
 XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 16. bhirlap@freemail.hu

L. M.

(Folytatás a 2. oldalon)

Fotó: Kari

Fotók: Kari

Fotó: Kari

Nyáron a bihari térségben is 
elindul a korszerű, regionális szintű 
hulladékgazdálkodási szolgáltatás, 
ami a megyei hulladékgazdálkodási 
program részeként valósul meg 
európai uniós támogatással. Deb-
recen körzetében és a Hajdúságban 
már 2004-ben átadták a korszerű 
hulladékkezelő telepeket, ám Be-
rettyóújfalu határában a régészeti 
feltárások miatt csupán 2005 őszén 
kezdődhetett el az építkezés. 

A beruházással megvalósuló 
hulladékkezelő létesítmény 40 
bihari település mintegy 100 000 
lakosának szilárd hulladékát kezeli 
majd, évente várhatóan 30 ezer 
tonna mennyiségben, emellett a 
szelektíven gyűjtött hulladékok 
gyűjtését, szállítását és válogatását 
is elvégzik. 

Hogy milyen lesz a bihari tér-
ségben a regionális hulladékgaz-
dálkodási szolgáltatás, arról Olajos 
Mihály, a Bihari Szilárd Hulla-
déklerakó és Hasznosító Társulás 
elnöke tájékoztatta lapunkat.

– A szolgáltatás a bihari tér-
ségben a tervek szerint 2007 
második félévének elején indul 
el, és összesen 34 540 háztartást 
érint, akik 120 literes edényeket, 
azaz kukákat kapnak majd haszná-
latra a szolgáltatótól. Az edények 
sorszámmal ellátottak lesznek, és 
a szolgáltató tulajdonában ma-

radnak. Az ilyen hulladékgyűjtő 
edények élettartama átlagosan 
5 év, ezután a szolgáltató cseréli 
majd azokat, fontos tudni azonban, 
hogy a kukák eltűnése esetén a 
háztartásoknak kell pótolniuk. A 
társasházak kérhetnek 1100 literes 
nagyméretű gyűjtőedényt is, velük 
a szolgáltató egyezteti majd a szük-
séges gyűjtőedények számát.  

Olajos Mihály elmondta, a szol-
gáltatás díját ürítésenként határoz-
ták meg, ami alkalmanként 263,10 
forint lesz. Ebből kiszámolható, 
hogy egy háztartás negyedéves 
hulladékdíja 3420 forintot tesz 
majd ki. Bár ez a díjtétel magasnak 
tűnhet, különösen azokon a telepü-
léseken, ahol korábban nem kellett 
a hulladékszállításért fizetni, de a 

hulladékok korszerű, biztonságos 
ártalmatlanítása meglehetősen 
költséges eljárás. A szolgáltatást 
végző Bihari Hulladékgazdálkodási 
Kft. többségi tulajdonosa a térség 
önkormányzatainak társulása, így 
a szolgáltatás gazdasági, pénz-
ügyi vonatkozásaiba az érintett 
önkormányzatoknak folyamatos 
betekintése lehet. A közületekkel 
és vállalkozásokkal a szolgáltató 
külön szerződéseket fog kötni, ez a 
díjtétel tehát csak a lakossági hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatásra 
vonatkozik.

A díjakkal kapcsolatban Olajos 
Mihály fontosnak tartotta megem-
líteni, hogy évente egy alkalommal 
minden lakos számára biztosít 
a szolgáltató a hulladékkezelő 

telepen egy ingyenes hulladék be-
szállítást 1 m3, maximum 200 kg 
mennyiségben. 

Gyakori kérdés az is, hogy mit 
kezdjen a lakos az építési vagy 
bontási törmelékekkel. Az ilyen 
hulladék az érvényes lerakási díj 
ellenében szállítható ki a hulla-
déklerakó telepre, vagy rendelhető 
hozzá nagyméretű tároló konténer 
is a szolgáltatótól.   

A lakossági szelektív hulla-
dékgyűjtés érdekében összesen 
200  gyűjtősziget helyét jelölhetik 
ki az önkormányzatok az érin-
tett települések legforgalmasabb 
pontjain, melyeket a szolgáltatás 
elindulásakor telepítenek majd ki. 
A berettyóújfalui hulladékkezelő 
telepen lehetőség lesz a biológiailag 
lebomló, ún. zöld hulladék kom-
posztálására is, azonban egyelőre 
nem indul el a szerves hulladék 
külön gyűjtése.  

A szolgáltatás megkezdése 
után a régi, nem szabványos tele-
pülési hulladéklerakókat be kell 
zárni, és később megtörténik ezek 
rekultivációja, azaz felszámolása, 
ártalmatlanítása és tájba illesztése. 
Jelenleg a megyei program vezetői 
keresik a pályázati forrásokat arra, 
hogy minden régi lerakót sikerüljön 
felszámolni, ami a tervek szerint 
2008 folyamán teljes körűen meg-
valósul. 

Nyáron elkészül a hulladékkezelő

A Fidesz és a Fidelitas helyi 
csoportjának szervezésében emlé-
keztek meg Berettyóújfaluban az 
’56-os kopjafánál a kommunizmus 
áldozatairól. Emlékbeszédet dr. 
Vitányi István országgyűlési kép-
viselő és Muraközi István, a Fidesz 
MPSZ helyi elnöke mondott.

Kik az áldozatok? – tette fel a 
kérdést Vitányi István, melyre a vá-
laszt hosszú felsorolással adta meg. 
Áldozatok a hazánkban kétszer 
hatalomra került kommunizmus 
által kivégzettek, de a bebörtönö-
zöttek, kitelepítettek, internáltak, 
hazájukat elhagyni kényszerülők, 
a kuláklistára kerültek, a lelki-
leg megnyomorítottak, továbbá 
mindazok, akiket egzisztenciálisan 
tönkretettek. Emlékeztetett a szó-
nok arra, hogy éppen 60 éve, 1947. 
február 25-én hurcolták el Kovács 
Bélát, a Kisgazdapárt főtitkárát 
koholt vádak alapján, s ítélték el 25 
év kényszermunkára a Szovjetuni-
óban. Az ő bebörtönzésével véget 
ért a demokrácia, és beteljesedett 
a vörös diktatúra – jelentette ki 
Vitányi István, aki szerint időszerű 
az emlékezés, mert visszalopa-
kodni látszik a régi rendszer. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint 
az, hogy a rendőrséget politikai 
célokra használja a regnáló hatalom 

– szögezte le. „Emlékeznünk kell, 
mert mindenki addig él, amíg em-
lékeznek rá” – hangsúlyozta végül 
Vitányi István.

Muraközi István megemlé-
kezését bibliai idézettel kezdte: 
mindennek rendelt ideje van. Mun-
kának, ünnepnek, emlékezésnek. 
A helyi Fidesz-csoport elnöke 
párhuzamot vont a 60 évvel ezelőtti 
és a mostani történések között. 
Kiemelte annak fontosságát, hogy 
február 25-ét a kommunizmus 
áldozatainak emléknapjaként tart-
juk számon. Mint fogalmazott, 
a kommunisták mindig féltek a 
dolgos, becsületes emberektől: 
Nagy Ferenctől, Kovács Bélától, 
Szabó Dezsőtől, Kéthly Annától. 
Az ellenfélből ellenséget teremtet-
tek, kirekesztették, félreállították 
őket, s nem átallottak a magyar 
nép irtására minden eszközt meg-
ragadni. A világszerte százmilliós 
áldozatot követelő szomorú időkre 
emlékezve, így fogalmazott az 
elnök: „Példájuk, áldozatos életük 
adjon erőt!”

A Fidelitas, a Fidesz, az Újfalui 
Gazdakör és az Orbán Balázs Tár-
saság képviselői koszorút, az emlé-
kezők pedig gyertyákat helyeztek el 
a kopjafa tövében. 

Nyírő Gizella

Áldozatos életük
adjon erőt!

Tisztelt Szülők!
A közoktatási törvényben fog-

laltak szerint a Magyar Köztársa-
ságban minden gyermek tanköteles. 
A gyermek, ha az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettséget elérte, abban 
a naptári évben válik tankötelessé, 
amelyikben a hatodik életévét má-
jus 31-ig betölti. Ebben az évben a 
2000. 06. 01.- 2001. 05. 31. között 
született gyermekek tankötelesek.

A szülő kérelmére a gyermek 
megkezdheti a tankötelezettség 
teljesítését akkor is, ha a hatodik 
életévét december 31. napjáig 
betölti. A tankötelezettség – a 
szülő választása alapján – iskolába 
járással vagy magántanulóként 
teljesíthető.

Az 1. osztályosok beíratása:
Az első osztályosokat a város 

öt általános iskolájába 2007. április 
16-17-18-án lehet beíratni a szük-
séges dokumentumok (a gyermek 
születési anyakönyvi kivonata, az 
óvoda által kiadott igazolás arról, 
hogy a gyermek a tanköteles élet-
korba lépéskor elérte az iskolába 
járáshoz szükséges fejlettséget) 
bemutatásával beíratni.

Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 

24/2007. (II.22.) és 25/2007. (II. 
22.) sz. határozataival döntött arról, 
hogy a fenntartásában működő 
négy általános iskolát két általános 
iskolává szervezi át, és 20 fő alatt 
első osztály indítását nem enge-
délyezi.

Az érintetteket az átszervezés-
ről lakossági fórumon keresztül 
tájékoztatták.

Az intézmények az átszervezés 
következményeként kialakított új 
struktúrában előreláthatóan 2007. 
augusztus 1-jétől kezdik meg mű-
ködésüket. Az átszervezés nem 
érinti a tanköteles gyermekek első 
évfolyamra történő beíratását. 

Berettyóújfalu Város
Polgármesteri Hivatala

Tájékoztatás a tankötelezettség
teljesítéséről

Az Eötvös József Szakképző 
Intézet központi tanműhelyében 
zajló szerteágazó képzések már 
kinőtték az épületegyüttes kereteit. 
A gazdaság piaci szereplőivel való 
folyamatos kapcsolattartás ráirá-
nyította az iskolavezetés figyelmét 
a bővítés elkerülhetetlenségére. A 
biharkeresztesi BIFAG Rt. felszá-
molásával komoly veszélybe került 
az asztalos képzés a gyakorlati hely 
megszűnése miatt. A munkaerőpiac 
folyamatos szakember utánpótlásért 
kiált, ezért kezdődtek tárgyalások 
Berettyóújfalu Város Önkormány-
zata és az iskola vezetése között, 
hogy új tanműhelyi kapacitással 
bővülhessen az iskolai szakképzés. 
A város támogató szándékának 
bizonyítéka, hogy felajánlotta a 
Bessenyei György Szakközépisko-
la tanműhely épületeiből az egyik, 
korábban bérbe adott részt. Ehhez 
a városi költségvetésből ötmillió 
forintot különítettek el a felújításra. 
A március 8-i átadáson  pohárkö-
szöntőjében Szeifert Ferenc pol-
gármester elmondta, hogy szomorú 
látványt nyújtott korábban ez a 
telep, ma már európai színvonalú 
berendezéssel és külsővel bír. A 
jelenlévő tanulóknak és tanáraiknak 
alkotó munkát kívánt.

– Az ötmillió forint mellé még 
kb. másfél millió forint kiegészí-
tést tett az iskola, a szakképzési 
hozzájárulás terhére – tudtuk meg 
Daróczi Tibor gyakorlati oktatásve-
zetőtől, aki a munkálatokat irányí-
totta. Ezenkívül nem lehet kihagyni 
azt az emberi hozzáadott értéket 
sem, amit a villanyszerelő tanulók 
és a karbantartók nyújtottak. Papp 
Árpád és Sándor Gyula karbantartók 
a vagyonvédelmi, épületbiztonsági 
szerkezeteket alkották, a tárolók 
kialakításában közreműködtek. 
Ennek összértéke meghaladja a 
nyolcszázezer forintot. Igénybe 

Régi-új tanműhelyben az asztalosképzés

vették a helyi vállalkozók munkáját 
is: Hagymási Zoltán vállalkozó 
a villamosipari felújításokat, a 
MEMFI Bt. Fülöp János vezeté-
sével az épület felújítását végezte. 
Az ilyen módon megújult épület az 
intézmény nagy örömére csúcstech-
nológia befogadására is alkalmas. S 
bátran állíthatom, hogy sikerült az 
elmúlt évek során a legmodernebb 
gépeket beszerezniük. Összesen 
mintegy 13 millió forintot fordítot-

tak gépberuházásra a szakképzési 
hozzájárulásból, a decentralizált 
szakképzési alap nyertes pályázata-
iból, valamint a BIFAG Rt. gépeinek 
megvásárlásával. Rendelkezik az 
asztalos tanműhely maró-, fúrógép-
pel, táblásító préssel, vastagoló és 
egyengető gyaluval, lapszabász gép-
pel, mobil elszívó berendezésekkel. 
A pedagógiai munka elmélyítésére 
is lehetőséget teremt az új műhely, 
ahol elkülönül a kézi munkára 

alkalmas terem, itt a szakmai alapo-
zás folyik, és az asztalos mesterség 
fogásait sajátíthatják el a tanulók.

Sápi József igazgató köszöntő-
jében egy pillanatnyi megállásra 
kérte a résztvevőket, hogy a min-
dennapok egymásnak feszülős han-
gulatában ne csak a negatívumok 
kerüljenek a szemünk elé, hanem 
a csendben végzett építkezés is 
kapjon kellő hangsúlyt.

Zsákai Ildikó

Fotó: Kari

Az országos tendenciák, tör-
vényi előírások, a központilag 
meghatározott normatívák, a város 
demográfiai és költségvetési muta-
tóinak, lehetőségeinek pontos fel-
mérése után, a február 22-i ülésén a 
városi intézmények átszervezéséről 
határozott a képviselő-testület. 
Hosszú idők, évek óta elsősorban 
humánus okok miatt – munkahe-
lyek, az oktatás elért színvonalá-
nak, Berettyóújfalu iskolavárosi 
szerepének megőrzése vagy talán 
egy méltányosabb időszak eljöve-
telében bízva stb. – halogatták e 
döntést. Ám a kormány által felvál-

Intézmény-átszervezésekről kendőzetlenül
Lakossági fórum
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Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzata 38/2003. (XI.28.) Ök. 
számú rendeletében állapította meg 
az általa alapított kitüntetéseket.

