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A címben idézett Baranyi Fe-
renc verssorok szolgáltak beveze-
tőül (Kiss Tamás előadásában) au-
gusztus 23-án az új Berettyóújfalui 
Posta ünnepélyes átadóján. Nem 
véletlenül, hiszen a költő a hírek 
hordozóit, a postásokat méltatja 
költeményében, akik jégesőben, 
hóban, sötétben ácsolnak hidat 
lélektől-lélekig. Még a mai ema-
il-es világunkban is „esemény” a 
háznál, ha a postás megérkezik, 
ha újságot, levelet, csomagot, 
netán nyugdíjat hoz. Kocsis Csaba 
gitárja pedig elöljáróban azt a kort 
idézte meg, amikor a személyszál-
lítás is a legendás postakocsikon 
a posta feladata volt. Ez utóbbit 
kivéve pontosan 80 éven keresztül 
nyújtott efféle szolgáltatásokat a 
város és sokáig a térség számára 
is a régi postaépület, az úgyneve-
zett Postapalota, melyet Szeifert 
Ferenc, városunk polgármestere 
köszöntőjében Berettyóújfalu egyik 
legszebb épületének nevezett. 
Érdekességképpen a Bihar című 
újság 1927-es évfolyamának egy 
számából idézett az ünnepségen 
megjelenteknek: „Miután igen 
fontos közgazdasági érdek, hogy 
az állami posta a községnek a 
legforgalmasabb helyén épüljön 
fel, a bizottság azzal a kérelemmel 
fordult a község elöljáróságához, 
hogy a Piac-téren, illetőleg a 
mostani Gottfried-vendéglő hátsó 
telkén ingyen telket engedjen át az 
állami posta céljaira. A kérelmet a 
képviselő-testület legközelebbi ülé-
sén tárgyalja, és bizonyosra vehető, 
hogy nem fog elzárkózni a kérelem 
teljesítése elől, hiszen a községnek 
felbecsülhetetlen nagy érdeke, 
hogy az állami posta mielőbb 
felépüljön.” (…) „1927-ben épült 
fel a M. Kir. Postahivatal tágas, 
díszes, legfőképp célszerű épülete, 
ahol a nagyközönség városi érte-
lemben vett postai ellátáshoz jutott. 
Udvarából indult az egylovas, 
zöldre festett, koronás postakürttel 
díszített postakocsi a vasútállo-
másra, az érkező vonatokhoz, majd 
délelőttönként kézbesítette a csoma-
gokat. Elsőként Kiss Jenő magyar 

„Mert hírre vár mindenki a világon”
királyi postamester teljesített itt 
szolgálatot (…) A tudós postás a 
Régészeti és Történelmi Egyesület 
számvizsgálója is volt.” (Bihar 
1927. április 27.). – A Postapalota 
azonban a XX. századnak épült, 
mostanra szűkössé és korszerűtlen-
né vált, a ma átadott épület techni-
kai felszereltségével, lakosságbarát 
környezetével, szolgáltatásaival a 
XXI-nek – állapította meg a pol-
gármester, majd hozzátette, úgy 
véli, hogy minden ilyen megnyitó, 

minden újonnan érkező beruházás 
egy-egy lépcsőfokot jelent a város 
fejlődésében, ami mindannyiunk 
érdeke. Rácz Tamásné, a Magyar 
Posta Kelet-Magyarországi Te-
rületi Igazgatóságának igazgatója 
és Béres Sándor, a Berettyóújfalui 
Posta vezetője megköszönték a 
város képviselő-testületének, hogy 
a fent idézettekhez hasonlóan, 80 év 
multával ők is támogatólag álltak 
az új posta építéséhez, ugyanis 
kedvezményes áron bocsátották a 
Magyar Posta rendelkezésére most 
is a telket, valamint dr. Vitányi 
István országgyűlési képviselőnek 
is hálájukat fejezték ki amiatt, 
hogy végig figyelemmel kísérte, 
támogatta, lobbizott a mihamarabbi 
megépítéséért. Ezt követően Rácz 
Tamásné bemutatta a jelenlévőknek 
az új épületet. Elmondta, az építési 
munkák terveit a Kánon Építészeti 

Stúdió Kft. munkatársai, Benkő 
Ágnes és Wirth Péter tervezték, a 
kivitelező céget, az INTER ALIA 
BAU Kft-t pedig nyílt közbeszerzé-
si eljárás során választották ki. Az 
építési munkák 2006. szeptember 
21-én a munkaterület átadásával 
indultak el. A beruházás teljes be-
kerülési költsége 351 millió forint 
volt. A postaépület hasznos alap-
területe két szinten 948 m2, ehhez 
tartozik egy 314 m2-es biztonsá-
gos, zárt postaudvar. Az ügyfelek 
kiszolgálása ügyfélbarát, nyitott 
bankpultokon keresztül történik a 
jobb kommunikáció érdekében. Az 
emeletek közötti anyagmozgatást és 
a személyzet közlekedését vegyes 
használatú, 630 kg teherbírású 
felvonó biztosítja. Az épületben 
tűzjelző, riasztó, beléptető, videó-
megfigyelő, valamint a munka 
gyorsítására ügyfélhívó rendszer 

