Rácz Bernadett 3. a osztályos tanuló I helyezést,  
Szilágyi Patrik 1. a osztályos tanuló II. helyezést ért 
el, Májer Dézi Vivien pedig VI. 
A mesemondók versenyén Biri Fanni 2. osztályos 
tanuló V. helyezett lett. 
Kemecsén, a rajz versenyen Blaskó Anett 3. a osztá-
lyos tanuló I. míg Kerekes János 2. osztályos tanuló 
II. lett. 
Nekik is valamint Krajnyikovicsné Tóth Tímea, Mé-
száros Rita és Kovács Éva felkészítı nevelıknek is 
gratulálunk. Sikereiknek nagyon örülünk és további 
eredményes munkát kívánunk. 

 

 
Nevetıs szemére, kedves mosolyára sokáig em-
lékezni fogok. Mindig tisztelettel és csodálattal 
tekintettem rá, úgy is mint diák, késıbb mint pá-
lyatárs. 
 
Nevelı, tanító volt a szó szoros értelmében, aki 
gyerekek százait tanította a szépre, a jóra. Tartal-
mas életének minden percét kitöltötte a gyerekek-
kel való törıdés, a tudás átadása. Türelmes sze-
retettel oktatott nem csak tananyagot, de életre 
szóló útravalót adott humánumból, kitartásból, 
önfeláldozásból. Munkája nyomán vonzó és sike-
res volt az úttörı- élet, valódi tartalmat kapott az 
„Együtt-egymásért” gondolat.  
 
Tanított színdarabot, táncot, szervezett ifjúsági 
klubot, irodalmi esteket, táborozásokat – mindent, 
amivel emlékezetessé lehetett tenni a gyerekek, 
fiatalok életét. És amikor más már a megérdemelt 
pihenésre gondol, ı arra gondolt, hogy a népmő-
vészet igazi értékeit viszi el a gyerekek közé: 
gyöngyökbe, zsinórokba, rég elfeledett gyermek-
játékokba álmodva a szépet, a maradandót.  
A vele való találkozás mindig öröm volt. Derős 
egyénisége, tiszta embersége, örök optimizmusa 
mindenkit elvarázsolt, magával ragadott. 
Utolsó, ıszi találkozásunkkor szót sem ejtett be-
tegségrıl, annak örült, hogy faluja szépült, gazda-
godott s annak, hogy találkozott rég nem látott 
ismerısökkel. 
 
       Búcsúzunk, kedves Éva néni – és jó, hogy 
közel vagy hozzánk testben és lélekben.   

 

 
Az alábbi gyöngyszemeket egy győjteménybıl válogattuk, de akár nálunk is megtörténhetett volna. 
Beírások ellenırzı könyvekbe:  
„Kedves szülı, tájékoztatom, hogy Péter az ebédlıben többször is kézzel evett” – Köszönöm a tájé-
koztatást, már tanul lábbal is. 
„Értesítem a Tisztelt szülıket, hogy fiúk történelem könyve lapokból áll”. – Ellenıriztük, valóban. 
„Fia az órán állandóan beszél” – Szerintem az anyjától tanulta. Mindkettınek ellátom a baját. 
„Tisztelt Szülı! Lánya irodalom órán vihogott” – Megdorgáltam. Akkor is vihogott. 
 
Az alábbi „bemondásokat” viszont ti követtétek el:  
Történelem 7. o.: Fontolva Haladók Pártja helyett: Lassan Gyalogolók Pártja 
Fizika óra 7. o. Példa a közlekedıedényre: Ételhordó 
Történelem vizsga 8. o. A finnugorok halásztak, vadásztak, győjtögettek és közben a  szerszámuk is 
nagyon kifejlıdött. 