E rendelet szerint a kitüntetések 
adományozására javaslatot tehetnek 
magánszemélyek, képviselő-testü-
leti tagok, társadalmi szervezetek, 
intézmények.

A rendelet értelmében 2007. 
május 23-án, a „Város napja” al-
kalmából a következő kitüntetések 
adományozására van lehetőség:
„Berettyóújfalu Díszpolgára” cím

„Berettyóújfalu Városért” 
kitüntetés

„Pedagógiai Munkáért” kitün-
tetés

A „Berettyóújfalu Díszpolgára” 
kitüntető cím adományozásával 
fejezi ki a képviselő-testület elis-
merését annak, aki tevékenységével 
a tudományos, politikai, művészeti 
vagy társadalmi élet területén huza-
mosabb időn keresztül kimagasló 
érdemeket szerzett, illetve közvetve 
vagy közvetlenül hozzájárult Be-
rettyóújfalu város anyagi és szelle-
mi életének gyarapodásához.

„Berettyóújfalu Városért” ki-
tüntetés annak a személynek vagy 
csoportnak adományozható, akik 
személyiségükkel a város gazda-
sági, társadalmi fejlődését elősegí-
tették, valamint a város művészeti, 
kulturális, sport és egyéb értékeinek 
gyarapításához tevékenységükkel 
hozzájárultak.

A „Pedagógiai Munkáért” 
kitüntetés annak a személynek 
adományozható, aki kiemelkedő 
pedagógiai tevékenységet végez, 
vagy végzett valamely berettyóúj-
falui óvodában, általános iskolában, 
illetve középiskolában. Tudomá-
nyos igénnyel publikál szaklapok-
ban, vagy tanulói eredményesen 
szerepelnek tanulmányi, szakmai, 
sportversenyeken, valamely mű-
vészeti ágban, vagy nevelői, oktatói 
munkájával hosszú időn keresztül 
példát mutat a felnövekvő nem-
zedéknek.

Kérem, hogy javaslatukat írás-
ban, indoklással 2007. március 30-
ig beérkezően juttassák el Szeifert 
Ferenc polgármester számára.

Polgármesteri hivatal

Minden évben február-március 
tájékán cikket szoktam írni az aktu-
ális év aktuális agrártámogatásáról. 
Jelenleg még csak a tervezetek 
vannak készen, a pontosítás e hónap 
végére, jövő hónap elejére történik 
meg. Eddig már számtalan elő-
adást hallgattunk meg az Európai 
Unió 2007-2013. évi költségvetési 
ciklusáról, ami a mezőgazdasági tá-
mogatásokban is rengeteg változást 
eredményez. A közvetlen támoga-
tások csökkennek, nőnek viszont a 
vidékfejlesztési támogatások. Úgy 
gondolom, erről már sokat hallottak 
az érintettek, így most a tavasszal 
esedékes földalapú támogatások be-
adásával kapcsolatos tennivalókról 
adnék tájékoztatást.
A földalapú támogatások csoportja 
alatt most a következőket értem:
– Uniós támogatás: SAPS
– Nemzeti támogatás: Top-Up
– Kedvezőtlen adottságú területek: 

KAT – kifizetési kérelem
– Agrár-környezet gazdálkodás: 

AKG – kifizetési kérelem
Ebben az évben ezt a négy tá-

mogatást egyszerre, egy csomagban 
kell megigényelni. 

A támogatás-igénylések menete 
a következő: a megnevesített – tehát 
névre szóló – támogatási kérelem-
csomagok – nagy valószínűséggel 
– április elejétől a falugazdász 
irodában vehetők át. Tehát első 
körben majd mindenki nálunk 
érdeklődjön, hogy itt van-e már a 
névre szóló csomagja. A tavalyi 
évhez hasonlóan most is lesz egy 
előre nyomtatott főlap és egy 
szintén előre nyomtatott betétlap. 
Ha nincs változás a tavalyi évhez 
képest, akkor aláírás és dátumozás 
után visszavesszük a borítékot. Ez 
a legegyszerűbb módja a támogatás 
igénylésének. Ha bármilyen válto-
zás van, illetve AKG-t vagy KAT-
ot igényel a termelő, akkor már 
neki kell veselkedni, és alaposan 
át kell bogarászni az egész irathal-
mazt. Ez nem kevés munkát jelent, 
hiszen a térképek berajzolásával 
kapcsolatosan is nagyon megszi-
gorodtak az előírások, elvárások. 
A 2005-évi ORTO fotók alapján 
kell idén is berajzolni az aktuális 
parcellákat, de 0,3 hektárnál nem 
lehet több az eltérés a valós adatok 
és a berajzolás között. Szigorúan 
veszik a parcelláknál az egymásra 
rajzolást is, azokat hiánypótlásra 
visszaküldi a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal.

Az aláírás, illetve a hasznosítási 
kód lemaradása a támogatás alóli 

kizárást vonja maga után.  Ebben az 
évben elkezdődött az elektronikus 
támogatás-igénylés, amikor is a 
200 hektár felett gazdálkodóknak 
már elektronikus úton kell minden 
támogatással kapcsolatos munka-
műveletet elvégezni. Ennek annyi 
a szépséghibája, hogy a térképeket 
itt, a falugazdász irodában kell a 
számítógépen berajzolni, s ettől 
nem lesz gyorsabb a munka, tehát 
várni kell egymásra.

Azt minden évben meg szoktam 
írni, hogy a várakozás bosszantó 
dolog. Mivel sokan fognak vi-
szonylag sokat várni, így gondo-
lom, sokkal jobb, ha zsörtölődés 
helyett beszélgetnek. Előfordul, 
hogy régi ismerősök gyakran csak itt 
találkoznak egymással. Használják 
ki ezt a kényszerű lehetőséget arra, 
hogy átbeszélik a világ dolgát. Ha 
mindenki türelmes, azzal nekünk 
segítenek, hiszen nem könnyű 
egész nap úgy foglakozni az ügyfe-
lekkel, hogy hibázni nem szabad. 

Tehát még egyszer néhány 
időpont:

Őstermelői igazolványok érvé-
nyesítése egész évre: március 20. 
Utána is érvényesíthető, de csak a 
kiállítás napjától érvényes.

Földalapú támogatás beadási 
határideje: 2007. május 15. Eddig 
a napig mi vesszük át. Utána még 
25 napig beadható napi 1%-os 
támogatás-csökkentés mellett. Ha 
valaki június 12-én adja postára, azt 
már elutasítják. A földalapú támo-
gatás nevesített csomagjaiért április 
elején már lehet érdeklődni.

Jelenleg az AKG hiánypótlása 
folyik, tessenek érdeklődni, hogy 
kinek a térképével volt gond, mi-
vel azok is a falugazdász irodában 
lesznek.

Remélem, a következő cikkem-
ben már a támogatások konkrét 
összegével tudok jelentkezni, de 
aki kíváncsi, érdeklődhet is.

Ékes Irén falugazdász

Felhívás!
– Berettyóújfalu város kitüntető díjai 

adományozására szóló javaslattételre –

A falugazdász rovata

Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzatának Pénzügyi Bizottsága 
a 2007. február 13-i ülésén a to-
vábbgondolás felelősségével adta 
át a város ez évi költségvetésének 
rendelettervezetét a képviselő-
testületnek.

A bizottsági ülésen igazán mag-
vas gondolatok, módosítási indítvá-
nyok nem fogalmazódtak meg, az 
egyetlen – intézményi területre vo-
natkozó – módosító indítvány sem 
kapott támogatottságot. Átgondolva 
a testületi ülésen történteket, az elő-
terjesztést és a rendelettervezetet, 
nem vállalkozom arra, hogy a 30 ol-
dalnyi anyagot hidegzuhanyszerűen 
az olvasók fejére borítsam, inkább 
a fontosabb tételeknél előóvakodó 
gondolatok megosztását tartom 
célravezetőnek. Mondanivalóm 
bevezetésénél két dolog nem ke-
rülhető meg, a központi normatíva 
és a város létszáma.

A normatíva szerény mértékben 
emelkedett. Mennyisége mindig 
annak sok, aki adja, és annak ke-
vés, aki kapja. Az minden esetre 
elképzelhetetlen számomra, hogy 
annyi pénzt kapjunk, amennyit ne 
tudnánk elkölteni. Vágyainknak 
ezért gátat szabnak a költségvetési 
realitások.

Városunk létszáma 2007-ben – 
kismértékben ugyan –, de csökken. 
Ennek következményei bizonyos te-
rületeken negatívan azonnal jelent-
keznek (oktatás, ellátási területek), 
máshol a belső arányeltolódások és 
a finanszírozás eltérése miatt nem, 
vagy kevésbé érzékelhetők. Ami 
aggasztó – az a létszámcsökkenés, 
mint tendencia. Részletezve – a leg-
fontosabb költségvetési tételeket, 
továbbgondolandó intézményeink 
helyzete. Nem az első átszervezést 
szenvedik el, és tartok tőle nem is 
az utolsót. A több mint 30 fős városi 
szintű létszámleépítésnek az érintett 
területeken a munka minőségére 
nézve lesznek megkerülhetetlenül 
negatív hatásai.

Nem tagadva az ésszerűsítések 
szükségességét, amelyek bizonyos 
körülmények fennállása esetén 
létszámleépítést is indokolhatnak, 
féltem azoknak a kitörési pontok-
nak az ellehetetlenülését, amelyek 
az oktatásban, szakképzésben 
egy már megkezdett folyamatot 
torpedózhatnak meg. A tervezett 
óvodabezárás – költségvetési ren-
delettel összefüggő – igenlésének 
számomra fontos része, ami a 
rendeletben ésszerű okok miatt nem 
jelenik meg, az ovisok elhelyezése 
és a munkavállalókról való gon-
doskodás. Ez is a továbbgondolás 
felelősségét rakja a vállunkra. 

Változatlanul nehéz helyzetben 
van a kórház, bár a politika riogatá-
sa a bezárásáról szerencsére lufinak 
bizonyult. Költségvetési számai az 
aktív és rehabilitációs ágyszámok 
miatt változni fognak, és ennek a 

városi költségvetésre is lesznek 
hatásai.

Ha a kórház vezetésének erő-
feszítései és a politika retorikai 
szinten már létező összefogása 
eredményesen megvalósulna, sok 
egészségügyi dolgozó és velük 
együtt mi is nyugodtabban hajthat-
nánk álomra a fejünket. Kitörési 
pontjai, melyek részben már ma 
is érintik a városi költségvetést, 
megvalósíthatóak. A CT, a gyógy-
víz, a működő sürgősségi osztály 
és sok más, itt nem részletezett 
kezdeményezés.

Nem nagy tétele a rendeletnek, 
de a sport pénztárcája évek óta elő-
ször kissé vastagabb lett. Ez egész 
biztosan nem oldja meg az egye-
sületek és intézmények, pályázók 
gondjait, de a kis öröm is öröm.

Fénylik az alagút vége fejlesz-
téseinket tekintve, a szennyvíz-
rendszer kiépítésének megvalósu-
lása realitás. Az öröm mellett gond 
a szennyvízrendszer bevételi oldalt 
erősítő bérbeadása egyszemélyes 
kft-nek, a Herpály-Team-nek. 
Nem látom az általa fizetett bérle-
mény bevételi oldalát, ezért tartok 
tőle, hogy a tranzakció következ-
ménye a városlakókra történő 
áthárítás lesz, ami az amúgy is 
drága szennyvízdíjat jelentősen 
emelheti.

A Herpály-Team Kft-nél ma-
radva az önkormányzat nem lehet 
büszke a vele való tulajdonosi törő-
désre. Bár látszólag nem veszünk ki 
belőle pénzt, de tevékenysége sok 
lyukat befoltoz a városi büdzsén. 
Változatlanul igaz a néha már köz-
helyszerű megállapítás, miszerint 
stratégiai céljaink ma sincsenek 
vele kapcsolatban. Építhetne, de 
csak építget. A szennyvíz-beruhá-
zásoknak lehetne a kivitelezője, de 
feltételei miatt csak az üzemelés 
fillérjei cincognak a zsebében. 
Költségvetését könnyen „vízre 
viheti” a városi uszoda, amelyet egy 
úri gesztussal adtunk át ez évben 
úgy, hogy a várható veszteséget 
neki kell lenyelni.

Hitelek, egyik évről a másikra 
átbukó kifizetetlen intézményi 
számlák, tengelytörő utak, veszé-
lyes útkereszteződések, önhibáju-
kon kívül nehéz helyzetben lévő 
emberek. A rendeletben költségve-
tési tételek, számunkra feladatok és 
sorsok kell, hogy legyenek.

Összegezve mondanivalómat 
úgy vélem, hogy nem kis feladatot 
adott a város pénzügyi bizottsága 
akkor, amikor a továbbgondolás 
felelősségével átadta a képvise-
lő-testületnek a város 2007. évi 
költségvetésének tervezetét. Így 
vagy úgy, igennel vagy nemmel vé-
leményezve, a saját felelősségünket 
szavaztuk bele a város 2007. évre 
elfogadott költségvetésébe. Lesz 
alkalmunk egész biztosan ezzel a 
felelősséggel szembenézni.