működik. A felvételi térben a szol-
gáltatásokat igénybevevők tájékoz-
tatására plazma tv-t is elhelyeztek. 
A teljes épület klimatizált. Nyolc 
felvételi munkahely van, a keres-
kedelmi termékek bemutatására és 
értékesítésére külön postabolt, va-
lamint külön főpénztári ügyfélszol-
gálati munkahelyet és úgynevezett 
tanácsadó munkahelyet alakítottak 
ki. A bérelhető postafiókok száma 
120 darab, melyből 78 kicsi, 16 kö-
zepes és 26 nagy alakú. A dolgozói 
létszám a régivel megegyező 50 fő, 
a posta nyitva tartásában az új épü-
let megnyitásával változtatást nem 
terveznek. Az ünnepélyes szalagát-
vágást követően útjára bocsátottak a 
Bélyeg- és Postamúzeum számára 
aznapi dátummal egy, az új épületet 
ábrázoló képeslapot dr. Vitányi Ist-
ván, Szeifert Ferenc, Rácz Tamásné 
és Béres Sándor aláírásával. Béres 
Sándor vezette körbe az épületben 
a vendégeket, ahol ez egyszer olyan 
helyeket is megtekinthettek a meghí-
vottak, ami a későbbiekben már nem 
áll módjukban a hivatal biztonsága 
érdekében. Az ünnepség végén dr. 
Vitányi István képviselő mondott 
pohárköszöntőt, és örömét fejezte 
ki amiatt, hogy egy olyan világ-
ban, amikor kisposták, kisiskolák 
bezárása van sorra napirenden, 
Berettyóújfalu egy új, korszerű épü-
letben, egy korszerű szolgáltatással 
gazdagodhatott valamennyiünk 
megelégedésére..

Tudom, hogy az időnek számtalan megélhető formája létezik. Az 
objektív időt pontos mérőműszerek, órák regisztrálják. A szubjektív időt 
mi, emberek a megélt élmények, történések alapján értelmezzük rövidnek 
vagy hosszúnak. A naptári és a gazdasági év január 1-jétől december 
31-ig tart, bár az adóbevallás elkészítésének határideje igencsak kitolja 
az előző évet. A régi paraszti gazdálkodás Szent György napjától András 
napjáig tartotta az elszámolást a számadó részére. Az oktatásban dol-
gozók számára a június közepe-vége, illetve a szeptember eleje mágikus 
erővel bír. Az első dátum az irigyelt szabadság várva várt kezdete, a 
második pedig az újra kezdés lehetősége. Augusztus utolsó napjaiban 
lázas sürgés-forgással élénkülnek meg az iskolák. Pótvizsgára készülő 
diákok, az új évet előkészítő pedagógusok, a beíratott gyermekek ügyei 
után rohangáló szülők kavalkádja izgalmassá, feszültté teszi a még csend-
re áhító, melegben nyújtózkodó iskola falait. S a hangsúly az izgalmon 
van, mert újra kezdeni izgalmas dolog. Mi pedagógusok örömmel vettük 
tudomásul, hogy nem kell ingyen dolgoznunk plusz két órában, viszont a 
kötelező óraszám emeléséből fakadó terhek a valóságban kevesebb bért 
eredményeznek, és az iskoláknak is a pedagógus-elbocsátás (országosan 
mintegy 10 ezer) rémével kell küzdeniük. Az idei évben kell felkészül-
niük az intézményeknek a jövőre bevezetendő pedagógus-értékelési 
rendszerre, valamint a feladatfinanszírozásra való áttérés is érdekes 
kihívás lesz. Az izgalom másik nem túl kellemes oldalához tartozik a 
pénztelenség, amely a fenntartó önkormányzatok számára jelent sokszor 

megoldhatatlan feladványt, „a hogy osszam, hogy jó legyen, és senkinek 
se fájjon” megoldás mentén. Sanyarú, kényszerdöntéseket kényszerít ki 
a hivatalos propagandától eltérő, a jelen helyen és helyzetben megélt 
gazdasági kényszer. Összevonás, társulás, elbocsátás, a fejlesztés hiánya 
jár a nyomában. Csak egy valami biztos, ami kellemes feszültséggel bi-
zsergeti a vérbeli tanárembert: a diák! Mert a gyermeknek tanulni kell, 
iskolába kell járnia! Őt nem érdekli a politikai herce-hurca, a financiális 
kérdések. Ő halad a maga útján, érettségire, szakmára, nyelvvizsgára, 
előrejutásra van szüksége. S mi pedagógusok tudjuk, hogy  általunk és 
rajtunk keresztül akkor is születhetnek csodák, ha az oktatási rendszer 
valamennyi mozgatójára féket tesznek, mert a csoda a mindennapokban, 
az iskolákban születik, a tanulni akaró diákok lelkében. 

Zsákai Ildikó

Boldog új (tan)évet!