 
Nyugdíjas egyesületi híranyag 
 

Gratulálunk a Piccoli Archi zenekarnak, valamint karnagynak, Tóth Nándornak, hogy elnyerték 
Nyíregyháza Prima Primissi Díját. Évek óta egyesületünk is beutazik megnézni és meghallgatni 
ıket. Október hónapban ismét hallgattuk és gyönyörködhettünk repertoárjukban, és szívbıl tap-
soltunk nekik. További sikereket kívánunk. 
Szívesen vettünk részt az ÖNO - ban rendezett kiállításon és foglalkozáson.  
A kézmővesség (vesszıfonás) csinját – binját ismertük meg, és vásároltunk apró tárgyakat.  
Külön örömteljes tevékenység volt a gyertyaöntés és a karácsonyi asztalidísz készítése. 
„Alkotó”munkát végeztünk, hiszen Katikáék (a Sóstói Múzeumfalu munkatársai) nagy-nagy türe-
lemmel magyarázták és mutatták a tennivalókat. Ismét gyermekké váltunk mi is, hiszen az általá-
nos iskolás tanulókkal együtt dolgoztunk. 
December 5-én köszöntöttük a negyedév NÉVNAPOSAIT nagy-nagy szeretettel és a megszokott 
virággal. A hangulatot az is fokozta, hogy a „kismikulások” is megérkeztek. December 6-án az 
elsı osztályban jártunk. A több éves hagyománynak megfelelıen kis édességcsomaggal leptük 
meg ıket. 
December 7-én képviseltük magunkat a Nyíregyházi Fıiskola Kodály-termében rendezett megyei 
karácsonyi ünnepségen, ahol köszöntötték a megyei nyugdíjas egyesületekben megélt 50. éves 
házassági évfordulósokat. 

Rovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnök 

Berczeli 2007. december 

A Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesület 
vezetısége és tagsága köszöni a 2007-

es évben nyújtott segítséget, támogatást. 
Kívánunk jó erıt, egészséget és boldog-

ságot, további sikereket. 
A Berczeli Napló olvasóinak kellemes, 

békés karácsonyi ünnepeket, és boldog új 
esztendıt. 

 
„2008-ban ezer áldás érjen, 

Öröm és szerencse örökké kísérjen. 
Bú és bánat téged elkerüljön,  

Gondolatod, vágyad, álmod teljesüljön!” 
 

Zsíros Antalné elnök 

Tíz év elég hosszú út az ember életében, ugyan-
is tíz éve mőködik a Tiszaberceli Nyugdíjasok 
Egyesülete. Ez idı alatt sok minden történt ve-
lünk is. Az akkori 55 éves emberekbıl bizony 65 
lett. Sok jó és nehéz év van mögöttünk. Sok-sok 
kirándulás felsorolni sem könnyő. Voltunk Sáros-
pataktól Gödöllıig, sıt Budapesten is. Láttuk 
Móricz Zsigmond szülıházát, bejártuk környé-
két. A Zempléni hegyekbe többször is eljutot-
tunk. Emlékezetes Hollóháza és környéke vele 
együtt a porcelángyártás folyamata. Megcsodál-
tuk az Aggteleki cseppkıbarlangot, a Hernád 
völgyét, ahol sokszor keresztül vitt utunk, és a 
csodálatos tájban gyönyörködhettünk.   
Szívesen emlékszünk Pálházára, ahol a kisvo-
nat vadregényes tájon vitt bennünket. Voltunk 
Vizsolyban is, ahol megnézhettük az eredeti 
Bibliát. 
Az „ország tetején”, a Kékes-tetın is bámulhat-
tuk a csodálatos panorámát, ma is boldogan 
nézzük az itt készült fényképeket. 
Ópusztaszer – csodálatos élmény 
(visszavágyunk ma is) volt, pedig a nyár legme-
legebb napját fogtuk ki, ennek ellenére remekül 
éreztük magunkat.  
Jártunk Kassán, nevezetes külföldi utunk volt. 
Az esı majdnem elmosta de Kassa - Roznyó – 
és Krasznahorka és Betler emlékezetes marad. 
Együtt voltunk és ez az, ami összetart bennün-
ket. 
Sárospatakhoz sok szép élmény köt bennünket, 
egyik legkülönlegesebb az volt, amikor megte-
kinthettük a Nagy könyvtárban azokat a könyve-
ket, melyet visszakapott a magyar állam. A gö-
döllıi kastélyban is gyönyörködhetünk, és sétál-
tunk „Sissy” nyomán csodálatos parkjában. 
Felsorolni is nehéz, hogy mennyi-mennyi múze-