Berettyóújfalu város 2007. évi 
költségvetésének tervezésekor 
nagyon komoly problémákkal 
kellett szembesülnünk. Az első és 
legfontosabb feladat volt a város 
biztonságos működésének a feltéte-
leit megteremteni. E mellett termé-
szetesen szeretnénk fejlesztéseket is 
végrehajtani, hogy Berettyóújfalu 
egy egészséges, élhető kisváros 
lehessen. Azt már decemberben 
– a központi költségvetés elfoga-
dása után – láttuk, hogy az állam 
nem hajlandó a korábbi mértékben 
finanszírozni az önkormányzato-
kat. Szomorú ezzel szembesülni, 
mert a rendszerváltáskor az volt 
a vezérelv, hogy a döntések nagy 
része decentralizáltan, a helyi ön-
kormányzatok hatáskörében dőljön 
el. Ehhez természetesen megfelelő 
apparátus szükséges, és megfelelő 
forrásoknak kell rendelkezésre 
állniuk. Ma már tisztán látjuk, 
hogy ez az elv az állam részéről 
felmondásra került. Megnyirbálták 
a települési önkormányzatok, va-
lamint a megyei önkormányzatok 
költségvetését is. Keményebben 
fogalmazva azt is mondhatnánk, 
a magyar állam elengedte az ön-
kormányzatok kezét, és azok most 
sodródnak az árral. 

A város költségvetésének ösz-
szeállításakor két nagyon fontos 
– tőlünk független – tényezőt kellett 
figyelembe vennünk. Egyrészről a 
központi normatívák csökkenését, 
amelyek nagymértékben befolyá-
solják a település biztonságos mű-
ködését, másrészről a demográfiai 
helyzetet, ami nem egyik napról a 
másikra alakult ily módon, de mára 
olyan helyzetet teremtett, hogy a 
létszámok és az intézményi szerke-
zet egyensúlyba hozása érdekében 
mindenképpen cselekedni kell.

Berettyóújfalu város a kötelező 
feladatain túl nagyon sokat önként 
is felvállalt, és mint a Berettyóújfa-
lui kistérség központja, sok térségi 
feladatot is ellát. Ha a jelenlegi 
struktúrában végezné tovább a fel-
adatokat, több mint fél milliárd 
forint lenne a működési hiánya. 
Természetesen ezt a pénzt az ön-
kormányzatnak saját bevételeiből 
kellene pótolnia. A 2007. évben a 
város saját bevétele kb. 310 millió 
forint lesz. Látható, hogy még ez az 
összeg sem fedezné a hiányt, továb-
bi százmilliók kellenének, aminek a 
forrása az ÖNHIKI (Önhibáján kí-
vül hátrányos helyzetű települések 
pályázati támogatás) vagy pedig 
további hitel, ami viszont további 
veszélyeket rejt magában. Ha pedig 
valahogy mégis lefedeztük volna a 
működési hiányt, egy újabb prob-
lémával szembesülnénk: semmi 
forrásunk nem maradna fejleszté-
sekre. Azokra gondolok, amiket 
jogosan vár el a lakosság a várostól, 
hogy utakat építsen, fejezze be 
a szennyvíz-beruházást, szépítse 

meg a városközpontot, fejlessze 
fürdőjét. A sort gondolom, Önök is 
tudnák folytatni. Ezt az ellentmon-
dást kellett valahogy feloldanunk. 
Úgy is mondhatnánk, újra kellett 
gombolni a kabátot. A meglévő 
forrásokhoz, a lehetőségeinkhez 
hozzá kellett szabni a feladatainkat, 
és egy olyan működőképes struktú-
ra megtervezésében gondolkodni, 
amely hosszú távon biztosítja a 
város továbbélését. Még így is 
250 millió forint működési hiányt 
terveztünk ebben az évben, de már 
ez is százmillió forinttal kevesebb, 
mint tavaly. Ennek a hiánynak 
a pótlására ÖNHIKI pályázatot 
kívánunk benyújtani. Természete-
sen szeretnénk oda eljutni, hogy 
feladataink ellátásához ne kelljen 
külső forrást igénybe venni, de 
ez hosszabb folyamat eredménye 
lehet csupán. 

A másik nagyon fontos – tőlünk 
függetlenül alakuló – külső ténye-
ző, a demográfiai helyzet. Az1996 
és 2006 közötti éveket figyelembe 
véve 10 év alatt a 0-3 éves korosz-
tályban 190, a 4-6 évesek között 
223, az általános iskolai korosztályt 
figyelembe véve 10 év alatt 535 
fős csökkenés tapasztalható. Míg 
1996-ban városunkban az általános 
iskolákba járó, 7-14 évesek száma 
1847 fő volt, addig 2006-ban szá-
muk 1312 főre csökkent. Ebből 160 
gyermek más településről jár be. 
Látható tehát, hogy milyen válto-
zások következtek be 10 év alatt a 
vizsgált korosztályokban, míg az 
intézményi szerkezet változatlan 
maradt. Ezért volt szükség arra, 
hogy a költségvetéssel együtt ha-
tározzunk az intézményi struktúra 
változtatásáról is, melynek végre-
hajtása folyamatban van.

Mindezeket figyelembe véve 
elmondható, hogy nagyon feszített 
a 2007. évi költségvetés. Nagyon 
szigorúan be kell tartanunk, ha azt 
akarjuk, hogy Berettyóújfalu to-
vább működhessen és fejlődhessen. 
Mert azt nem szabad elfelejteni, 
hogy az önkormányzat által fenn-
tartott intézményekben – beleértve 
a Területi Kórházat is – 1575 
ember dolgozik. Ez ugyanannyi 
családot jelent. Ennyi embernek a 
megélhetését nem szabad kockára 
tenni. Felelősséggel tartozunk 
mindannyiukért, mindannyiunkért, 
az egész városért.

Több oldalról a 2007. évi költségvetésről
Kiss Béla, a pénzügyi bizottság tagjaMuraközi István alpolgármester

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Kari

lalt konvergencia program, az abból 
következő ún. reform-intézkedések 
kapcsán egyértelművé vált, elodáz-
hatatlan a kényes és kényszerű in-
tézkedések megtétele városunkban 
is. A testület miután felhatalmazta 
a polgármestert, Szeifert Ferenc 
ígéretet tett arra, hogy a szakmaiság 
messzemenő figyelembe vételével, 
és mennél szélesebb körű egyezte-
tés, kommunikáció mellett teszik 
meg a szükséges lépéseket.

Ezen elhatározás egyik állomá-
sa volt március 9-én a Széchenyi 
István Általános Iskolába ösz-
szehívott lakossági fórum, ami a 
következő hét elején a város többi 
általános iskolájában is megismét-
lődött. Előljáróban a tantestülettel 
egyeztetett a polgármester és az 
intézményi irodavezető, Kapornai 

Judit, majd az iskola szülői közös-
ségének érdeklődő tagjai számára 
– viszonylag keveseknek – tartottak 
tájékoztatót. A versenyszférában 
használatos profi eszközökkel, 
projektorral kivetítve, őszintén, 
kendőzetlenül mutatták be a városi 
költségvetés adatit, nem titkolva 
azt a tényt, hogy az intézmények 
központi, normatív támogatását 
eddig a város saját bevételét meg-
haladó összeggel, évente mintegy 
500 millió forinttal egészítették ki, 
melyet ÖNHIKI-s támogatásból 
és hitelből is fedeztek. Könnyen 
értelmezhetőek voltak azok az 
ábrák is, melyek az elmúlt tíz év 
demográfiai változásait rögzítet-
ték. Nem volt jó érzés hallani, de 
beszédesek voltak azok a statisz-
tikai adatok, melyek az elmúlt tíz 
évben a gyereklétszám jelentős, az 

általános iskolai korosztálynál 1996 
és 2006 között 328 fős csökkenést 
regisztráltak. Az óvodásoknál sem 
jobb a helyzet, a 0-3 évesek 190-
nel, a 4-6 évesek 223-mal vannak 
kevesebben, mint tíz éve. Ezek után 
a polgármester részletesen ismer-
tette az intézmény-átszervezésekre 
készített terveiket, amelyeket főbb 
irányaiban már a városi képviselő-
testület is elfogadott. Eszerint Vass 
Jenő Óvoda az eddigi hat tagóvoda 
helyett a jövőben öttel működik 
tovább, a város fenntartásában lévő 
négy általános iskolát pedig két, 
évfolyamonként három tanulócso-
porttal működő iskolává szervezik 
át úgy, hogy a gyerekek az eddigi 
helyükön maradnak, tehát egyik 
iskolát sem szándékoznak bezárni. 
Átalakul a város közművelődési 
hálózata és a nevelési tanácsadó 

működtetése is, de ezek mikéntjét 
az áprilisi testületi ülésre dolgozzák 
ki. Valószínűleg a jelenlévőket is 
meggyőzték a látottak-halottak, 
mert ha voltak is kételyek előze-
tesen, a polgármesteri beszámolót 
követően egy kérdés hangzott el 
csupán, ami a művészeti iskolák 
tervezett bérleti díj fizetésére vonat-
kozott. A polgármester válaszában 
elmondta, mindig is nagyra értékel-
te a művészeti iskolák tevékenysé-
gét, de e téren is rendet kell tenni, 
hiszen nem veszélyeztethetik az 
ún. anyaiskolák költségvetését. A 
fórum befejezéseképpen az iskola 
igazgatónője, Berzáné Rákosi 
Márta megköszönte a városvezetés 
korrekt tájékoztatását, a szülőknek  
pedig továbbra is magas szintű 
oktató-nevelő munkát ígért az 
intézményben.

Intézmény-átszervezésekről kendőzetlenül

L.M.

Tavasz van
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A március 4-ére kitűzött ma-
gyarországi kisebbségi önkormány-
zati választásokon negyedik alka-
lommal választhatta meg a cigány 
kisebbség Országos Cigány Önkor-
mányzatát, és először voksolhatott 
a megyei cigány önkormányzatok 
képviselőire. Bízva abban, hogy 
választott képviselőik munkájának 
eredményeképpen javul a romák 
élethelyzete, elsősorban a lakhatás, 
az oktatás-nevelés, a foglalkoztatás 
és az egészségügy területén. Berety-
tyóújfaluból a Magyarországi Cigá-
nyok Országos Fórumának (MCF) 
megbízásából Balog Antal, a helyi 
cigány kisebbségi önkormányzat 
alelnöke jutott a Hajdú-Bihar me-
gyei Cigányönkormányzatba. Az 
újonnan megválasztott kisebbségi 
képviselő, illetve Pap István, a helyi 
kisebbségi önkormányzat elnöke 
ismertette meg velünk a választás 
körülményeit, céljaikat és a roma-
politika szervezeti átalakításának 
tervét. Pap István elmondta, meg-
változott a kisebbségi választási 
törvény, ami már az októberi helyi 
kisebbségi önkormányzati választá-
soknál is éreztette hatását. A koráb-
biakkal ellentétben csak a magukat 
cigány származásúként regisztráló 
emberek lehettek választók, illetve 
választhatók. Nem feltétlenül volt 
ez szerencsés, mert sokakat visz-
szatartott a regisztrációtól a meg-
bélyegzéstől való félelem. Ebben 
a törvénymódosításban volt benne 
a megyei kisebbségi önkormányza-
tok létrehozásának elrendelése is, és 
változott a választás metodikája is 
azzal, hogy az Országos Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat 53 képvi-
selőjére és Hajdú-Bihar megyében 
a 9 megyei képviselőre már a helyi 
polgármesteri hivatalokban és nem 
személyekre, listákra voksolhattak. 
Megyénkben 3 cigány szervezet 
állított listát és a szavazatok ugyan 
még nem hivatalos eredménye-
képpen a Lungo Drom 7, az MCF 
1, a Roma Polgárjogi Mozgalom 
szintén 1 mandátumot kapott. Az 
országos választásokon 5411 elek-
tor szavazott, míg Hajdú-Biharban 
247-en. Balog Antal elmondta, 

szervezeti változásokat terveznek 
a romapolitikában ahhoz, hogy a 
céljaik megvalósításához szükséges 
európai uniós forrásokat gyorsan 
és hatékonyan szerezhessék meg. 
Másrészt törekedniük kell arra, 
hogy az új struktúra illeszkedjen 
a mindenkori kormány szerkeze-
tébe, és hogy megfeleljen az EU 
által elvárt követelményeknek 
is. Ehhez erősíteniük kell a szak-
mai együttműködést, a partnersé-
get a hierarchia minden szintjén 
lévő szervezetekkel, biztosítani 
a megfelelő információ-áramlást 
és kommunikációt. Az MCF által 
kidolgozott szervezeti struktúra 
alsó szintjén a helyi cigány önkor-
mányzatok plusz civil szervezetek 
állnának, akiknek feladata a helyi 
problémák, igények feltárása és 
felmérése volna, valamint egy 
eredményesen végrehajtható és 
finanszírozható szakmai terv ki-
alakítása. E fölött állna a Roma 
Kistérségi Koordinációs Tanács, 
akik a szakmai koncepció kiala-
kításáról gondoskodnának, ösz-
szefognák a kistérségben működő 
cigány önkormányzatok szakmai 
programjait, illetve olyan program-
terveket készítenének, amelyek a 
valós szükségleteken alapulnak. 
A megyei kisebbségi önkormány-
zat lenne a következő lépcsőfok, 
ami részben együtt dolgozna az 
országos önkormányzattal, illetve 
koordinálná a kistérségi és helyi 
cigány önkormányzatok munkáját. 

Ezenfelül egy húsz fős a Megyei 
Tanácsnokok Országos Testülete 
is működne, amely bemutatná és 
képviselné az alulról jövő kezde-
ményezések alapján létrehozott 
szakmai programokat az Országos 
Cigány Önkormányzatnál, akinek 
a hierarchia legfelsőbb fokán a 
feladata a széleskörű roma összefo-
gás megteremtése és a szervezetek 
bevonásával a szakmai és politikai 
döntéshozatali rendszer, valamint 
a roma érdekképviselet javítása 
lenne.