Régóta igen örömteli hagyo-
mány városunkban, hogy az ün-
nepet megelőző napon, augusztus 
19-én egy kis „térlátogatásra” 
hívják a szervezők a városlakókat 
és a városba érkező, szórakozni, 
nézelődni vágyó vendégeket. Igen 
meleg (míg be nem sötétedett, 
tartotta magát a hőség) fogadta 
délután 5 órakor a Szent István 
térre kilátogatókat. Bemelegítés-
képpen a helybeli Tomcats zenekar 
pörgős, „karcos”, feldolgozásokkal 

ÜNNEPI ELŐESTE A SZENT ISTVÁN TÉREN
tűzdelt (Bikini, Black Sabbath) 
rockzenéjével hangolódhatott a 
szemlélődő nagyérdemű a délután 
és az est további programjaira. 
Őket (némi hangpróba és átszere-
lés után) a földesi Szélrózsa Ha-
gyományőrző Együttes követte a 
színpadon. Nagyszerű volt látni, 
érezni, hogy a magyar népzenének 
még napjainkban is milyen hatása 
van az emberekre. Jó átélni, ami-
kor magyarsága megelevenedik a 
színpad néhány négyzetméterén, 

és felemelő szemlélni a fiatalokat, 
ahogy az élő zene ritmusára, azzal 
együtt élve táncolnak és énekelnek. 
A „táncos muzsikaszót” a DUB-
DUB együttes dobshowja váltotta. 
Már a programelőzetes böngészése 
közben éreztem, hogy ez a nap a 
merőben eltérő stílusban működő 
fellépők kavalkádját hozhatja. 
Aztán a téren igencsak kapkodtam 
a fejem, hiszen a fülemben még a 
hegedűszó csengett, ám a színpadon 
már egy egzotikus világ ritmusai 

lüktettek. Ez egyáltalán nem volt 
rossz, avagy nem odaillő, sőt, talán 
erre (is) mondhatjuk azt, hogy a 
változatosság gyönyörködtet… A 
dobshow aztán kellőképpen fel-
forrósította az amúgy sem hűvös 
hangulatot, és erre tett rá talán még 
egy lapáttal az est egyik leglendüle-
tesebb színpadi fellépését produká-
ló Tini Dance táncegyüttes. Néhol 
elegáns, néhol fiatalosan szemtelen, 
avagy „ezerrel pörgő” műsoruk, 
tetszetős kosztümökben vagy laza, 

sportos felszerelésben előadott ko-
reográfiáik sok embert marasztaltak 
a világot jelentő deszkák előtt. 
Akit pedig esetleg nem kötött le a 
látvány, az sem unatkozott, hiszen 
a téren egészen a kereszteződésig 
húzódva árusok kínálták a külön-
féle portékáikat. Lehetett itt kérem, 
ezerféle édesség közül választani, 
popcornért, lángosért sorban állni, s 
elmaradhatatlan tartozéka egy ilyen 
rendezvénynek a „gyermekbolon-
dító–szülőbosszantó” bazársor. 

Ha kitikkadtunk a melegben, a 
sétában (netán a műsorok szemlé-
lése közben), hűsítőnek pillanatok 
alatt tudtunk magunknak üdítőt, 
ásványvizet, sört szerezni, így téve 
kerekebbé-kellemesebbé a napot. 
És a színpadon persze eközben sem 
volt üresjárat, nem hagyva a teret 
elcsendesedni, kiürülni. Másodjára 
is visszatért a Tini Dance tánc-
együttes, garantálva ezáltal, hogy 
még sokáig emlékezni fogunk erre a 
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Az utóbbi időben a hazai saj-
tóorgánumok hatalmas mértékű 
élelmiszer-áremelkedést vetítenek 
előre. Bekövetkezik-e ez egyálta-
lán, milyen a mezőgazdaság mai 
helyzete? – fordultunk Kovács 
Zsigmondné berettyóújfalui gaz-
daköri elnökhöz.

– Az elmúlt téli csapadékhiány, 
majd a tavaszi fagykár, valamint 
a súlyos nyári aszály miatt az 
előrejelzések szerint nagy mértékű 
áremelés várható. Ez azonban 
egyáltalán nem varrható a gazdák 
nyakába. Mivel nemcsak hazánk-
ban, hanem az EU országaiban is 
aszályos nyár volt, a takarmányárak 
elszabadultak. A belföldi takar-
mányhiány miatt kénytelenek az 
élőállat felvásárlási árát emelni a 
kereskedők, így mire a végtermék a 
vásárlók elé kerül, valóban jelentős 
áremelés elé nézünk. Ha visszate-
kintünk, a kalászos gabona betaka-
rítása jóval korábban kezdődött és 
fejeződött be az egyébként szoká-
sosnál. A minőséggel nem voltak 
problémák, viszont a termésátlag a 
felére csökkent. Azt már mindenki 
láthatja – a főútvonalak mentén 

közlekedve –, hogy a kukorica 
július végére, augusztus elejére a 
tövétől a hegyéig teljesen felsült. Ép 
csővel alig találkozunk. A bajt még 
tetézi az, hogy a belőle készülő siló 
sem megfelelő minőségű. Ott tarta-
nak a termelők, hogy már annak is 
örülnek, ha takarmányként tudják 
hasznosítani a kukoricájukat, mivel 
energia-feldolgozásra nem lehet 
felajánlani. Szerencsésebbek azok, 
akik éveken át vízállásos területen 

gazdálkodtak, mert nekik kedvez 
a mostani helyzet. Az ő földjeiken 
elfogadható termés várható.

A napraforgónál is hasonló a 
kép: van, ahol már felsült, de ahol 
nem, ott is kevesebb a szem. A 
szántóföldi kultúra veszteségei 
mellett tetemes kár érte a rét- és 
legelőtulajdonosokat is. Az első 
kaszálás egyharmadát adta a szo-
kásosnak, míg második kaszálásra 
nem is került sor a száraz időjárás 

miatt. Ebből következik, hogy 
elegendő szálastakarmány nem lesz 
az idén. Aki teheti, felvásárolja a 
csemegekukorica melléktermékét 
takarmánynak. Most jönne jól 
igazán a korábbi cukorrépa-feldol-
gozás során keletkezett répaszelet, 
ami jelentős mértékben besegített 
volna az állattartóknak a takarmá-
nyozásban. 