umot, templomot, dómot látogattunk végig. Közü-
lük kiemelem az Andrásyak kastélyát, akár 
Tiszadobon akár Betléren csodáltuk.  
Hollókın (a világ örökség része) a palóc népmővé-
szettel ismerkedtünk meg, na meg a Cserhát lan-
kásvároskáit jártuk végig. Igazi néprajzos ismerete-
ket nyújtottak megyénk települései: Tákos, 
Csaroda, Tarpa, Szatmárcseke, Túristvándi, ahol 
Kölcsey, Móricz irodalmi helyeit kegyelettel koszo-
rúztuk meg. Hol az alföldi tájat csodáltuk, hol a 
hegyvidéket. Gyakran döntöttünk a hegyvidék 
mellett. Zempléni hegység, Mátra, Bükk mind sorra 
kerültek. 
A füzéradványi kastély parkja a nagy platánfájával, 
vagy Szilvásvárad panorámája, vagy Parádsasvár 
volt a szebb? – nehéz dönteni. 
Milyen jó, hogy polgármester úr és a Berczel TV 
stábja néha utánunk jött és rögzíthettük a szép 
látnivalót. A Bodrog és a Tisza találkozása is cso-
dálatot kelt bennünk, de a legjobban akkor értékel-
tük, amikor önkormányzati segítséggel, sétahajóval 
mehettünk Tokajba. Nagy élmény volt, kifigyelhet-
tük a partifecskék ezer és ezer fészkét, az ıszi 
természet sokfajta színét, míg a hajó haladt ve-
lünk. Most 2007 nyarán Debrecen és Hortobány 
valamint Tisza-tó volt kirándulásunk célja. 
Felejthetetlen a Déry Múzeum Munkácsi képeivel, 
vagy a Hortobágy rónasága a Kilenclyukú híddal, 
de a legélményszerőbb a csónakázás volt a Tisza-
tó szigetei között. 
Kedves kirándulási helyünk maradnak a közeliek 
is: a Tisza-part, az Öreg – Tisza -tó, Sóstó az állat-
kerttel és a Múzeumfaluval. 
Községünkben is tevékenykedünk. Részt veszünk 
a rendezvényeken. Bekapcsolódunk a Virágos 
Tiszabercelért programba. Szívesen emlékszünk 
vissza a szép kiállításokra, amit a helyi szakmun-

kásképzıben rendeztünk. Jó, kapcsola-
tunk van az általános iskolás gyerekek-
kel. Részt veszünk a rendezvényeiken, 
de ık is jönnek közénk mősorozni. Az 
öregek napköziotthonába gyakran járunk 
rendezvényekre pl.: kiállításokra. Néha a 
foglalkozásokat közösen szervezzük. 
Tudunk a névnapokról, a mikulásról, a 
karácsonyról, a nınapról, anyák napjá-
ról, idısek napjáról. Köszöntjük a kerek 
születésnapokat, 50 éves házassági 
évfordulókat. Szalonnasütések, szend-
vicskészítések, fızıcskék, finom süte-
ménykínálások, séta a Kozma – tónál – 
tarkítják egyesületünk életét. 
Nagyszabású regionális nyugdíjas talál-
kozót tartunk a berceli Turisztikai napo-
kon, járunk szomszédolni Rakamaztól – 
Nagyhalászig, és mi is szeretettel várjuk 
ıket. Ezekrıl, a nyugdíjas tevékenysé-
gekrıl vezetınk részletesen beszámol a 
Berczeli Naplóban. Büszkék vagyunk a 
megalakuló énekkarra, sikeres szereplé-
sükre, a sok-sok színházi látogatásra. 
Sajnos, sok nyugdíjas társunk eltávozott 
közülünk. Fájó szívvel búcsút veszünk 
tılük. Részvéttel vagyunk tagjaink fájdal-
mában, családtagjaink szomorúságában 
osztozunk. 

Tompa Józsfné 

Gratulálunk! A 10 éves Nyugdíjas Egye-
sület vezetıségének, tagjainak további 
jó munkát, jó erıt, egészséget, Békés 

Karácsonyi Ünnepeket. Eredményekben 
gazdag, Boldog Új Évet kívánunk!  