Balog Antal magáról is szólva 
pár szót elmondta, 12 éve foglal-
kozik romapolitikával, és ez idő 
alatt sok olyan programban vett 
részt, ami a cigányság szociális és 
kulturális felemelkedését segíti. 
Most alelnöke Berettyóújfaluban 
a helyi cigány kisebbségi önkor-
mányzatnak, és az elnökkel, Pap 
Istvánnal létrehoztak egy olyan 
civil szervezetet, amely pályázat 
segítségével működteti a Berety-
tyóújfalui Tanodát. Ott szabadidő 
szervezőként 50 hátrányos helyzetű 
gyermekkel foglalkozik. Megyei 
önkormányzati képviselőként célja 
a kormányprogrammal összefüg-
gésben olyan komplex programok 
kidolgozásában és menedzse-
lésében segédkezni, amelyek a 
cigányság legfőbb kitörési pontjaira 
összpontosítanak, ilyenek a vállal-
kozásfejlesztés, oktatás, szakképzés 
és a cigány telepek felszámolása. 

L. M.

Kisebbségi önkormányzatokat választottak
Mi mindannyian, akik a világra 

születtünk, ösztönös érzékeny-
séggel növünk bele a minket 
körülvevő környezetbe. Enélkül 
az érzékenység nélkül lehetetlen 
volna a világ felfedezése, önálló-
ságunk kifejlődése. Az utánzással 
megjelenített, szülői minta által 
adott példa kijelöli az utat, a fel-
nőttkorig hat.

Az iskola ehhez hozzátesz, 
vagy elvesz belőle… A  fenti igaz-
ságot bizonyította dr. Tóth Ervinné 
Almádi Gizella tanárnő, aki egykor 
a Bethlen Gábor Kereskedelmi és 
Postaforgalmi Szakközépiskola 
jeles pedagógusa volt. Nyugdíjas 
éveit élve, Szabó Magda kortársa-
ként, mint volt dóczys diák emlé-
kezett egy hajdan volt, értékekkel 
telt világ elfeledett morzsáira. A 
Trianon Társaság rendes gyűlésé-
nek a vendége ő volt, akit egykori 
kedves tanítványa, az örökmozgó, 
íródeák, Szívós István hívott meg. 
Tanárnő túl a nyolcadik ikszen is 
korát meghazudtoló frissességgel 
emlékezett egykori tanáraira, a 
tekintélyelven működő társadalom 
értékeire. Színes élményeiből 
olyan világ tárult elénk, ahol az 
emlékezést az érzelmek vezették. 
Almádi Gizella tanárnő szerint em-
lékezni olyan dologra lehet, amit 
érzelmileg is megéltünk: „Ha azt 

akarod, hogy sírjak, akkor neked 
kell a fájdalmat először érezned.” 
(latin mondás) Tehát érzelmi 
megélés nélkül nem élet az élet, 
csupán vegetálás – hallottuk tőle 
a megállapítást.

Az egykori tanítványokból 
és érdeklődőkből álló közönség 
jóleső elégedettséggel nyugtázta 
a tanárnő azon gondolatát is, mi-
szerint a szellemi kapcsolat esetén 
is érvényes az anyagmegmaradás 
törvénye. A kapcsolattartás nem az 
intenzitáson múlik, hanem a szelle-
mi együttléten, a gondolkodáson. 
A tudat mélyén elraktározódnak a 
bevésett hatások, amelyek leüle-
pedve egy életen át képesek hatni. 
Németh László ezt így fogalmazza 
meg: a tanár tanít, az atmoszféra 

nevel. A módszert tanulni nem le-
het, mert ha az nincs harmóniában 
a tanár személyiségével, disszo-
nanciát szül. A tanárnő szerencsés 
sorsa olyan tanáregyéniségekkel 
hozta egy történelmi térbe, ame-
lyekből a mai napig táplálkozik, 
és meríti életerejét. A példák közül 
számomra Karácsony Sándor meg-
idézett alakja, nevelés-lélektani 
hatása volt teljes harmóniában 
a Karácsony Sándortól olvasott 
művekkel. Sándor bácsi és a vele 
hasonló kvalitású tudós tanárok 
egy életre hatottak neveltjükre, 
aki a mai napig feszes derékkal áll 
közönsége, pillanatnyi tanítványai 
előtt. Megjelenésével, azzal, hogy 
hosszan idézi Arany János csodá-
latos, ám egyáltalán nem könnyű 
eposzát, a Buda halálát, nevel. 
A szó legnemesebb értelmében 
nevel, és hitet ad nekünk, akiknek 
már nem, vagy csak kevés kivétel-
lel adattak meg a tudós tanárok, és 
ebben a fékevesztett, liberalizmus-
tól harsány XXI. században kell 
tovább élnünk. Hitet ad, hogy az 
ösztönös érzékenység, amivel szü-
lettünk, életre hívható, ha hagyjuk, 
hogy az érzelmeinken keresztül 
belénk hatoljon a körülöttünk lévő 
világ rejtett üzenete: hogy minden 
embernek hatalma van a jóra.

Zsákai Ildikó

Egy feledésre ítélt tiszta világ

Február 19-23-ig, teljes egy 
hétig különböző programokkal 
tisztelegtünk igazságosságáról híres 
névadónk, Hunyadi Mátyás előtt. 
Évek óta így ünnepeljük születés- 
és névnapját.

Kicsik és nagyok egyaránt 
lelkesen készültek a délutáni ese-
ményekre. Az alsósok vezérfonala 
az Egyszer volt  Budán kutyavásár 
c. monda volt. Újsághirdetést kel-
lett feladni a kutyavásárról, majd 
tudósítani a budai lakosokat a vásár 
eredményességéről. Szólásokat, 
közmondásokat, találós kérdéseket 
gyűjtöttek. Kipróbálhatták, milyen 
nehéz dolga volt anno az igazmon-
dó juhásznak, udvari festőként ké-
peket alkottak az uralkodónak, za-
jos sikerrel eljátszották a történetet 
– mint igazi vásári komédiások.

A kicsik kitettek magukért, de 
nem maradtak le mögöttük a felsős 
diákok sem. Igazi lovagi tornával, 
majd a „Csokillomos” szellemi 
vetélkedővel tisztelegtek az egykori 
uralkodó emlékének. A lelkesedés 
óriási volt, a csokihalom pedig 
finom. Zsongott az iskola minden 
délután az élménybeszámolóktól.

Röplabda-mérkőzésen csaptak 

össze iskolánk tanárai és diákjai, 
a viadal az apródok győzelmével 
zárult.  A hét közepén pedig a lant, 
illetve a gitár is megszólalt: játékos 
gyerekdalok zengtek a tornaterem-
ben. Dobogtak a talpak, csattantak 
a tenyerek, mindenki a zenész körül 
szeretett volna ugrabugrálni, táncol-
ni, énekelni. A legvállalkozóbbak a 
Gyermekkert Óvoda nagycsopor-
tosai voltak. Az iskolások örültek, 
hogy aznap elmaradt a délutáni 
tanulás, az óvodások pedig annak 
örültek, hogy kimaradt az alvás. 
Aranyosak voltak, ahogy ültükben 

az óvónéni vállát átölelve ringa-
tóztak. Egész héten rengeteg fotót 
készítettünk. Azt sajnálom, hogy 
a záró estén, a dizsiben karaokezó 
tanár bácsit nem tudtuk lekattintani. 
Messze szárnyaló, több oktávot 
átfogó hangjáért megőrültek a 
kiskamaszok.

Egy hétig ünnepeltünk a Hu-
nyadi-héten. Rengeteg energiát 
fektettünk bele, hogy minden nap, 
minden gyerek jól érezze magát.

A diákok véleménye: „Tök jó 
volt!” Örülünk neki.

Erősné Árgyelán Ildikó

Köszöntünk Mátyás király

Figyelmesség
a szebbik nem

iránt
A berettyóújfalui Fidelitas 

négy ifjú „titánja” a Nőnap regge-
lén egy-egy szál sárga tulipánnal 
kedveskedett városuk hölgyeinek 
településünk fő utcáján.

Kép: Nyírő Gizella

A berettyóújfalui Szabó Pál 
kollégiumban huszonhárom fiatal 
gyűlt össze szakmai képzésre. 
A meghívásos táborba a DÖOK 
(Diákönkormányzatok Országos 
Konferenciája) az ország minden 
megyéjéből delegált középiskolás 
küldötteket. Az országos szintű 
kezdeményezés célja, hogy fejlesz-
szék a fiatalok problémamegoldó és 
kezdeményező készségét, ezáltal új 
színt vigyenek középiskolások éle-
tébe. Céljuk továbbá, hogy hazai, 
nemzetközi szinten is képviseljék a 
középiskolákat, és ezáltal növeljék 
az összefogást.

Az itt megjelent diákok egy 
három napos tréning során szak-
képzett felkészítők segítségével kö-
zösségépítő és személyiségfejlesztő 
foglalkozásokon vettek részt. A 
tanulók az itt megszerzett informá-
ciókat továbbítják saját megyéjük 
középiskolai diákönkormányzati 
vezetőinek, ezáltal téve a prog-
ramsorozatot valóban országos 
kiterjedésűvé.

A programsorozat kezdeménye-
zője és fő támogatója a Demokra-
tikus Ifjúságért Alapítvány, a DIA, 
mely az angolszász környezetben 
megszokott, de a hazai társada-
lomban eddig ismeretlen, és mégis 
fontos közösségi tanulást (service 
learning), mint módszert és az 
önkéntesség elterjesztését tekinti 
alapfeladatának. 

DÖKÖS vagyok, vállalom!

A február 23-25-ig tartó progra-
mok második napján a diákok szak-
mai nap keretében szekciómunká-
val foglalkoztak, majd a Kikelet 
és a Tüskevár Lakásotthonokba 
látogattak el, ahol bekapcsolódtak 
a közösség életébe. Vasárnap érté-
keléses zárás keretében végződtek 
a programok.

K. P.

A Parola Közhasznú Egyesület 
néhány lelkes tagja a fejébe vette, 
hogy egy kicsit renovál azon a 
helyen, ahova jár. Az egyesület 
és a művelődési központ támoga-
tásával zajlott a festés-mázolás, 

Megújult a Parola Pinceklub!
fúrás-faragás. Új színt kapott a 
belső terem, illetve a mosdó és 
környéke. Az ajtóknak, ablakoknak 
is „új” külsőt próbáltak varázsolni 
a társadalmi munkában dolgozó 
fiatalok. Természetesen ez még 

csak az út eleje, aminek a végén 
egy megszépült hely képe lebeg. 
Az egyesület tagjai saját életterüket 
alakítgatják, csinosítják, hogy jobb, 
élhetőbb közösségi teret hozzanak 
létre. Példájuk lehetne ragadós, 
manapság nem „divat” a közért 
folytatott nonprofit tevékenység. 

A munka dandárját vállalók 
megérdemlik, hogy név szerint is 
fel legyenek sorolva:

Adamcsik László, Adamcsik 
Zsolt, Bányai Krisztián, Nagy Mi-
hály, Seprenyi Krisztián, Szilágyi 
Barna, Török Imre. 

Az egyesület aktív klubéletet 
próbál beindítani. Az aktuális prog-
ramok megtekinthetők a parolap.
uw.hu/parolapinceklub internetes 
oldalon, valamint a Bihari Hírlap 
hasábjain.

Török Péter,
a Parola Közhasznú Egyesület 

elnöke

Fotó: Kari

Figyelem!
Sziklai Emőke, a 8. sz. választókörzet képviselője  KÖRZETBEJÁRÁST TART március 24-én, 15 és 17 óra 
között a Bercsényi, Jászai Mari, Malom és Táncsics utcákon, melyre a város lakóit és vezetését is várja. 
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A téli esték 7-11 éves koromban 
úgy teltek, hogy apám a padláson 
levágott egy gusztusos darab, 
szép, fagyott szalonnát, anyám a 
kamrában lévő dézsából apró sa-
vanyú káposztát hozott, és vacsora 
közben, meg utána is mesélték 
régmúlt idők gyönyörű történeteit. 
A szüleik, nagyszüleik életét, a 
gördülő idők örömeit és bánata-
it. Nem volt se kereskedelmi, se 
közszolgálati televízió, még rádió 
sem, csak a múlt kimeríthetetlen 
kincsesbányái. 

Apám így elmondott esti tör-
téneteiből már elfeledtem sokat, 
ami bizony kár. A hajdúnánási 
pusztákról, a pusztai emberek 
törvényeiről, erkölcseiről szóltak 
ezek a történetek. A vidi rácok le-
gendájáról, akik egyszer az éjszaka 
leple alatt Nánás lakosságát akar-
ták elpusztítani. A sors másképpen 
rendezte a dolgot. 

Nagyapám nagyapja, Szívós 
Gábor szépapám juhász volt. A 
nánási puszták legelőit járta. Is-
merte a pásztor és a nyáj számára 
veszélyeket rejtő, olykor menedéket 
is jelentő vízállásokat, lápokat és 
halmokat. Tudta a partok, zugok, 
laposok és erek, az árkok sorát, 
bonyolult rendjét. Járt a csárdák 
közelében, ismerte azok belső 
világát is. A magasságos ég alatt 
elterülő végtelen rétek és legelők 
világa – ez volt néki a haza. Akkor 
még nem volt telelés, pásztorok 
Krisztusától, Sinka Istvántól is 
tudjuk – dermesztő teleket élt meg 
a bojtár kinn a nyáj mellett a pusz-
tán. Szépapám egyet-mást 1867 
után hallhatott ugyan Ferenc Jós-
káról, a társadalmi rendről, mégis 
a legfontosabb ismerete ez volt: úr, 
pásztor, paraszt. A puszták embe-
rének osztó igazsága az volt: nem 
mind juhász, akinél kampó van. 
Ebből levezethető volt számukra 
ama „alkotmányos” tétel is, hogy 
„amilyen a juhász, olyan a nyáj”. 
Egymáshoz való viszonyukat, 
társadalmi rangjukat ez az egy-
szerű és egyetlen igazság szabta 
meg. Legeltetett ő a „vidi fődön”, 
járta nyájával a tedeji legelők 
végtelenségeit is. A Lopóhalom, 
a Romlott csárda amott, itt meg a 
Kutyadomb, a Királydombi csárda 
lehettek legeltetésre és pihenésre 
alkalmas helyei. 