A fent említettek következtében 
a sertéstenyésztők eddig is darabon-
ként ötezer forint deficittel zártak. 
A megemelkedett takarmányárak 
ezt még fokozzák. Igaz, megjelent 
már olyan hír, hogy 400 Ft is lehet 
a felvásárlási ár, ami nem biztos, 
hogy fedezi az előállítási költséget. 
Súlyos anyagi megterhelést jelent 
még az amúgy is veszteségesen 
termelő gazdák számára az uni-
ós rendszabályozás. Ez kemény 
előírások teljesítését várja a trá-
gyakezelés, a különböző engedé-
lyezések beszerzése tekintetében 
– tájékoztatott minket a mezőgaz-
daság aktuális problémáiról Kovács 
Zsigmondné, a Berettyóújfalui 
Gazdakör elnöke.

Nyírő Gizella

Ezen a nyáron is lehetőség 
nyílt a rászoruló gyermekek nyári 
étkeztetésére. A napi egyszeri 
meleg ebédet elsősorban a 10 
év alatti, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre jogosult 
gyermekek részére kell biztosítani, 
de az előzetes igényfelmérések 
alapján életkortól függetlenül, 
minden rászoruló gyermek ellá-
tására megnyerte a pályázatot az 
önkormányzat.

Az ékeztetés biztosítására 
megnyert közel 3,8 millió forint 
július 2-ától augusztus 10-ig, 30 
munkanapon keresztül 361 rászo-
ruló gyermek meleg ebéddel való 
ellátását tette lehetővé.

Az ételt a Közintézmények 
Szolgáltató Irodája 1. számú főző-
konyháján készítették el, és innen, 
illetve a szentmártoni városrészben 
élők a Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola konyhájáról ételhordókban 
vihették otthonukba a jogosultak.

Az igények felmérésében va-
lamennyi városunkban működő 
nevelési, oktatási intézmény és a 
Városi Szociális Szolgáltató Köz-
pont nyújtott segítséget számunk-
ra. Az igénylők évről évre növekvő 
számát tekintve a családoknak 
jelentős segítséget nyújt ez a szol-
gáltatás gyermekeik ellátásához a 
nyári szünidőben.

Polgármesteri hivatal

Ez év őszén tizedik alkalommal rendezik meg a területi kamarák a 
Bihari számadó napokat. Az október 11-13. között tervezett rendezvény-
sorozatnak hagyományainkhoz híven a berettyóújfalui Kabos Endre Városi 
Sportcsarnok ad otthont. A három nap során szakmai előadások, kulturális 
programok kerülnek megszervezésre.

A rendezvény kiemelkedő eseménye lesz a termékbemutató, kiállítás 
és vásár, melynek szervezési munkálatai megkezdődtek.

Az igazi vásárhangulat kialakulásához a termék-előállítók, mezőgazda-
sági vállalkozók, szolgáltatók, kereskedők, alkotóművészek jelentkezését 
várjuk.

További tájékoztatást nyújt: a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara területi irodájában Balogh Sándorné, Berettyóújfalu, Dózsa 
Gy. u. 47.  T/F:  54/404-261. E-mail: Balogh.Sandorne@hbkik.hu

Újabb kedvezményezettekkel 
bővült a 2005. október 1-jén be-
vezetésre kerülő START program, 
ami a pályakezdő fiatalok foglal-
koztatásának ösztönzésére hiva-
tott. A lehetőség most kiegészült 
a START PLUSZ és a START 
EXTRA programokkal.

A pályakezdő fiatal eddig az 
adóazonosító jelét tartalmazó adó-
igazolvány mellé kiegészítő igazol-
ványként igényelhette a START-
kártyát a lakóhelye szerint illetékes 
APEH igazgatóságnál. 2007. július 
1-jétől a gyermekgondozási segély, 
gyermekgondozási díj, gyermekne-
velési támogatás, valamint ápolási 
díj folyósításának megszűnését kö-
vető foglalkoztatást, a gyermekgon-
dozási segély folyósítása melletti 
foglalkoztatást, valamint a tartósan 
álláskeresők foglalkoztatását segí-
tik elő a START PLUSZ kártya 
által biztosított kedvezmények.

START PLUSZ kártya kiváltá-
sára jogosult:
� az a személy, aki a gyermek-

gondozási segély (Gyes), a 
gyermekgondozási díj (Gyed), 
a gyermeknevelési támogatás 
(Gyet), valamint az ápolási díj 
folyósításának megszűnését kö-
vető egy éven (365 napon) belül 
kíván foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyt létesíteni vagy aki a 
gyermek egyéves korának betöl-
tését követően, e gyermek után 
igénybe vett Gyes folyósítása 
mellett kíván munkát vállalni, 
feltéve, hogy foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyban nem áll, 
illetve
� a tartósan álláskereső (tartósan 

álláskereső: az a személy, akit 
az állami foglalkoztatási szerv a 
START PLUSZ, illetve a START 
EXTRA kártya igénylésének 
időpontját megelőző 16 hónapon 
belül legalább 12 hónapig – pá-
lyakezdő álláskereső esetében 8 
hónapon belül legalább 6 hónapig 
– álláskeresőként nyilvántartott).