     
                                     (szerkesztıség) 



   

 
 
 

MÉZESBÁB KARÁCSONYFA DÍSZEK 
 
A mézeskalácsosok a nagyobb ünnepekre mindig készítettek mé-
zesbábokat. 
Az esztendı legnagyobb ünnepe a karácsony, melyben a téli nap-
fordulót, az élet újjászületését ünnepeljük. Ennek az ünnepnek a 
szimbóluma a napkorong alakú kerek tányér. Egykori emlékei a 
tányér formájú faragott mézeskalácsformák. Kedvelt formák még a 
szív, amely a szeretet szimbólumai, a karika, mely összefőz és a 
pólyás baba, amely a gyermekáldásra emlékeztet. Karácsonyra a 
nagyobb formák mellett a mézeskalácsosok készítenek apró figu-
rákat is, amelyek a karácsonyfára függeszthetünk. 
Az ünnepi süteményeket nemcsak a mesterek, hanem a háziasz-
szonyok maguk is készíthetik. Napjainkban a karácsony elıtti 
mézeskalácsfadísz készítése nagy öröme a családoknak.  
 
A mézestésztához egy kiló liszt, harminchat deka porcukor, két 
kisebb evıkanál szódabikarbóna, egy-egy kávéskanál fahéj és 
szegfőszeg, negyven deka méz, két egész tojás és két tojás sárgá-
ja, öt deka margarin szükséges. A lisztet, a porcukrot, a szódabi-
karbónát és az ırölt főszereket egy tálba szitáljuk és összekever-
jük. Közepébe kis fészket készítettünk és abba rakjuk a folyékony 
mézet, a tojásokat és a margarint. Elıször ezeket keverjük simára, 
majd belegyúrjuk a szárazanyagokat is. Ha még kicsit ragad a 
tészta adjunk hozzá öt-tíz deka lisztet.Az így elkészített tésztát egy 
éjszaka szobahımérsékleten pihentetjük. Sütés elıtt négy cipóba 
osztjuk, ezeket átgyúrjuk és három milliméter vékonyra kinyújtjuk. 
A táblát lisztezzük meg, ne hogy leragadjon a tészta. A figurákat 
elıre kivágjuk kemény papírból. E formákat lisztezett oldalával 
helyezzük a tésztára és éles kés apró mozgatásával vágjuk körbe. 
Sütés elıtt a lisztet söpörjük le a bábok tetejérıl.  
Elımelegített sütıben kétszázhúsz fokon piros barnára sütjük. 
Vigyázzunk, mert a mézeskalács hamar megsül. A kihőlt mézesbá-

bokat cukormázzal írókázzuk.  
A cukormáz készítése: egy tojásfehérjét kemény habbá verünk, 
majd tizenkét deka porcukorral kemény mázzá keverjük ki: nylon 
zacskóba töltjük, melynek egyik sarkán kicsi lyukat vágunk.  
A kész darabokat cérnával főzzük át, így a karácsonyfára aggat-
hatjuk ıket.  
A mézeskaláccsal díszített fenyıfának különös illata van, mely az 
ünnepet meghittebbé varázsolja. A gyerekek számára egészséges 
édesség és játék is a szépen elkészített mézeskalács karácsonyfa-
dísz. 

Berczeli 2007. december 

A mézeskalácsok a fenti recept alapján készültek. 
Sütötte: Petróné Minczér Erzsébet 

Díszítette: Petró Zsuzsanna 
A szerkesztıség tagjai a süteményeket elfogyasztották, 
és kiválónak minısítették!!      Ajánljuk mindenkinek! 

Tisztelt Jegyzı Úr! 
 
Kicsit meglepıdtem, amikor kézhez vettem a ne-
kem címzett borítékot. Mivel még személyesen nem 
találkoztam Önnel.  Én nagyra értékelem a berceli 
önkormányzat munkáját, igaz érdekel is minden ami 