Rejtelmes világ volt, konok, 
szikár emberekkel. Másképpen 
megmaradni nem lehetett. Igazsá-
gaikat az élet fogalmazta. Tudták 
– s ez volt az egyik legfontosabb 
– „Betanul a kutya magától, csak 
meg kell adni néki a hűsíget”. 

Nem volt egészségügyi szol-
gálat, állatorvos sem volt. Az 
állat ha megbetegedett, a juhász 
gyógyította. Ha nem tudta, a 
birke beledöglött. Ha a nyavalya 
járványos volt, belepusztult a nyáj 
is, sokszor vele a juhász is. Pusz-
tította a nyájat a büdössántaság, 
felfúvódás, szájfájás meg a rüh. 
Ez volt a legveszélyesebb, meg 
a kergeség. A megkergült juhot 
kába birkának nevezték, maguk 
között „szakmai nyelven” csak így 
mondták: motoszkás.

A nyájban kerge birka gyakran 
akadt. Volt juhász, aki ilyenkor 
meglékelte a koponyát, de a juh 
a műtétet nem élte túl soha. Volt, 
hogy a falkába 4-5 birka is meg-
kergült. Volt eset arra is, hogy a 
fele, de 90%-a soha. Abba bele-
pusztult volna a nyáj, a pásztor, 
a gazda is. 

Pásztorok zsoltáros rangú éne-
ke volt akkoron: „Tavasszal még 
kiverískor/ Minden ember lehet 
pásztor,/ De majd ősszel szorulás-
kor/ Az a legíny, aki számol.”

Juhászlakozás ideje Kisasz-
szonykor, meg Mihálykor volt. Az 
elszámolás idején abban az időben 
a kampó is lehetett rovásfa.

Szívós István

Éppen két hónapja alakult meg 
városunkban a Fidesz Magyar 
Polgári Szövetség fiatalokat tömö-
rítő szervezete, a Fidelitas helyi 

csoportja. Elnöküknek Tikász 
Ferencet, míg alelnöknek a Fidesz 
színeiben önkormányzati képvise-
lőként tevékenykedő Bónácz Jánost 
választották az alapítók.

Arra a kérdésre, hogy honnan 
jött az ötlet Fidelitas-csoport meg-
alakítására, egyöntetűen felelték: 
régen érlelődött bennük a gondolat 
egy olyan ütőképes csapat létreho-
zására, amely idővel kellő súllyal 
tudja képviselni a város fiataljainak 
érdekeit.

A csoport megalakulásánál 
sokat „bábáskodott” a Fidesz helyi 
elnöke, Muraközi István, de támo-

gatták őket a debreceni Fidelitas-
csoport vezetői is. Az alapító tagok 
zöme felsőfokú tanulmányokat 
folytat, míg mások fiatal felnőttként 
dolgoznak. Vezetőik legfontosabb-
nak tartják felkelteni a fiatalok ér-
deklődését a politika iránt, továbbá 
összefogni a berettyóújfalui ifjakat, 
s értelmes szabadidős – kulturális, 
sport – és egyéb hasznos elfoglalt-
ságot szervezni számukra. 

Első rendezvényük a Fidesz-
csoporttal közösen lebonyolított 
megemlékezés volt a kommuniz-
mus áldozatainak emléknapján.

Nyírő Gizella

A 2007-es év farsangi szezonját, 
ahogy az elmúlt évben, az idén is a 
József Attila Általános Iskola bálja 
zárta. Mátyás napon nem kellett je-
get törni, kellemes tavaszias időben 
érkezett a több mint 200 vendég a 
sportcsarnokba.

Szeifert Ferenc polgármester 
nyitotta meg a bált, majd Giovanni 
Zanot, Porcia város alpolgármeste-
re köszöntötte a megjelenteket. 

A műsor az iskola 2.a osztá-
lyának produkciójával kezdődött 
Kopányi Lászlóné tanítónő veze-
tésével, majd az Igazgyöngy Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény 
két csoportja lépett fel. A country 
és a két mazsorett szám után az 
iskola tanárainak meglepetés mű-
sora következett, melyet Karácsony 
Imréné tanított be. A több mint 20 
fős tanári kar szamba produkcióját 
a lelkes közönség visszatapsolta. A 
műsor zárásaként egy fiatal énekes, 
Hagymási Sándor musical részlete-
ket adott elő.

A svédasztalos vacsora után 
következett a tánc, mulatozás haj-
nalig, a zenét a Cheops együttes 
szolgáltatta. Éjféltől két részben 
sorsolták ki a rengeteg tombola 
felajánlást. A bál bevételét az iskola 
szépítésére fordítják. 

Az iskola szülői szervezete ne-
vében köszönöm az iskola igazga-
tónőjének, Gombos Jánosnénak és 
a szervezőknek: Bíró Gyulánénak, 
Herczegné Balázsi Gyöngyinek és 
valamennyi kollégájának a fára-
dozását, amellyel megálmodták, 
megszervezték és lebonyolították 
ezt a csodálatos, hangulatos estét. 

Köszönjük a résztvevőknek, a 
támogatóknak a sok-sok felajánlást, 
ajándékot, segítséget.

Akik lemaradtak az idei jóté-
konysági bálról, azok igazán saj-
nálhatják, de remélhetőleg jövőre 
már velük is találkozhatunk a József 
Attila-iskola következő báljában.

Kállai Irén,
a szülői szervezet képviselője

A farsang az óvodások egyik 
legkedveltebb ünnepe. Február 
hónapban tervezgetünk, hogy ki 
milyen jelmezbe bújik, sok vidám 
játékot gyűjtünk, mókás verseket, 
dalokat, mondókákat, jeleneteket 
játszunk el, feldíszítjük a csoport-
szobákat, óvodánkat.

Az előkészületnek a gyerekek 
aktív részesei, hiszen maguk ké-
szítette álarcokkal, sárkányokkal, 
bohócokkal, festett léggömbökkel, 
ötleteik szerint velük díszítünk. A 
játék, a közösség ereje, feloldja a 
feszültséget, s a mi a legfontosabb, 
örömöt ad. Fantáziájuk szárnyalhat, 
kreativitásuk megmutatkozik nap 
mint nap, mire „összeáll” a farsangi 
program.

Már csak egyet kell aludni!
Reggel érkeztek a királylá-

nyok, menyasszonyok, tündérek, 
méhecskék, katicák, pókemberek, 
bohócok, vitézek, cicák… Vidám 
zene szólt, egyéni kívánság szerint 
festettük arcukat a jelmezeseknek, 
minden gyermekarc ragyogott, 
szinte átvarázsolódtak. Sok felnőtt 
vendégünk volt, szülők, nagyszü-
lők, többen közöttük első farsan-
golók óvodánkban. Ki-ki a maga 
alkotta jelmezbe bújt, ötletességben 
nem volt hiány. 

„Farsang van…” – kezdték vi-
dám műsorukat a kicsik. Ügyesen 
bemutatkoztak a jelmezesek, dallal, 
verssel, tapssal jutalmaztuk mind-
ahányat. A játékba szívesen kap-

csolódtak be az anyukák, apukák. 
Jó volt látni, ahogyan segítették 
gyermeküket a versengés során, 
ölelték magukhoz kicsinyüket a já-
ték végén. Az óvónénik vezetésével 
a nagyobb óvodatársak is bemutat-
koztak a kicsiknek. Igazi karneváli 
hangulatban farsangoltunk.

A gyerekek megvendégeléséről 
a szülők gondoskodtak. A finom 
csemegék, hűsítő üdítők után foly-
tatódott a buli. Óvodánk előterében 
Szabó György és zenekara, a Ze-
nemágusok húzták a talpalávalót. 
Felszabadultan, örömmel táncoltak 
aprók és nagyok. 

Ezúton is köszönjük a szülők 
és a Zenemágusok segítő együtt-
működését.

Hasznos és kellemes időtöltés 
volt ez a délelőtti közös játék – ami 
Devecseri László szavaival szólva: 
emberségre, szeretetre, együvé 
tartozásra tanít. 

A József Attila Tagóvoda
nevelőtestülete

A József Attila-iskola 
jótékonysági bálja

Farsangolók
a József Attila Tagóvodában

Vélemények még mindig egy témára 
1. levél – Megkövezés helyett…
2. levél – Tisztelt Képviselő Asszony, Kedves Emőke!
3. levél  – Az utolsó szó jogán

Postaládánkba érkezett

(A Bihari Hírlap szívesen fogadja postaládájába az olvasói észrevételeket és véleményeket máskor 
is, de a fenti témát a „túlbeszélés” elkerülése végett már szívesen lezártnak tekintené, remélem, ezzel 
az érintettek is egyetértenek.)              A szerk.

Képviselő Asszony!

Csendes szomorúsággal olvastam őszinte sorait, 
miközben néhány kérdés vetődött fel bennem.

– Miért tesz szemrehányást dr. Vitányi Istvánnak, 
mert felemelte hangját a Területi Kórház dolgozóinak 
érdekében? Vajon riogatásnak tekintené a képviselő 
úr nyilatkozatait akkor is, ha Önt fenyegetné elbo-
csátás olyan helyzetben, hogy egyetlen keresőként a 
családjában iskoláztatnia kell a gyermekeit, fizetnie a 
lakása törlesztőrészleteit, fizetnie „hála két szocialista 
kormánynak” a megemelt közüzemi díjakat az egyre 
csökkenő nettó fizetésből úgy, hogy kiegészítésként 

nem kapná áldozatos munkájáért a képviselői tisz-
teletdíjat?

– Miért nem nyugtatja meg a kórház valóban 
elismerésre méltó munkát végző dolgozóit a kormány-
párti országgyűlési képviselő?

– Vajon leírta volna ugyanezeket a sorokat, ha a 
jelenlegi ellenzék kormányozna és – bár a feltételezés 
is abszurd – hozta volna ezeket az intézkedéseket?

Képviselő Asszony!
Fogja meg a kezemet, simogassa a vállamat, és 

nevessen, kacagjon, mert egy mosollyal engem már 
nem tud meggyógyítani.

Kiss Józsefné, Berettyóújfalu

Megkövezés helyett…
Sziklai Emőke önkormányzati képviselőnek

Tisztelt Képviselő Asszony,
Kedves Emőke!

Többször elolvastam a cikkedet, 
és egy pár gondolatot szeretnék 
hozzáfűzni.

1., Abban az esetben, ha nem 
akarunk személyeskedni, akkor 
nem kellene nevesíteni a cikkírót, 
mert így a képviselő úr meg volt 
szólítva.

2.,  Hogy a  két szocialista  
kormánynak miért kell hálásnak 
lenni, ezt mindenki maga dönti 
el. Az elmúlt időszakban nagyon 
sokat fejlődött a Területi Kórház, 
ezt a tényt elvitatni nem lehet, 
ugyanakkor a fejlődést, kiknek a 
lobbitevékenysége segítette, az 
vita tárgya lehet. Abban az esetben, 
ha CT-vel, és az általad említett 
Centrummal is rendelkezett volna 
a kórház, teljes lenne a siker, de 
az egészhez ezek hiányoztak, így 

nem lett kiemelt a létesítmény, a 
vizsgán elbukott. Fehérgyarmaton 
dolgozó orvos barátom azt mondta, 
hogy az intézményükben nincs CT, 
(Karcagon sincs), mégis kiemelt 
kórház lehetett. Akkor itt valami 
„sántít”.

3., Egy országgyűlési képvi-
selőnek mindig figyelemmel kell 
lennie egy ilyen kiemelt intézmény 
jövőjének alakulásával kapcso-
latban, ezért szerintem jogos az 
„óvó” cikk. A tömeges elbocsátás, 
bezárás, pusztulás tényeit majd öt 
év múlva tudjuk „diagnosztizálni” 
(elbocsátások már történtek).

4., A képviselő úrról tudni 
érdemes, hogy személyében több 
ok miatt is erősen kötődik a kórház-
hoz, emiatt is van az „egészséges” 
aggódás.

5., Önkormányzati képvise-
lőként írtad a cikket, így inkább 
politikai színezete van az írásnak. 

Kórházi dolgozóként hitelesebbek, 
őszintébbek, emberibbek lettek 
volna gondolataid. Önkormányzati 
képviselőként, tiszteletdíjjal a hátad 
mögött sokkal könnyebb moso-
lyogva gyógyítani, és kevésbé ag-
gódni. Ugyanakkor, akivel szóban 
vagy írásban közölték az elbocsátás 
tényét, nem biztos, hogy mosolyog-
va tud a munkájára koncentrálni, és 
hasonlóan gondolkodni mint, amit 
Te leírtál. 

* * *
Itt szeretnék gratulálni Gyula 

Ferencné képviselő asszonynak a 
január 20-i, a Parlamentben elhang-
zott hozzászólásához, ami tartal-
mában kiválóra sikerült. Kívánom, 
hogy minél több ehhez hasonló 
hozzászólása és észrevétele legyen 
az elkövetkezendő időszakban.
Berettyóújfalu, 2007.02.26.

Vilistein Levente
Berettyóújfalu

Tisztelt Képviselő Úr!

Nem hazudtam, így magya-
rázkodni sem fogok, vitatkozni 
pedig az Ön által írt pontatlan, 
féligazságokkal nem akarok.