A START PLUSZ kártya ér-
vényességi ideje legfeljebb két év. 
Annyiszor váltható ki, ahányszor a 
különböző személyekre tekintettel 
az ellátás (Gyes, Gyed, Gyet, 
ápolási díj) megállapításra kerül. 
Ha az érvényességi idő alatt újabb 
gyermek születik, a következő 
kártya kiváltására a legfiatalabb 
gyermekre tekintettel kerülhet 
sor. A gyermekgondozási segély 
melletti foglalkoztatáshoz igénybe 

vett START PLUSZ kártya érvé-
nyességi idejének lejárta után a 
gyermekgondozási segély folyósí-
tásának megszűnését követő foglal-
koztatáshoz azonban újabb START 
PLUSZ kártya nem váltható ki. 

Tartósan álláskereső személy 
az öregségi nyugdíjjogosultság 
megszerzéséig jogosult START 
PLUSZ kártya kiváltására, ebben 
az esetben – az egyéb feltételek 
fennállása esetén – többször is 
kiváltható.

A munkaadót a START PLUSZ 
kártyával történő foglalkoztatás 
esetében is járulékkedvezmény 
illeti meg a következők szerint:
� a tételes egészségügyi hozzájáru-

lás alóli mentesség; 
� a 3 százalékos mértékű munka-

adói járulék és a 
� 29 százalékos társadalombiz-

tosítási járulék együttes össze-
ge helyett a foglalkoztatás első 
évében a bruttó munkabér 15 
százalékának, második évében 25 
százalékának megfelelő fizetési 
kötelezettség. 

A kedvezmény alapjaként fi-
gyelembe vehető összegnek a felső 
határa meghatározott, legfeljebb a 
minimálbér kétszeres összegének 
megfelelő járulékalap után érvé-
nyesíthető a kedvezmény. Az ezt 
meghaladó összeg tekintetében az 
általános járulékfizetési szabályo-
kat kell alkalmazni. A kedvezmény 
a munkaadót abban az esetben illeti 
meg, ha a foglalkoztatott személy 
a munkába lépést megelőző na-
pon rendelkezik START PLUSZ 
kártyával vagy azt helyettesítő 
igazolással.

A munkaadó a kedvezményre 
csak abban az esetben jogosult, ha 
a foglalkoztatás időtartama a 30 
napot meghaladja, és a munkaidő 
legalább a napi 4 órát eléri!

III. A START EXTRA kártya 
szabályai

2007. július 1-jétől a munka-
erőpiacon halmozottan hátrányos 
helyzetben lévő álláskeresők fog-
lalkoztatásához nyújt kedvezményt 
a START EXTRA kártya. Ennek 
kiváltására jogosult az a tartósan 
álláskereső személy, aki:
� az 50. életévét betöltötte, vagy 
� életkorra való tekintet nélkül 

legfeljebb alapfokú iskolai vég-
zettséggel rendelkezik. 

A START EXTRA kártya ér-

Városunkba is beszivárgott 
a kapitalista piacgazdaság egyik 
legfontosabb jellemzője, a verseny. 
Szóval verseny és gazdaság. És 
a nagy kérdés az, milyen össze-
függéseket lehet felfedezni e két 
– manapság inkább – közgazdasá-
gilag értelmezett fogalom között, 
mondjuk úgy egy társadalomkutató 
bölcsész olvasatában. A gazdaság 
számomra azon komplex rendsze-
rek egyike, ami bonyolult pénzügyi 
(csak rutinos könyvelők, tapasztalt 
rókák által átlátható) folyamatok 
és kapcsolatok hálózata, amelyben 
az áru és a tőke, a munka és a spe-
kuláció, a haszon és a befektetés 
játszanak kulcsszerepet. Megérteni 
nemegyszer maguknak a benne 
élőknek is roppant nehézségeket 
okoz, működése a mai társadalmi 
és politikai szervezetekre is döntő 
befolyást gyakorol. Tehát váro-
sunkban is vannak e rendszerben 
funkcionáló személyek, a vállalko-
zók (fehérek, feketék, tarkák), akik 
a kapitalista gazdaság szerves részét 
képezik, profitot termelve, annak 
egy bizonyos hányadát leadózva 
stb. stb. És e vállalkozók bizonyos 
csoportjának az utóbbi időben új 
szokásaik alakultak ki. Ilyen az álta-
lam említett verseny. A verseny egy 
fogalom, amely erejüket és képes-
ségeiket egymással összevető felek 
küzdelmét (legtöbb esetben ezt ne-
mes jelzővel szokták illetni) jelenti. 
Megjelenhet szellem formájában, 
akkor nevezik versenyszellemnek, 
ami pozitív tartalmú előrejutási 