a faluban történik. Rendben vannak az utak, a temetı és az emberek felé 
is sokat áldoznak, csak az a baj, hogy sok a munkanélküli és ez sok pénzt 
elvisz az önkormányzattól. Ez nagyon bosszantó, hogy valakik semmit 
nem tesznek a pénzért.  
2007-es évben, sok szép rendezvény volt ez évben is, sok áldozatos 
munka volt benne, köszönet érte azoknak, akik fáradoztak érte.  
2008-as évben szeretném, ha ez mind megismétlıdne, minden téren és 
még sok jó ötlettel gazdagodna. Visszajönnének azok a szokások, amik 
ezelıtt voltak. Nekem is vannak még ötleteim csak már én nem tudom 
megvalósítani ıket.  
Az országról megmondom a véleményem úgy, ahogyan én látom a ma-
gam módján. Lesújtó, ami végbemegy ebben a szép kis országunkban. A 
parlamentben lévık tanulhatnának sok vidéki embertıl, akik falun gazdál-
kodnak.  
Magánéletemrıl elmondanám, hogy 21 éve elvesztettem a férjemet, akit 
nagyon szerettem. Amirıl versekben is írtam néhányat  
 
 
közre is adtam, ami megjelent a falu újságban, a többi pedig a fiókomban 
pihen. Egyedül küzdök az életért, szeretek dolgozni. Szép családom van, 

akikért érdemes élni. Van 3 lányom, 3 vım, 5 unokám, 4 dédunokám. 
Családom törıdik velem és gondoskodik rólam. Én a mozgásomban 
gyenge vagyok, és így többet kell velem foglalkozni. Szeretem a szépet, a 
rendet kint és bent, én ezért teszek is. Van nagyon sok virágom, amire a 
családom után nagyon büszke vagyok. Ezt évrıl - évre bizonyítja az is, 
hogy a virágos porta mozgalom az én virágaimról indult el. Az enyém volt 
az elsı takaros porta címő tábla, amibıl már van kettı is. Szeretek dalol-
ni, kirándulni a buszban nótázni. 120 nótát tudok el dalolni, szeretek sze-
repelni, a közösségben fellépni, lánykorunkban is sokszor szerepeltünk, 
mint színészek. Még most is itt vannak a fejemben azok a szép elıadá-
sok. Sokat tudnék ezekrıl mesélni, szép volt. A nyugdíjas csoportban is 
felléptem, 75 évesen játszottam egy 100 éves öregembert, a szöveget is 
én írtam hozzá, és nagy sikerem volt. Aztán voltam már Apollónia is.   
Mindenkinek Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok!  
                                                                                                                   ö. 

Hullár Lászlóné 

  

 

mm  gyigyi  



VI. Balzer-Maconka Pergetı Kupa  
 
Fagyos, de mégis kellemes idıjárás fo-
gadta csodálatos környezetben a 6. alka-
lommal megrendezésre kerülı Maconkai 
Víztározón a Balzer Colonel Országos 

Pergetı kupát, melyen 2 tiszaberceli csapat Tarjányi Tibor - Rézmőves 
István illetve Dajka József és ifj. Ujhelyi Pál képviselte településünket 
kiváló eredménnyel. Nagyon sok nevezı volt, ezért 3 nap tartott a dön-
tıt megelızı selejtezı, melyen minden alkalommal 40-40 csapat vett 
részt és 10-10 csapat jutott tovább a döntıbe. 

A horgászás csónakból tör-
tént és 1 csónakban 2 fıbıl 
álló csapat pergetett. Mindkét 
csapatunk az elsı, azaz no-
vember 2-án megrendezésre 
kerülı selejtezın vett részt. 
Tibi és István nem mindenna-
pos eredménnyel büszkél-
kedhettek, hiszen ezen a 
napon ık lettek az elsık fölé-
nyesen 13500 ponttal, me-

lyen Tibi egy 6, 6 kg-os csukát is fogott.  
A Józsi-Pali kettıs csak a 10. helyezettként jutott a döntıbe.  
A várva várt döntı november 17-én került megrendezésre. Mivel hideg 