Sajnálattal vettem tudomásul, 
hogy Ön nem tisztelt meg levelem 
elolvasásával.  Örömömre szolgált 
azonban a szocialista kormányok 
idején történt, kórházunkat is 
érintő fejlesztések elismerése. 
De a negyedik ponttal is teljesen 
egyetértünk, hiszen magam is 
ekképp írtam le. Megismétlem, a 
krónikus és rehabilitációs osztá-
lyokon is éppen olyan fontos és 
magas színvonalú munka folyik, 
mint a kórház többi osztályán, 
itt kérem ki a jövőben ezeken az 
osztályokon dolgozó személyzet 
nevében az ellátás színvonalának 
csökkenésére irányuló megjegyzé-
sét. A krónikus ágyak fenntartása 
kevesebbe is kerül, gazdaságosabb 

a működtetésük, több ápolási napot 
lehet elszámolni stb., de ebbe itt 
nem szeretnék belemenni. Saj-
nálom az elbocsátott embereket, 
és családjaikat, az én családomat 
sem kíméli ez a probléma. Azokat 
a nyugdíjasokat is sajnálom, akik 
nem dolgozhatnak nyugdíj mellett, 
de ahogyan e lap hasábjain olvas-
hattuk, ma már nem engedheti meg 
magának az országban egyetlen 
intézmény sem, hogy finanszíroz-
za a bújtatott létszámot, s kórhá-
zunk fennmaradása a tét. Lehet, 
hogy Ön, Tisztelt Képviselő Úr, 
nem emlékszik, hogy bezárással 
riogatott, azért az „aláírásgyűjtős, 
megmentős, bezárást sejtetős” 
akció gondolom, élénken él még 
emlékeiben. A törvényre hivatko-
zásról, jogszabályi értelmezésről 
képi elemekkel tarkított bemu-
tatót is láttunk a „kordonbontós 
akciósban”.

Végül a 24 órában működő 
Sürgősségi Betegellátó Centrum 

nem azonos Kórházunk Sürgősségi 
Betegellátó Osztályával, mivel 
előbbihez olyan háttérosztályok 
kellenének, mint például ideg-
sebészet stb., melyek kialakítása 
óriási költségekkel járna. Tényleg 
szívesen beszélgetek Önnel ezek-
ről a dolgokról, Tisztelt Képviselő 
Úr, de nem kívánok ebben a lapban 
párbeszédet folytatni, mert e lap 
nem erre hivatott. 

Annak pedig igazán örülni 
fogok, ha a keresztényi szeretet és 
a Nemzeti Összefogás jegyében, 
legközelebb nem „kavics dobás-
ra”, hanem őszinte kézfogásra, 
partnerségre emeli kezét, mert ez 
mindannyiunk, az ország, Bihar és 
Berettyóújfalu érdeke.

Kérem, ne vegye hát tisztelet-
lenségnek, ha többé e lap hasábjain 
nem reagálok kiigazításaira, sze-
mélyesen persze bármikor, s ha írá-
sos formához ragaszkodik, e-mail 
címem: szemoke@citromail.hu.

Az utolsó szó jogán...

Tettre kész fiatalok

Hitelügyintézés díjmentesen
Jelzáloghitelek: lakásvásárlásra, építésre, felújításra,

kedvezőtlen kamatozású hitelek kiváltására
és szabad felhasználásra is.

Hívjon! Segítek!
Keresse a legjobb lehetőséget!

Megtakarított pénzét tartsa euróban.
Kimagasló hozamok!

Hitel — Befektetés — Biztosítás                                                 
Érdeklődni: Rinyu Sándor 30 207-5580

A juhászatról
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12. Szabad folyást
a törvényességnek

Az MSZMP még alig 30 tagot 
számláló Központi Bizottságának 
egyik, ’57 tavaszán tartott ülésén 
a forradalom felszámolásának 
módjait tárgyalva Kádár János 
azt mondta: „Szabad folyást kell 
engedni a törvényességnek.” A 
rendőrség, ügyészség és a bíróság 
legfőbb vezetői megértették, mit 
jelent a „szabad folyás” a konszo-
lidáció gyakorlatában.

A pufajkás terror már december-
ben elkezdődött. A bihari falvakban 
’57 január-februárja kegyetlen világ 
eljövetelét hozta. A rendőrörsök, ta-
nácsházák külön e célra berendezett 
helyiségei iszonyatos verések szín-
helyei lettek. Ütlegelés, gumibo-
tozás járta, használták a puskatust 
is. A beidézettek vagy a bekísértek 
kék-zöld testrészei hetekig, hóna-
pokig tanúsították a munkás-paraszt 
hatalom humanizmusát.

Berettyóújfaluban a mai ru-
hagyár és a rendőrség voltak a 
kihallgatási helyszínek. Március-
ban Újfaluban is elkezdődtek az 
internálások és a letartóztatások. A 
rendőrségi kihallgatási jegyzőköny-
vek alapján gyorsan elkészültek 
az ügyészi vádiratok, amelyek 
nyomán a bíróságok sorozatban 
hozták ítéleteiket. 

Dr. Dubay Miklóst, a Járási 
Forradalmi Bizottság elnökét 9 
év börtönbüntetéssel sújtották. 
Legfőbb bűne volt, hogy – Gaál 
Jánossal együtt – leváltotta a ha-
tárőrség parancsnokát, Gál Zoltán 
őrnagyot, és a szükséges politikai, 
jogi eljárás későbbi lefolytatása 
céljából átadták őt a Debreceni 
Forradalmi Bizottmánynak. Dubay 
doktor ellen koholt vádakat is gyár-
tottak. Előítéletek is súlyosbították 
az elmarasztalását, pl. a kitelepített 
feleség és a földbirtokos szülők. 

Gaál Jánost, a Járási Forradal-
mi Bizottság tagját „kivégezték” 
– ítélet nélkül. Március 8-án éjjel a 
rendőrség pincéjében félholtra ver-
ték. Agyhártyarepedés, agyvérzés 
és egyéb súlyos belső sérülések kö-
vetkeztében április 23-án meghalt a 
rabkórházban. Az emberi mivoltuk-
ból kivetkőzött, a törvényességnek 
szabad folyást engedő, elvetemült 
gyilkosokat soha nem vonták fele-
lősségre. Azzal vádolták őt, hogy 
a járási pártbizottság kocsiján járta 

Lyukas zászlók alatt (1956-2006)
Új iroda nyílik várhatóan már-

cius végén Berettyóújfaluban 
Integrált Szociális Iroda néven 
a Kálvin tér 3. sz. alatt (a volt 
banképületben). Jelenleg az épület 
belsejének - a három irodahelyiség 
és a kiszolgáló helyek – felújítása 
zajlik, és akadálymentesített lesz. 
Az irodákban információnyúj-
tás, egyéni segítő beszélgetés, 
tanácsadás (pszichológiai, jogi, 
mentálhigiénés, vállalkozásfej-
lesztési, munkaügyi, életvezetési, 
egészségügyi, stb.) képzésbe, át-
képzésbe irányítás, integrált segít-
ségnyújtás folyik majd hátrányos 
helyzetű, aktív korú munkanélkü-
liek számára. Az új szolgáltatást 
az a 37 millió 620 ezer forint teszi 
lehetővé, amit Berettyóújfalu ön-
kormányzata a munkaügyi központ 
helyi kirendeltségével és a Városi 
Szociális Szolgáltató Központtal 
karöltve nyert egy európai uniós 
(HEFOP/2006/2.2.2-06/1) pályá-
zaton. A „Sorsfordító” nevet viselő 
program célmeghatározásában a 
következő szerepel: „Társadalmi 
befogadás elősegítése a szoci-
ális és munkaügyi szolgáltatá-
sok együttműködési modelljének 
kidolgozásával”. Hosszútávon 
egy olyan integrált munkaügyi 
és szociális ellátó és szolgáltató 
modellt kívánnak kikísérletezni, 
megalapozni, melynek célja az 
inaktivitás csökkentése. A konkrét 
cél pedig az, hogy a munkaerőpiaci 
szempontból hátrányos helyzetű 
Berettyóújfaluban és térségében 
működőképes, tervszerű, tudatos, 
komplex szolgáltatásfejlesztés, 
együttműködés alakuljon ki a 
munkaügyi és szociális intézmé-
nyek között. Azokat az embereket 
kívánják megszólítani, akik hátrá-

nyos helyzetűek, aktív korú mun-
kanélküliek, vagyis betöltötték 18. 
életévüket, de még nem érték el az 
öregségi nyugdíjkorhatárt. Vagy 8 
általános, illetve annál alacsonyabb 
iskolai végzettségűek, vagy elavult 
szakképzettséggel rendelkeznek, 
illetve szakképzettségük iránt 
nincs kereslet, így elhelyezkedésre 
nincs lehetőségük. Ide számítanak 
a fogyatékos személyek iskolai 
végzettségtől függetlenül, a mun-
kaviszonyba még nem állt vagy 
tartós munkanélküliek, illetve az 
elmúlt két évben csak közmunka 
programban vagy közhasznú fog-
lalkoztatásban résztvevők. 

A program végrehajtására egy 
hat fős munkacsoport alakult Tóth 
Szilvia szakmai vezető és Kinter 
Mónika programmenedzser irá-
nyításával. 

Tóth Szilvia szakmai vezető 
elmondta, a gyakorlatban ez úgy 
működik, hogy 500 főt kell kivá-
lasztaniuk a fenti kritériumoknak 
megfelelően Berettyóújfaluban és a 
térség hét településén, akik tájékoz-
tatást kapnak a programról, illetve 
egy igen részletes, központilag 
kidolgozott adatlapot töltetnek ki 

velük. Majd ebből az 500-ból 100 
főt választanak ki, akik kellőképpen 
motiváltak, és sikeresnek ígérkezik 
velük az együttműködés. Ezekre az 
emberekre egyénre szabott fejlesz-
tési tervet készítenek: mit szeretné-
nek ők kezdeni az életükkel, illetve 
a szakemberek milyen lehetőséget 
látnak számukra. A végső létszám 
50 fő lesz, akikkel a fejlesztési ter-
vet meg is kell valósítaniuk. 

Kinter Mónika programmene-
dzser kiegészítésként hozzáfűzte, a 
program célja bármilyen előrelépés 
elősegítése ezen emberek életmi-
nőségében akár úgy, hogy mun-
kát találnak számukra, akár úgy, 
hogy valamilyen egyére szabott 
képzésre vagy egészségkárosodás 
esetén egészségügyi intézménybe 
irányítják őket, lényeg a pozitív 
elmozdulás. 

A modellprogram – az ország 
hét településén – a Strukturális 
Alapok Programiroda és a Szoci-
álpolitikai és Munkaügyi Intézet 
szakmai irányításával és ellen-
őrzésével zajlik, egy évig tart, és 
siker esetén az egész országban 
bevezetésre kerül.

L. M.

a falvakat, „elnökhelyettesként te-
vékenykedett, képviselő akart lenni, 
ahol megjelent, nagy beszédeket 
mondott, mindig a nagy nemzeti 
forradalomról beszélt, s arról, 
hogy a kommunistákat mindenféle 
vezetésből ki kell hagyni.” Igen, 
ma így mondanák: tette a dolgát. 
Teljesítette a feladatát, amelyre a 
forradalom felhatalmazta, a forra-
dalom, amelyért életét áldozta.

Dr. Horváth Sámuel, a Községi 
Forradalmi Bizottság tagja, bünte-
tése: 3 év börtön. A vád szerint ő 
adta ki a letartóztatási parancsokat, 
ő függesztette fel állásaikból a 
kommunista vezetőket, ő vezette 
a forradalmi bizottság igazságügyi 
szekcióját. Segítője volt dr. Ormay 
Géza, aki a Járási Forradalmi 
Bizottság tagja volt, és négy év 
börtönbüntetést kapott.

Ami a letartóztatási parancsokat 
illeti, igazság szerint egyes rendőr 
és ÁVH-s tisztek kérték az ilyenféle 
védelmet. Féltek a népharagtól – ta-
lán jogosan. Nyeste Gyula mond-
ta el nekem 2006 nyarán, hogy 
Szántó Béla és Csontos András 
nemzetőrparancsnokoktól kapott 
utasítást arra, hogy a járásbíróság 
börtönébe zárt ÁVH-s és rendőr-
tisztek biztonságát szavatolja. Az 
ottlévők szabadon mozoghattak, 
a családtagokkal rendszeresen 
érintkezhettek, számukra otthonról 
hozhattak ebédet, vacsorát. Nyeste 
Gyula parancsnoksága alatt Lisztes 
Mihály és Szabó Albert voltak az 
őrszemélyzet tagjai. Ezek a tisztek 
november 4-e után állították csak, 
hogy őket letartóztatták.

Csóra József, a Járási Forradal-
mi Bizottság tagja és a különleges 
feladatokat ellátó nemzetőregység 
parancsnoka volt. Büntetése négy 
év börtön. Ő volt a forradalmi na-

pok egyik legaktívabb szereplője, 
a vád szerint „5-6 tagú fegyveres 
bandájával” járta a falvakat „és 
saját szájaíze szerint alakította 
meg a forradalmi bizottságokat”. 
Éliás András rendőrparancsnokot 
valóban ő tartóztatta le, és mint 
írták: „fényes nappal kísérte be a 
járási börtönbe”.  Felrótták neki, 
hogy „Kapusi elvtársnőt és Kártik 
elvtársat, a gépállomás igazgatóját, 
illetve párttitkárát is letartóztatta.” 
Ma már tudjuk, nevezetteket egy-
két óra múlva el is engedték.

Csontos András Berettyóújfalu 
Forradalmi Bizottmányának tagja, 
a nemzetőrség megszervezője és 
parancsnoka, büntetése 6 év börtön. 
Súlyosbította ítéletét, hogy Csontos 
a Kisgazdapárt ifjúsági szervezeté-
nek bihari titkára volt. Szántó Béla, 
a nemzetőrség parancsnokának 
képzettsége, katonai tapasztalata 
hozzájárult Újfalu rendjének és 
a polgárok személyi biztonságá-
nak fenntartásához. Bátorságáról, 
következetes intézkedéseiről régi 
katonája, Nyeste Gyula beszélt ne-
kem, aki 1942-ben Szamosfalván, 
majd 43-ban a Ferihegyi Repülő-
téren teljesített szolgálatot Szántó 
Béla parancsnoksága alatt. 