vágyként értelmezhető, a felek egy-
más irányába képviselt toleranciáját 
és előzékenységét feltételezve. Ami 
városunk újfajta versenyét jellemzi 
az az, hogy kinek van nagyobb, 
jobb, szebb és újabb terepjárója. 
Aki ma itt menő vállalkozó, az 
nem adja alább valami nagy hodály 
terepjárónál. Bár nem értek igazán 
hozzá, az autós értékeléseket is csak 
a netről vagy a napi- és hetilapok 
autós rovatából szerzem be, de azt 
tudom, hogy ezeknek a járgányok-
nak a legfontosabb jellemzője, hogy 
városban nem lehet velük közle-
kedni, mert túl szélesek, egyszerre 
két parkolóhelyet foglalnak el, a 
fogyasztásuk kiugróan magas, ezál-
tal rendkívül környezetszennyezők, 
túl sok bennük a „holttér”, és még 
sorolhatnám. Ellenben roppant im-
pozánsak, gyorsak, nincs ellenfelük 
a lámpánál, kisebb koccanás meg 
sem látszik rajtuk, az elsőbbség-
adás és a Kresz egyes szabályai 
nem vonatkoznak rájuk, és még 
ezt is folytathatnám. Az érdekes 
persze nem ez, hanem a vállalkozói 
mentalitás, a terepjáró-verseny. 
No persze ne arra gondolj, Kedves 
Olvasó, hogy valódi terepezéses 
versenyről volna szó. Ezek az 
autók mindig tiszták, fényesek, 
nyoma sincs rajtuk „rendeltetés-
szerű használatnak”. Hogyan lesz 
mégis nélkülözhetetlen kelléke a 
vállalkozónak a terepjáró, milyen 
státuszszimbólum (milyen kedves 
szó, minden kornak megvannak a 
maga szimbólumai) szerepet tölt 
be? Hogy ma ki tekinti magát menő 
vállalkozónak városunkban, azt ab-
ból tudhatjuk meg, hogy terepjárón 
furikázik-e. A keret remélhetőleg 
bővülni fog, mert akkor annál több 
menő vállalkozónk lesz, és a ver-
seny is fokozódik. Azzal zárhatnám 
gondolatomat, amit Rafael Nadal, a 
kiváló fiatal teniszező mond a Kia 
reklámban: „Who’s next?”

N. V. R.

Tisztelt Gazdálkodók!

Amint az bizonyára Önök előtt 
is ismeretes, hazánk az Európai 
Unióba való belépésekor az egy-
szerűsített, közvetlen támogatási 
rendszer (SAPS) bevezetését 
választotta, amely a gazdálkodó 
számára is egyszerűbben telje-
síthető feltételeket jelentett. A 
SAPS-ot hamarosan felváltó SPS, 
illetve az egyes aktuális NVT 
(pl. AKG, KAT), illetve Top-Up 
jogcímek esetében a teljesítendő 
feltételek, szabályok már ma is 
sokkal összetettebbek, és ezek a 
gazdálkodó számára is nehezebben 
átláthatók. Az Unió ezt felismerve 
a 1782/2003/EK rendeletben, 
illetve az azt követő részletesebb 
közösségi jogszabályokban egy 
olyan szaktanácsadási rendszer be-
vezetését írta elő minden tagország 
számára, amelynek célja, hogy a 
gazdálkodó - külső szakember, 
tanácsadó segítségével - képes 
legyen teljesíteni a vállalt felté-
teleket. A gazdálkodó pénzügyi 
támogatást igényelhet a tanácsadó 
munkadíjának fedezetére. Az EU-s 
jogszabály szerint a támogatások 
elbírálásánál a 15.000 euró (kb 4 
M Ft) feletti közvetlen kifizetésben 
részesülő ügyfelek szaktanácsadá-
si támogatási kérelmei prioritást 
élveznek.

Az elmúlt hetekben megjelent 
52/2007/FVM és 73/2007/FVM 
rendeletek értelmében a hazai 
gazdálkodók számára az idei évtől 
lehetőség nyílik az EU által előírt 
új rendszer keretében szaktanács-
adási támogatást igénybe venni 
annak érdekében, hogy teljesíteni 
tudják a közvetlen támogatások 
felhasználásának legfontosabb fel-
tételeit, ezek közt is elsődlegesen a 
kölcsönös megfeleltetéshez (cross 
complience) kapcsolódó előírások 

betartását. A hazai szabályozás 
alapján évente gazdaságonként 
akár 300 ezer Ft tanácsadási díjra 
elkölthető forrást is biztosít a 
kormányzat, amely mellett a támo-
gatottnak mindösszesen 20% saját 
erőt kell vállalnia.

A támogatási rendelet szerint 
a gazdálkodó a Területi Szak-
tanácsadási Központtal (TSzK) 
szerződik, aki számára elvégzi a 
folyamat teljes ügyintézését, bizto-
sítja a szaktanácsadó személyes je-
lenlétét és szolgáltatását. Az Ö&B 
Szövetkezet Területi Szaktanács-
adási Központja az ország egyik 
akkreditált TSzK-ja, 10 jegyzett 
szaktanácsadóval. A gazdálkodó 
támogatási, majd kifizetési ké-
relmét az MVH-hoz – ugyancsak 
a TSzK-n keresztül – nyújtja be. 
A gazdálkodónak a támogatási 
kérelmét 2007. szeptember 15-ig 
kell a TSzK-hoz eljuttatnia, és cél-
szerű ezt megelőzően – legkésőbb 
2007. szeptember 5-ig – a TSzK-
val éves szerződését megkötnie. 
Figyelem: a támogatási kérelmet 
benyújtó gazdálkodó NEM köteles 
szaktanácsadást igénybe venni, 
azonban kifizetési kérelmet csakis 
támogatási határozattal rendelkező 
ügyfél nyújthat be! Ez azt jelenti, 
hogy a TSzK-val kötött szerződé-
se, illetve a támogatási kérelem 
benyújtása Önt még „semmire nem 
kötelezi”, azonban ha a későbbi-
ekben mégis el szeretne számolni 
tanácsadói költséget, erre már nem 
lesz támogatott módon lehetősége, 
ha most nem lép. Úgy gondoljuk, 
mindenképpen érdemes tehát 
most megragadni a lehetőséget, 
amelynek adminisztrációját – az 
adatainak kitöltésén kívül – ami 
az Ön számára csak néhány percbe 
kerül – mi (az Ö&B TSzK) teljes 
egészében elvégezzük. 