volt, a mélyretörı woblerekkel dobáltunk, de 
voltak olyanok is, akik még akkor is a sekély 
vízben próbálták ki a twistereket, támolygókat, 
korforgókat, kanalakat. 
Józsi barátommal megbeszéltük, hogy most a 
döntıben csak azért is mutassuk meg, hogy mi 
milyen berceli pergetık vagyunk. Sajnos csak 4 
csukát tudtunk megfogni, mivel az ötödik egy 
gyönyörő óriás amit nem sikerült kimeríteni el-
ment tılünk, az biztos, hogy több volt mint 6 kg. 
Azt is bátran kijelenthetem, hogy én még eddigi 
életemben ekkora csukát nem láttam. A döntın 
és a selejtezın elért helyezésekbıl összesítve a 
12. helyezést értük el a 120 csapatból. Tibi és 
István páros a döntıben sajnos nem tudta hozni 
azt a fogási teljesítményt, amit a selejtezıben produkáltak, így ık az 
összesítésben „csak” a 22-ek lettek. Ami úgyszintén szuper eredmény. 
A versenyen az elsı hat helyezettet díjazták, komoly tárgyjutalommal 
és vásárlási utalványokkal. Cso-
dálatos serleggel díjazták a leg-
nagyobb halat fogó versenyzıt is, 
amire nagyon büszkék voltunk mi 
Tiszaberceliek, mivel Tibi bará-
tom nyerte meg a 6,6 kg-os csu-
kájával.  
Bízva a jövı év sikereiben, a jobb 
helyezésekkel, és abban, hogy 
jövıre több berceli horgásztár-
sammal sikerül majd büszkélkedhetnünk Maconkán. 

Berczeli 2007. december 

A rézbıl készült trófea 

Egy falusi ember meglátása: 
Az önkormányzat jól mőködı 
testület, jól hozzá értı emberek 

vannak vezetı szerepben. A falu jólétéért és javáért 
küzdöttek 2007-ben s remélem, hogy 2008-ban  sem 
változik semmi. 
Az ország 2007-ben elindult a hanyatlás,  a szegény-
ség útja felé. ( A munkanélküliek a vizitdíj bevezetésé-
vel.) 
Magamról annyit: jelenleg munkanélküli vagyok, a 
jövıre csak annyit szeretnék, hogy lenne egy jól fizetı 
állásom, s evvel minden reményem teljesülne. 
Köszönöm a felkérést. 
   Tisztelettel:  Jónás Ibolya 
 
Tisztelt Jegyzı Úr! 
Elıször is szeretném megköszönni, hogy levelükkel 
megtiszteltek. A 2007-es év számomra sok újat tartoga-
tott. A Fıiskola elvégzése után a helyi általános iskolá-
ban kezdtem el dolgozni, ahol elsı osztályosokkal 
dolgozhattam együtt. Nehéz kihívás volt, de ugyanak-
kor egy nagyon szép munka is. Az év nyarán eljött 
számomra az a nap, amelyre azt hiszem minden lány 
vágyik. Férjhez mentem. Megismerhettem az igazi 
boldogságot. Én úgy érzem, hogy szép évet tudhatok 
magaménak. Ha kívánhatnék valamit a jövı évre, akkor 
az az lenne, hogy az emberek legyenek toleránsak 
egymássál szemben, és a szeretet jobban vegye körül 
hétköznapjaikat! 
Békés, boldog új évet kívánok szeretteimnek és a 
tiszaberceli embereknek! 
                Tisztelettel: Kovács Éva Mónika 
                                             Tanítónı 
Tisztelt Szerkesztı Úr! 
Mindenek elıtt megköszönöm hozzám küldött kérdését.  
Az önkormányzat munkájáról a 2007-es évben pozitív 
véleményem van. Úgy gondolom megtettek mindent, 

hogy a tiszaberceli emberek élete jobb, környezete 
pedig szebb legyen. Ugyanezt nem mondhatom el 
az ország helyzetérıl. A munkanélküliség és a vele 
járó problémák felırlik az emberek türelmét. Épp 
ezért a 2008-as évre én jó munkahelyet, egészsé-
get, békességet, szeretet kívánok. És ezúton szeret-
nék minden tiszaberceli lakosnak Boldog Karácsonyt 
és sikerekben gazdag új évet kívánni. 
  Tisztelettel:   
          Oláh Gyuláné Sánta Valéria 