Bertóthy Károly Berettyóújfalu 
Forradalmi Bizottmányának tagja, 
büntetése 2 év börtön. Juhász Jenő 
1 év 8 hónapot kapott, Magyar 
Ferencné (Bánffy Judit) 2 évet a 
rendőrség előtti tüntetésben való 
részvétele miatt. Magyar Lajos 1 
évet, Nedeczky Barnabás 5 hó-
napot, Rácz József 1 évet, Sipos 
József 1 évet, Szántó Károly 1 év 
2 hónapot, Szilágyi Béla 2 évet 
kapott ugyancsak a rendőrség előtti, 
izgatásnak és szervezkedésnek mi-
nősített cselekedetek miatt.

A szovjet emlékművet rongáló-
kat 6-6 hónapi felfüggesztett bör-
tönbüntetésre ítélték. Név szerint: 
Körtvélyesi Béla, Karancsi Gyula, 
Erdei Antal, Daróczi István, Barta 
Lajos és Szabó László. Winkler 
Ferencet felmentették, mint ahogy 
Szalai Gyulát és a fiatalkorú Szabó 
Sándort is. Ilyen volt akkoron a 
törvényesség szabad folyása. Hol 
volt, hol nem volt. Az árát megfi-
zettük. Sokan, nagyon sokan azóta 
is, folyamatosan. Az adószedők 
hatalma örök. 

A sorozat befejező része
következik.

Szívós István

A tavasz közeledtével lassan 
újjáéled a természet. Ilyenkor 
sokan kezdenek neki különféle 
méregtelenítő kúráknak, hogy 
megtisztítsák testüket-lelküket. 

A kínai Wu Xing (5 elem, 
5 fázis) tana szerint a télnek az 
analógja a víz, amikor is minden 
visszahúzódik, és csak belülről 
munkálkodik. A hideggel, sötét-
séggel, északkal, az állandósággal, 
valamint a mozdulatlansággal 
szimbolizálható. A tavasz a fa-fá-
zishoz tartozik. Erre az időszakra 
a hirtelen kibontakozás, a moz-
galmasság a jellemző. A pszichés 
reakciója az ingerlékenység, düh 
szintén függ a fa-energia állapo-
tától.

A tavasz a nagytakarítások 
ideje is, alig várjuk, hogy a hosz-
szú tél után lakásunkat felfrissít-
sük egy alapos nagytakarítással. 
De nemcsak a lakásban kellene 
nagytakarítást végezni, hanem 
saját magunkban is! A szerveze-
tünkben ugyanis évente kb. 6 kg 
méreganyag rakódik le! Egy része 
ugyan széklettel, vizelettel, izza-
dással stb. eltávozik, de jó része 
ott marad, és sejtszinten mérgezi 
a szervezetet. A munkám során 
nap, mint nap szembesülök azzal 
a ténnyel, hogy szervezetünkben 
mennyi salak-, méreganyag van 
lerakódva. Gondolok itt a lábázta-
tásos méregtelenítésre vagy akár 
masszírozás során a belek zónáira. 
Nagyon fontos a belek tisztasá-
ga. A belek helytelen működése 
számos betegség forrása, ugyanis 
a vastagbélben található immun-
központunk 70-80%-a. A helytelen 
táplálkozás, a rostszegény, állati 
fehérjében gazdag, a nem alaposan 
megrágott ételek fogyasztása és a 
túlevés a bélflóra egyensúlyának 
felborulásához vezet. A nehezen 
vagy egyáltalán nem emészthető 
ételmaradékok bélsár formájában 

„Orrán-száján folyjék a zsírja!” – ezt kívánták Bihar-
ban azoknak, akik disznóölés előtt álltak. No meg vár-
ták, hogy jó fagyos idő legyen, mert sáros, locs-pocsos 
időben nem szívesen végezték ezt a hangulatos munkát 
az emberek. Az idei télnek nevezett időszak már csinált 
egy-két tavaszias viccet, de ez nem zavarta a Kis-Bihar 
Turisztikai Egyesületet abban, hogy a nagysikerű aratási 
Morzsóka fesztivál után, immár másodjára megrendezze 
a disznótoros morzsókát. Itt a kenyér mellé már bőven 
járt zsíros harapnivaló is.

A február 17-i nagy nap előtt már izzottak a ke-
mencék, hiszen ki kellett sütni a „fogópálinkához” 
és a forralt borhoz való házias pogácsát. Kora reggel 
elkezdődött az emberségesen elkábított disznók fel-
dolgozása, hogy idejében gyomorba kerüljön az első 
meleg étek, a hagymás vér. A környékbeli csaptok ismét 
szívesen jöttek versengeni, de nem sajnálták az időt az 
utazásra a nagyváradiak sem, és eljöttek a híres Csabai 
Kolbászklub Egyesület mesterei is, hogy nyálcsorgató 
termékeikkel megkínálják a vendégeket.

Megnyitó királyi szakáccsal
Kocsis Róbert, a megyei közgyűlés alelnöke örült 

annak, hogy sokan még szállást is igénybe vettek azért, 
hogy a bakonszegi és a környékbeli ízeket kóstolgassák. 
Ez a rendezvény a jóízű civil összefogás sikerét jelenti. 
Antal Sándor még verset is fabrikált, imígyen köszöntve 
a megjelenteket: „Morzsókára jöttünk február havára,/ 
Február havában a disznóvágásra./ Keljetek hajnali ma-
lacvisításra,/ Emberek, gyertek morzsókás látványra!”

Nem volt nehéz észrevenni egy elegáns szakács-
ruhában dolgozó férfiút, akinek a „Királyi főszakács” 
jelvény díszítette mellét. Bojtor Tibor elmondta, hogy 
van hazánkban egy Nagyszakácsi nevű település, ahol 
már több mint tíz éve megrendezik a királyi szakácsok 
vetélkedését. A részvételhez korábban meg kell nyerni 

Lényeg a pozitív elmozdulás

lerakódnak, amelyek a hosszú évek 
során a vastagbél falát borító bél-
bolyhok között megkeményednek. 
A méreganyagok felszaporodása 
gátolja a sejtek anyagcseréjét, ép-
pen ezért a mérgeződés erősségétől 
függően okozhatnak hosszabb idő 
alatt szervi vagy működésbeli 
elváltozásokat, melyek akár halá-
los kimenetelűek is lehetnek. Az 
alábbi tünetek esetén feltétlenül 
javasolt a béltisztítás: elégtelen 
emésztés, erősen bűzös széklet, 
puffadás, gázképződés, krónikus 
székrekedés, csillapíthatatlan éh-
ségérzet, súlyfelesleg, különböző 
ételallergiák, a légutak elnyálká-
sodása, visszatérő megfázások 
és fertőzések, gyakori fáradtság 
és erőtlenség, ingerlékenység, 
agresszivitás, koncentrációs ne-
hézség, depresszió, fejfájás, bőr-
problémák, pattanások, kiütések, 
gennyes gyulladások, haj és a 
körmök töredezése, hajhullás, 
aranyér, Candida-fertőzés, reu-
ma, sokízületi gyulladás, magas 
vérnyomás. Sokan kérdezik tőlem, 
hogy honnan kerül a szervezetükbe 
az a rengeteg méreganyag, mikor 
ők nem dohányoznak, kávéznak, 

és megpróbálnak egészségesen 
táplálkozni. Nem kell nagyon 
keresgélni az okokat! Elég csak 
megemlítenem a helytelen táp-
lálkozást (tartósítószerek, ada-
lékanyagok, színezékek stb.) a 
szennyezett levegő (kipufogógáz, 
szmog, vegyszerek stb.) túlzott 
gyógyszerfogyasztás (szintetikus 
kemikáliák) tudatos önmérgezés 
(cigi, kávé, alkohol, drog stb.) élet-
mód (stressz), és sorolhatnám még 
tovább azokat az okokat, amelyek 
elsődleges helyen szerepelnek.

Különböző méregtelenítési 
módok ismeretesek, amelyekhez 
nem szükséges orvosi felügyelet. 
Csak néhányat sorolnék közülük. 
Ilyen pl. a böjt, léböjtnap, amely 
akár több napos is lehet. Jómagam 
is rendszeresen méregtelenítek és 
böjtölök. Hatékony még a vastag-
bél-átmosás, azaz a beöntés vagy 
a lábáztatásos méregtelenítés (SPA 
készülékkel), amellyel igencsak jó 
eredmények érhetők el a különbö-
ző betegségek esetén. Lehet még 
használni tablettákat, kapszulákat, 
teákat, tapaszokat is méregtelení-
tés céljára. A megelőzés nagyon 
fontos szerepet játszik, legyen 
az bármilyen egészségmegőrző 
módszer, mert ne feledjék, mindig 
könnyebb a betegséget megelőz-
ni, mint a meglévőt gyógyítani! 
Befejezésként I. P. Pavlov szavait 
idézem: „A növényekben rejlő 
gyógyérték az anyatejhez hason-
ló, mivel azokban nem csupán 
tápanyagok, hanem az önvédelmi 
harc és a fejlődés eredményekép-
pen rendkívül változatos, egymást 
kiegyenlítő, méregtelenítő gyógy- 
és védőanyagok rejlenek. Ezek 
az anyagok az ember számára 
készen vannak, csak értük kell 
nyúlni.” Tegyenek hát Önök is 
egészségükért! 

Maginé Bogáti Gyöngyi
reflexológus–természetgyógyász

Tavaszi nagytakarítás, avagy
a méregtelenítés fontossága

Kácson egy főzőversenyt, ahol a királyok udvarában 
megismert étkeket készítik el. Így kerülhetnek be a 
Királyi Főszakács Szövetségbe. Jelenleg 16 tagja van 
a neves csapatnak. A királyi szakács is rendez hasonló 
népünnepélyeket, mint a bakonszegi, utóbb Kiskun-
félegyházán, Balástyán és Sándorfalván. Most van 
alakulóban egy amatőr Királyi Szakács Lovagrend, 
hogy a fiatalok is szóhoz jussanak.
Harangszó utáni eszem-iszom, kultúrával fűszerezve

A bihari morzsókás disznótoron pörögtek az esemé-
nyek, fogytak az ételekre és italokra beváltható tallérok, 
és fogyott a pecsenye, a toroskáposzta, készültek a 
finomabbnál finomabb kolbászok. A zsírt nem a tabletta, 
hanem a házi pálinka, a bor és a sör oldotta.

A gyomor mellett a fül és a szem is talált magának 
valót. Ismét sok csoport, együttes szórakoztatta a 
közönséget. Eljöttek a furtai és az esztári citerások, a 
Törő Gábor Népi Együttes Püspökladányból, a Főnix 
tánccsoport, fellépett a helyi ifjúsági néptánc- és mo-
derntánccsoport és a népdalkör.

Tanulságok és sikerek
A morzsókák fő szervezője, Kovács Zsuzsanna, 

a Kis-Bihar Idegenforgalmi és Turisztikai Egyesület 
elnöke elmondta, az idén úgy helyezték el a csoportok 
munkasátrát, hogy minél több barát és érdeklődő kö-
vethesse a munkafolyamatokat. Nem lettek hűtlenek 
a csapatok, akik az elmúlt évben itt voltak, az idén is 
eljöttek. A fáradt, de jókedvű böllér- és hentescsapatok 
örültek a díjaknak. Nagy siker volt, hogy a bakonszegiek 
nyerték a vetélkedést, de legalább olyan sokan örültek 
annak, hogy a szomszédos Biharból a nagyváradi csapat 
lett a második. A harmadik helynek a furtaiak tapsol-
hattak a jóllakott szurkolósereggel. Különdíjat minden 
résztvevő csapat kapott.

Harasztosi Csaba

Tavaszias disznótor Bakonszegen

Fotó: Kari
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IRODASZEREK
Leporellók, fénymásoló-papírok,
faxpapírok, pénztárgép-szalagok,

borítékok, bélyegek,
tintapatronok,

floppy- és CD-lemezek, fénymásoló 
festékporok, festékkazetták,

videó- és magnókazetták, elemek
Orvosi nyugta

és készpénzfizetési számla 
kapható

FÉNYMÁSOLÁS,
spirálozás, laminálás.

Március
24.: Átok 2. (sz. am. horror film)
25.: Véres gyémánt (sz. am. 
thriller)
29.: S.O.S. szerelem! (sz. magyar 
rom. vígjáték)
30.: Dreamgirls (sz. am. zenés 
film)
31.: Arthur és a villangók (sz. 
szinkr. fr. családi rajzfilm)

Születtek
Január

28.: Nagy Gréta
 (Nagy János
 Nagy Piroska)

Február
10.: Szecsődi Molli
 (Szecsődi László 
 Pellei Diána)
13.: Szilágyi Ákos
 (Szilágyi Imre
 Veres Krisztina)
16.: Popovics Márk József
 (Popovics József
 Mogyorós Andrea)

Elhunytak
Február

16.: Kiss Istvánné (1922)
21.: Ajtai János (1940)
21.: dr. Kiss Ernő Sándorné  (1922)
23.: Somi József (1960)
26.: Bíró Bálintné (1949)
27.: Nagy Lajosné (1926)
27.: Harmati Sándorné (1923)
28.: Szoboszlai István (1942)

Március
1.: Balogh Ferencné (1946)

KIÁLLÍTÁS
Március 19-én, 17 órakor a 

Kisgalériában Trifán László nagy-
váradi festőművész kiállításának 
megnyitója.

A kiállítás megtekinthető április 
7-ig naponta, 9-17 óra között.

* * *
HÜLLŐKIÁLLÍTÁS

Március 21-től 24-ig hüllőki-
állítás a nagyteremben, naponta 
9-18 óráig.

* * *
SZÍNHÁZ
Három előadásból álló színházi bér-
letsorozatot indítunk. Előadásaink:

1. Április 17-én, 18 órától A ha-
záért és a szabadságért – történelmi 
játék II. Rákóczi Ferencről.