Brumár Katalin, Ökrös Imre

A gyermekek
nyári étkeztetése

Vállalkozók figyelmébe!

Az új  mezőgazdasági
szaktanácsadási rendszerről

Az állattartókat sújtja leginkább az időjárás

Bővült a kedvez-
ményezettek köre

(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Kari

Berettyóújfalu város 38/2003.(XI.28.) Ök. számú 
rendelete értelmében a képviselő-testület minden 
évben egy alkalommal „Berettyóújfalu sportjáért” 
díjat adományoz.

E rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint a ,,Berettyóújfa-
lu sportjáért” díj annak a személynek adományozható, 
aki a város sportéletében, diáksportjában kiemelkedő 
tevékenységet fejt, illetve fejtett ki, vagy a sporttelje-

sítményével hozzájárult városunk hírnevének öregbí-
téséhez. A képviselő-testület a 2007. októberi ülésén 
dönt a díj odaítéléséről. 

Kérjük, hogy az elismeréssel kapcsolatos írásbeli 
javaslataikat indoklással 2007. szeptember 30-ig beér-
kezően szíveskedjenek benyújtani az alábbi címre:

Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.

Felhívás!
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Fotó: Kari

fiatal és energikus, igényes kiállású 
csapatra. Időközben pedig egyre na-
gyobb lett a tömeg, mutatva, hogy 
közeledik az est első sztárvendége, 
a Groovhouse. A duóként működő 
zenekar nem is okozott csalódást egy 
rajongója számára sem. „Rádióba-
rát”, fülbemászó slágereik nem egy 
fiatalt táncra és éneklésre késztettek 
az első sorokban. A Groovhouse jött, 
látott, győzött, tette a dolgát, azaz 
röpke időre könnyed szórakozást 
biztosított minden kikapcsolódni 
vágyó számára. 

Ha ismert dallamokat hall az 
ember új köntösbe bújtatva, mindig 
megáll legalább egy pillanatra, 
elgondolkodva azon, hogy milyen 
sokszínű a világ, s hogy meny-
nyire más aspektusokból lehet 
megközelíteni különböző zenei 
stílusokat, kultúrákat. Kegye János 
pánsípművész egyes-egyedül, egy 
aprócska hangszer segítségével 
szinte „belakta” az egész színpadot, 
megállásra, elrévedezésre késztetve 
sokmindenkit. Ismert és kevésbé 
ismert dallamok csendültek fel e 

röpke idő alatt, s talán nem túl pate-
tikus kijelenteni, hogy éteri hangok 
lengték be a várost (ameddig a zene 
elhallatszott), feledtetve velünk a 
feltámadó, kavargó szelet s a háttér-
ben gyülekező viharfelhőket.

Ahogy Szűcs Judith fellépése 
közeledett, úgy lett egyre kevesebb 
hely a későn érkezők számára a szín-
pad előtt. Szűcs Judith talán azért is 
népszerű, mert legnagyobb slágereit 
a fiatalabb generáció tagjai is nagyon 
jól ismerik a különböző feldolgozá-
sok, remixek által. Az est második 
sztárvendége tapasztalt profiként, 
védjegyeként számon tartott kedves, 
lebilincselő mosolyával, nőies kisu-
gárzásával és könnyed dallamokkal 
pillanatok alatt ujja köré csavarta 
a közönséget. Így persze nem is 
hatott erőltetettnek legismertebb 
slágerének refrénje: „Gyere táncolj, 
táncolj még…”

Félő volt, hogy a tűzijátékot ve-
szélyeztetni fogja az egyre jobban 
feltámadó szél, a távolban cikázó 
villámok és a lassan cseperegni 
kezdő eső. Szerencsére nem kellett 
lefújni (itt se…) az est leglátványo-

sabb részét, így ki a helyszínen, ki 
esetleg otthon az udvaron vagy az 
erkélyen üldögélve gyönyörköd-
hetett a magasba felröppenő „tűz-
csodákban”. Így vált kerek egésszé 
és emlékezetessé ez az éjszakába 
nyúló ünnep előtti délután, ahol a 
változatos programok azt sugallták, 
érdemes lesz jövőre is újra kiláto-
gatni augusztus 19-én Berettyóújfa-
luban a Szent István térre.