  
Általános Iskolában, tanítóként dolgozom. 2008-ra 
remélem pozitív hatást fog gyakorolni az emberekre, 
munkahelyekre, iskolákra és egyéb intézményi rend-
szerekre az állam. Szeretném, ha az emberek pozití-
van tudnának élni, és belátnák hibáikat, és ezt prob-
lémamentes megoldással érnék el. Ez elırelendíte-
né ezt az országot. Változásokat várok a 2008-as 
évtıl mégpedig elsısorban az emberi elfogadás, 
béke és megértés rendszerében. A munkámban 
elismerést, valamint megbecsülést szeretnék. Csalá-
domnak, szeretteimnek sok egészséget és minden 
területen sok szerencsét, békességet kívánnék. 
Tiszabercel lakosságának békét, meghitt Karácsonyt 
és Boldog Új Évet kívánok.                   
     Nagy Evelin 
 
Tisztelt Szerkesztı Úr! 
Köszönöm, hogy kérdésével megtisztelt, amelyre 
szívesen válaszolok. 
Önkormányzat: Értékelem az idei évben is megren-
dezett kulturális rendezvények sikereit, mely közsé-
günk országos ismertté tételét segíti elı. Örömmel 
fogadtam az  útépítést. 
Javasolnám, hogy az önkormányzat járjon el a kis-
vasút megszüntetésében, melynek utána  lehetıség 
lenne a Vásártér utca rendbetételére, és a vízelve-

zetı árok megépítésére. Továbbá jónak tar-
tom a civilszervezetek mőködését.  
Ország:Szomorúan tapasztalom országunk 
megosztottságát, társadalmi rétegzıdését, 
mely következtében egyre többen leszünk, 
akik nem mondhatjuk el, hogy jól élünk. Elke-
serítık a pártok hatalmi harcai, önzı törekvé-
sei. A tisztázatlan milliárdos ügyek sorozata. 
Ezek az országos problémák befolyásolják a 
mi mindennapi életünket is. De bízunk benne, 
hogy egyszer ez is jobbra fordul. 
Magánélet:Ahol a család szeretetben, békes-
ségben él, és ahol csak egészséget kell kíván-
ni, ott minden nehézség leküzdhetı. És a mi 
családunk ilyen. 
Kívánok mindenkinek Békés Karácsonyt, 
Boldog Új évet!  
   Németh Ferencné  
 
Tisztelt Szerkesztı Úr! 
Köszönöm, hogy felkerestek és megkérdez-
tek. Véleményem a 2007-es évrıl: Nagyra 
értékelem az önkormányzat munkáját. A lehe-
tıségekhez képest mindent megtettek. Pl. az 
utakat rendezték, felújították. A nyugdíjas 
társaimmal együtt megbeszéljük, értékeljük 
ezeket. Egyben köszönjük támogatásukat is.  
Ami még fontos lenne, nagyobb közbiztonság, 
a polgárırök szerve felelısége. A civil szerve-
zetek összefogása. Szeretném, ha a pártok 
hazánk érdekében mindent elkövetnének, az 
egészségügy és a tanuló ifjúság érdekében. 
İk a jövı tudósai. Itt a hazájukban találják 
meg a helyüket. Családunkban, környezetünk-
ben sok szeretet és békességet, 2008-ban is 
kívánok munkájukhoz sok sikert. 
     
          Tisztelettel: Spisák Vilmosné 



Készítette: Németh Sándor 
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A télialma hosszan tartó tárolása legalább olyan 
fontos, mint annak a megtermelése. Különösen 
érdekes ez jelen helyzetben, mikor a lefagyás miatt 
olyan kevés termett, hogy a nagyobb termelık sem 
tudják még a családot sem ellátni minden esetben 
almával. Azon szerencséseknek pedig, akiknek 
megtermett és betárolták, bizony nem mindegy, 
hogy milyen minıségő almájuk lesz a kitárolás után, 
mert a jó alma ára a csillagos eget is elérheti. 
A tárolási módok közül a legegyszerübb az otthoni 
alkalmi tárolás pincékben és egyéb helyeken. Ezeket 
a családi célra alkalmas kisebb mennyiségeket 
mindenképpen fagymentes helységbenn tartsuk. A 
tárolt alma 0-5 celsius fok hımérsékletet és 90% 
relatív páratartalmat igényel. A fagymentességet 
tudjuk biztosítani, a páratartalmat pedig a környezet 
gyakori locsolásával érhetjük el.Kisebb mennyiség a 
hőtıszekrényben is eltartható otthon. 
 Nagyobb mennyiség a hőtıberendezés nélküli ú.n. 
száraz tárolókban sokszor sikerrel megoldható. Erre 
a cálra különbözı épületeket hıszigetelnek, a pára-