2. Május 15-én, 18 órától Indul 
a bakterház – vígjáték.

3. Június 5-én, 18 órától Pardon, 
tévedtünk… avagy három dinnye 
egy száron – zenés kabaréműsor.

Az előadásokat a Nagyváradi 
Állami Színház Szigligeti Társula-
tának vendégjátékában láthatják. 

Bérletek a művelődési köz-
pontban vásárolhatók 4.200 Ft-os 
áron, nyugdíjasoknak és diákoknak 
3.600 Ft-ért.

Az előadásokra 1.500 Ft-os 
jegyek vásárolhatók.

* * *
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

Március 20-án és 27-én csont-
ritkulást megelőző torna. Mindenkit 
szeretettel várunk.

A bajnokság vége előtt 7 mér-
kőzéssel az igen előkelő harmadik 
helyen áll az MVFC gárdája a futsal 
NB I-ben. A legjobb négybe jutás 
lehetősége kötelezővé teszi a csapat 
számára a teljes erőbedobást. Az 
NB I. első négy csapata rájátszás-
ban dönti el a végső sorrendet, és itt 
már bármi előfordulhat. 

Mezei József tulajdonos: A cél-
kitűzés a legjobb négybe kerülni, de 
nem negyedikként, hiszen akkor az 
első helyezettel kell viaskodnunk. 
Valószínűleg a bajnokság végén 
is aranyérmes Gödöllő gárdáját 
mi is szeretnénk elkerülni, ők még 
most is, hogy gyengültek, a magyar 
mezőny legjobb csapata. A második 
a harmadikkal csatázik, a két hely 
valamelyikének a megszerzése 
nagyon nagy fegyvertény lenne. 
Új játékosok igazolásával is pró-
báljuk a csapatot erősíteni. Trippon 
Péter Körösszakálból, Sáfár Tóni 
Romániából érkezett. Lábas László 
és Balogh Gábor igazolása is folya-
matban van, de nekik még tanulni 
kell a 4+1-es futsal játékformát. 
Nem engedhetjük meg, hogy akár 

csak egy játékos is gyengébb legyen 
a többinél. 

Tamás László magyar válo-
gatott: Hiába nyertünk az elmúlt 
mérkőzéseken, nem játszottunk 
jól. Törvényszerű volt, hogy előbb- 
utóbb egy vereség be fog csúszni. 
Sajnálatos módon ez pont hazai kö-
zönség előtt, Szeged csapata ellen 
történt meg. Elsősorban „fejben” 
kell változtatnunk és felgyorsul-
nunk. Minden pontra szükségünk 
van, úgy érzem, számunkra a sar-

kalatos csata az elmaradt Csömör 
elleni mérkőzés lesz (április 5-én). 
Az ukránok ellen voltam utoljára 
válogatott, az EB-selejtezőkön nem 
játszottam. Gyorsabb gondolkodást 
és játékot várnak tőlem, bevallom, 
jogosan. Trencsényi Jani és Turzó 
Józsi felépülésével remélem, újra 
erőre kapunk, és tudjuk „hozni” 
az elvárást, négy közé kerülést. A 
csapat képes erre, természetesen 
csak akkor, ha mindenki megtesz 
mindent.

A Bihari Lövészklub értesíti 
a klubtagokat és a lövészet iránt 
érdeklődőket, hogy az első nyitva-
tartási nap március 17-e szombat, 
14 óra volt.

További nyitvatartási napok, 
minden szombaton: 14-17 óráig, 
vasárnap 9-13 óráig.

2007. évre tervezett versenyek:
Március 25.: Gyorspont lövészet 
minősítő verseny (MDLSZ)
Április 1.: Légfegyveres verseny 
12 éves kortól
Április 15.: IPSC lövészverseny 
amatőr kategória
Május 1.: Május 1-jei ünnepi lö-
vészverseny
Június 9.: Sziluett lövészverseny 
puska-pisztoly
Július 7-8.: II. Bihari lövésznapok
Augusztus 4.: IPSC Revolver OB.
Augusztus 18.: Minősítő verseny. 
Kispuska, kis- és nagy kaliberű 
pisztoly
Augusztus 19.: VII. Bihari lövész-
verseny. Kispuska 20 lövés fekvő.
Szeptember 9.: Steel Challenge 
lövészverseny.
Október 23.: Október 23-i ünnepi 
lövészverseny.
December 8.: Mikulásnapi lövész 
dzsembori, fegyverbemutató és 
örömlövészet.

Az amatőr kategóriában ren-
dezendő Rumcájsz vándorkupa, 
valamint a PA 63 Kupa verseny 
időpontjait a későbbiekben tesszük 
közzé. A klubvezetőség az időpont- 
változás jogát fenntartja, melyről 
előzőleg az érdeklődőket értesítjük 
a Bihari Hírlapban.

A versenyekkel kapcsolatban ér-
deklődni az alábbi telefonszámokon 
lehet: Hudák Attila: 30 4400-489, 
Bordi József 30 2890-774, Hegedűs 
Péter: 30 3056-866.

A négy közé juthat a Mezei Vill FC

Berettyóújfalu, március 3.
A hazai pálya minden előnyét 

élvezték versenyzőink a 2007. évi 
megyei versenysorozat I. forduló-
ján, ahol a megyebajnoki címek és 
helyezések kerültek kiosztásra.

A kilenc versengő egyesület 
közül a Herpály Sportúszó Egye-
sület versenyzőinek a lehetséges 40 
megyebajnoki címből 20-at sikerült 
megszerezniük. A 18 egyéni, 2 
csapat aranyérmen kívül úszóink 
nyakába került 10 ezüst- és 10 
bronzérem is.Egyesületünk színe-
iben 30 versenyző indult, a többi 
8 egyesület 112 fővel képviseltette 
magát. A 142 versenyző összesen 
350-szer állt rajtkőre, és 5 kor-
osztályban, 16 versenyszámban 
mérhette össze tudását. Az érmek 
kiosztása korosztályonként történt. 
Egy korosztályban két évjáratot 
értékelnek együtt, ezért egy adott 
évjárat versenyzője az egyik évben 
az idősebb, a következő évben a fia-
talabb korú úszókkal versenyezhet. 
A 2007. évi versenyek a következő 
besorolás szerint zajlanak: ’92 és 
idősebbek, 93-94, 95-96, 97-98, 99 
és fiatalabbak.

Eredmények:
Erdei Lívia ’92: 1. 100 m gyors, 1. 

100 m mell, 1. 100 m hát, 1. 100 
m pillangó.

Tikász Richárd ’94: 2. 100 m gyors, 
1. 100 m mell, 1. 100 m hát, 1. 
100 m pillangó.

Kurtán Bettina ’96: 1. 100 m gyors, 
1. 100 m mell, 2. 100 m hát, 1. 
100 m pillangó.

Drimba Lilla ’93: 1. 100 m gyors, 1. 
100 m mell, 1. 100 m pillangó.

Ökrös Renáta ’98: 2. 100 m gyors, 
1. 100 m mell, 1. 100 m hát, 2. 
100 m pillangó.

Borsós Kristóf ’97: 1. 100 m gyors, 
2. 100 m mell, 2. 100 m hát, 3. 
100 m pillangó.

Tomola Györgyi ’92: 3. 100 m 
mell, 3. 100 m hát, 3. 100 m 
pillangó.

Bene Krisztina ’94: 3. 100 m mell, 
2. 100 m hát.

Nagy Norbert ’95: 2. 100 m pil-
langó.

Mezei Dávid ’93: 3. 100 m gyors.
Papp Renáta ’96: 3. 100 m hát. 
 4 × 50 m emelkedő korosztályú 

gyorsváltó
Ökrös Renáta ’98 – Kurtán Bettina 

’96 – Drimba Lilla ’93 – Erdei 
Lívia ’92 I. helyezett.

Borsós Kristóf ’97 – Nagy Norbert 
’95 – Tikász Richárd ’94 – Pely-
he Levente ’92 I. helyezett.

Dózsa Boldizsár ’97 – Elek Máté 
’96 – Mezei Dávid ’93 – Lovász 
Dávid ’92 III. helyezett.

Major-Pucsok A. Balázs ’99: 2. 50 
m mell, 1. 50 m hát.

Kurtán Kitti 2000: 3. 50 m mell, 1. 
50 m hát.

Víg Dóra 2000: 2. 50 m mell.
Dávid Ádám ’99: 3. 50 m mell.

Úszóink készülnek a megyei 
úszóverseny II. fordulójára, ami a 
debreceni új úszókomplexumban 
kerül megrendezésre. 

Herpály SE

Értesítés

Sporteredmények
Futsal NB I.

MVFC – Első Beton Szeged 0:3
Fortuna Jadberg Abony – MVFC 

0:3
Labdarúgás

NB III.
BUSE – Hajdúszoboszló 1:1 

NB II.
U 19

BUSE – Kecskemét 1:1
Szolnoki MÁV – BUSE 6:2

U 17
BUSE – Kecskemét 0:3

Szolnoki MÁV – BUSE  15:0
Kézilabda
Férfi NB II.

BMSE – Martfű 32:22
Szarvas – BMSE 32:26

BMSE – Békéscsaba  28:27
Ifi

BMSE – Martfű 32:14
Szarvas – BMSE 20:24

BMSE – Békéscsaba 43:23
Női OSB

Füzesabony – BMSE  22:21

Hajdú-Bihar megyei úszóbajnokság
I. forduló

R. S.

Már csak néhány hétig látható a 
Bihari Múzeumban a Debrecenben 
nagy sikerrel bemutatott, a Múltunk 
a kutak tükrében című tárlat.

A debreceni Kölcsey Központ 
építésekor a Déri Múzeum régészei 
megtalálták a hajdani Paptava-tó 
medrét, amelynek partján minden, 
a történelem folyamán Debrecen 
területén megtelepedő népcsoport 
kutat ásott. Különböző korok kü-
lönböző népcsoportjai ehhez más-
más technikát használtak.

Ezekből kap az érdeklődő íze-
lítőt, ha ellátogat a Bihari Múze-
umba, illetve azt is megtudhatja, 
milyen sokféle tárgy került ki a 
kutakból az ásatás során: mit tud-
hatunk meg Debrecen múltjáról a 
„kutak tükrében”. (A kiállítás meg-
tekinthető 2007. április 29-ig, kedd-
szombat, 10-16 óráig. Belépőjegy: 
felnőtteknek 100 Ft/fő, diákoknak 
50 Ft/fő.)

* * *
Március 20-án, kedden 17 órától 

a „Múzeumi Mindentudás” című 
előadás-sorozatunk keretében hall-
gathatják meg Rácz Magdolna, a 
Jósa András Múzeum (Nyíregyhá-
za) irodalomtörténészének előadá-
sát „A nyíri pajkos” címmel Krúdy 
Gyuláról. A belépés díjtalan. 

* * *
Március 24-én, szombaton du. 

fél 3-ra ismét várjuk a családokat: 
ezúttal a víz világnapja alkalmából 
a Múltunk a kutak tükrében című 
kiállítással ismerkedünk. Kézműves 
foglalkozások: „minisövénykút” 
készítése. Belépőjegy a családi 
programra 100 Ft/fő (anyagköltség-
hozzájárulás).

A múzeumi programokról ér-
deklődni a 402-390-es telefonszá-
mon vagy személyesen a múzeum-
ban a Kálvin tér 1. sz. alatt. E-mail: 
bihari.muzeum@mezei-vill.hu

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Krajczárné Sándor Mária 
muzeológus, múzeumpedagógus

Múzeumi előzetes

Elszaporodtak Berettyóújfalu-
ban és a környező településeken 
az utcán, illetve a lakóházak előtt 
parkoló személygépkocsik sérel-
mére elkövetett bűncselekmények, 
az ún. gépkocsifeltörések. Az is-
meretlen elkövetők a településeket 
elsősorban a késő esti órákban járva 
törik be a magányos utcákon álló 
gépkocsik ablakát, szélvédőjét. A 
speciális eszközzel betört ablak 
halk pukkanása után az értékeket a 
gépkocsiból kiveszik, majd rögtön 
távoznak. 

Január hónapban 7 gépkocsi-
feltörés történt ezzel a módszerrel, 

Rendőrségi hírek
3 Berettyóújfaluban, 4 a környező 
kistelepüléseken. Az elkövetők egy 
ízben egy záratlan ajtajú gépkocsi 
ablakát törték be, sietségükben. 

A kapitányság nyomozói gép-
kocsival mozgó bűnöző csoport 
kézre kerítéséhez kérik a lakosok 
segítségét. A hasonló bűncselekmé-
nyek elkerülése érdekében fontos, 
hogy a gépkocsiban látható helyen 
ne hagyjanak semmit, ami biztos 
célpontja lehet az elkövetőknek.

Amennyiben valaki informáci-
óval rendelkezik az elkövetőkről, 
vagy a gépkocsi feltörések közelé-
ben olyan gyanús személyeket látott, 
akikről megfelelő leírást tud adni, 
kérjük, hogy személyesen, vagy az 
ingyenesen hívható 107-es telefon-
számon keresse meg a Berettyóúj-
falui Rendőrkapitányságot.

Az enyhe téli időszakban egyre 
gyakrabban tapasztalhatók a kisker-
tek, hétvégi házak sérelmére elkö-
vetett betörések, lopások. Az utóbbi 
néhány hétben a Keleti-főcsatorna 
melletti pihenőházak, illetve a Be-
rettyóújfalu külterületén lévő zárt-
kerti ingatlanok sérelmére egyaránt 
követtek el bűncselekményt. 

A betörések és lopások cél-
pontjai leginkább a fémből készült 
tárgyak, oszlopok, mivel ezek fém-
hulladékként könnyen értékesíthe-
tők, külsejük, jellegük roncsolással 
megváltoztatható. A hétvégi házak, 
kiskertek tulajdonosai megelőzés-
ként rendszeresen ellenőrizzék az 
ingatlanokat!

Szabó István r.őrnagy

Fotó: Kari