tartalmat az említett locsolással biztosítják. A külön-
bözı Deliciosus és Idared fajták ezzel az eljárással 
többnyire sikeresen tárolhatók akár négy hónapig is. 
 Természetesen a hőtıtárolás a biztonságosabb, 
akármelyik almafajtánál alkalmazható. Elıször a 
normál légterő tárolás alakult ki. E célra hőtıházakat 
építettek megfelelı hıszigeteléssel és hőtı berende-
zéssel. Ezekben a hőtıházakban a hımérséklet 
optimális, vagyis+5celsius fok állandóan. A 90% 
páratartalmat automata, vagy kézi locsolással érik el. 
A hőtıtárolás fejlettebb változata az ULO technika. 
Itt az alma mennyiséget kisebb kamrákba rakják.A 
betárolás után légmentesen lezárják a helyiséget, 
csak a kitároláskor nyitják ki. Azonnal értékesíteni 
kell, mert boltban, vagy egyéb helyeken az alma már 
nem sokáig áll el.Érdemesebb tehát relatíve kisebb 
tételeket piacra dobni. Az ULO hőtési módszerben a 
tárolótér klímáját szabályozzák. Az alma érése során 
képzıdött oxigént és széndioxidot viszonylagosan 
alacsonyan tartják, a túlérést legjobban befolyásoló 
etilén képzıdést teljesen visszaszorítják.Az  etilén az 
a kellemes illatú gáztermék, melyet az alma rövid 
idejő tárolása után már sokszor érzünk. Ez  egyben 
az alma túlérését is jelzi, melyet megkell akadályoz-
ni. Tapasztalatom szerint ezt a módszert fıleg a 
Golden deliciosus fajtánál alkalmazzák. A tárolási 

idı akár 8 hónap is lehet. 
A legkorszerőbb hőtési módszer a SmartFresh tech-
nológia, ami világviszonylatban 5éves múltra tekint 
vissza. Magyarországon az Újfehétói Kutató Állomá-
son jelenleg kísérleti stádiumban van. A normál 
légterő és ULO tipusú hőtéseknél egyaránt alkal-
mazható. Egy ú.n.  1-_MCP nevő gázt adnak még a 
tárolótérbe, ami az alma etilénre való fogékonyságát 
csökkenti. A gyümölcs légzési, érési és öregedési 
folyamatai ezért a minimálisra csökkennek, az alma 
jobban megırzi keménységét, savtartal-
mát,frissességét és ropogósságát, csökkennek a 
tárolási betegségek. A 24 órás kezelés után a terem-
nek légmentesen zártnak kell lennie. A gázzal kezelt 
alma  természetesen a fogyasztókra teljesen ve-
szélytelen.  Mindegyik tárolási eljárásra érvényes a 
szedési idıpont optimális kiválasztása. A fán túlérett 
alma tárolása egyik módszernél sem lesz alkalmas A 
termesztés során káliummal túltrágyázott almafa 
termése kevésbé lesz eltartható. A meszezés vi-
szont javítja a tárolási eredményeket. Igazából az 
említett két elem aránya az érdekes,a  mész javára. 
Ami a megtermett termésmennyiséget illeti, inkább a  
közepes termések voltak jól eltarthatók. 
Községünkben rövidesen hőtıház épül, kívánom, 
hogy sikeres legyen. 

Az alma tárolása  

Rovatvezetı: Eperjesy Ferenc  



Örömöd sok legyen, bánatod semmi,Segítsen az Isten boldognak 
lenni. 

Legyél mindig vidám, örülj minden szépnek,Így kívánunk neked 
szép boldog új évet! 

Boldog csak akkor vagy, ha szeretet vesz körül, 
Ezért az új évben csak szeress és örülj! 

Megcélozni a legszebb álmot, komolyan venni a világot, mindig 
szeretni és REMÉLNi, így érdemes a földön élni! 
Kívánok neked minden szépet és csodás életet! 

(N —> I) 

Ha egyszer az évben a szeretet a földre szállhat, igyekezz, minél 
tovább maradhasson nálad! Boldog karácsonyt! 