Kiss Tamás

Ünnepi előeste a Szent István téren

2007. szeptember 7., péntek
A rendezvény helyszíne: Berettyóújfalu, Szent István tér

14.00 óra Gyermek tűzvédelmi vetélkedő 
15.00 óra Főzőverseny
15.30 óra Tűzoltó bemutató
16.30 óra A Zeusz kutyaiskola bemutatója
17.00 óra A vetélkedő eredményhirdetése
18.00 óra  A SENIOROCK együttes zenés műsora
19.30 óra Hastánc 
20.00 óra SENIOROCK együttes zenés műsora – utcabál

2007. szeptember 8., szombat
08.00 óra Reggeli zenés ébresztő – felvonulás a BUSE-pályára
 a berettyóújfalui Ifjúsági Fúvós Zenekar kíséretével 
 (gyülekező a József A. – Sinka utca sarkán)
08.30 óra A kocsifecskendő verseny megnyitója
09.00 óra Verseny a BUSE-pályán
 közben Street fighter bemutató

Programok a Szent István téren:
14.00 óra Veterán motor és tűzoltó gépjármű találkozó
15.00 óra A kocsifecskendő verseny eredményhirdetése 
15.30-tól  Kulturális műsorok: 
 Váncsodi moderntánc csoport
 Körösszegapáti Tátika csoport 
 Körösszegapáti Nárcisz tánccsoport
 Berettyóújfalui majorette csoport 
17.30 óra Aerobic bemutató
18.00 óra A berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar koncertje
 Szilágyi Péter igazgató-karnagy vezényletével
20.00 óra Zenés műsor
21.00 óra Tűzijáték

A IV. Bihari nemzetközi 
kocsifecskendő verseny

és tűzoltófesztivál programja
Augusztus 20-án délután a 

Bihari Múzeum ismét kinyitotta 
kapuit a családok előtt, a földszin-
ten, a Sinka István Városi Könyvtár 
olvasótermében pedig Vezendiné 
Borbély Margit és Szabó Istvánné, 
Anikó várta az érdeklődő látogató-
kat és családokat. 

A múzeum termeiben Sándor 
Mária múzeumpedagógus a Bihari 
Múzeum Baráti Körének segítségé-
vel Szent Istvánt és korát igyekezett 
testközelbe hozni a megjelentek-
hez. Ha a gyerekek „megérintik” 
a történelmet, könnyebben meg 
is értik a történelmet. Ez volt az 
egyik vezérgondolata a hétfői ese-
ménynek. Az épületben dolgozók 
egyébként rendszeresen szerveznek 
családi programokat. A könyvtár 
kéthetente, a múzeum – négy éve 
– havonta egyszer családi délutánt 
tart. Nem titkolt céljuk a múzeum-
látogatás szokásának kialakítása, 
információszerzés tevékenység 
közben, és a legfontosabb, hogy 
ezeken a programokon együtt 
legyen a család. Augusztus 20-án 
délután nagyon sokan gondolták 
úgy, hogy ez kiváló időtöltés lesz, 
és a kiplakátolt program rengeteg 
érdeklődőt vonzott. Nagy volt a 
nyüzsgés, és olyan szorgalmas 
munka folyt, hogy öröm volt 
nézni. A lányokat természetesen a 
királynői fejdísz és az ékszerkészí-
tés vonzotta. Milyen jó is az apró, 
színes gyöngyök között matatni, 
keresni a legszebbet, legmegfe-
lelőbbet a karláncunkhoz. Kállai 
Irén múzeumvezető, Horváthné 
Juhász Éva múzeumpedagógus 
és az anyukák segítségével erre a 
délutánra minden kislány királynő-
vé változhatott. A fiúk Pikó Júlia 
és a kísérők segítségével változtak 
át „páncélos lovagokká”. Persze 
a kisfiúk tudták, hogy ez a páncél 
csak papírból van, és csak utánozza 
az igazit, de olyan büszkén viselték, 

mintha máris a csatatéren lennének. 
A termek megteltek gyerekekkel, 
szülőkkel, nagyszülőkkel, vidám-
sággal, nevetéssel. Apuék, nagyiék 
boldogan videózták, fotózták a 
harci díszbe öltözött ifjakat, és a 
pártával, gyöngyös ékszerekkel 
illegő-billegő lánykákat.

Siteri Róbert – városunk egyik 
történelmi nevezetességét – a Cson-
ka-tornyot választotta ki a gyerekek 
számára: a torony makettjét készí-

Ha lovag lehetsz vagy királynő…

tették el. Igyekezett egyszerűen, 
szemléletesen magyarázni, és lé-
pésről lépésre haladva készültek 
el a mutatós, élethű makettek. 
Ez a művelet már inkább a na-
gyobbakat foglalta el éppen úgy, 
mint az oklevélírás. Kanalasné 
Harasztosi Judit örömmel vezette 
be a kiskamaszokat az oklevélírás 
rejtelmeibe. Bizony nem is olyan 
egyszerű dolog lúdtollal, tintával 
írni. A tinta csepeg, hamar elfogy a 

lúdtoll végéről, és lassan halad vele 
az ember gyermeke. Ennek ellenére 
folyamatosan egy kisebb tömeg 
másolt a Tardy-teremben. Judit 
alig győzte a királyi viaszpecséteket 
gyártani. Az elkészült – pecsétes 
– okleveleket mindenki büszkén 
vitte haza. Az én gyermekeim is.

„Ki követte Szent Istvánt a 
trónon?” – ez volt az első kérdés 
azon a történelmi totón, amit az 
olvasóteremben tettek a verseny-
zők, érdeklődők elé. A totó kér-
déseit körültekintően válogatták 
össze, és jó volt látni az igyeke-
zetet, amivel kicsik és nagyok 
megtippelték a válaszokat. Még 
nagyobb lelkesedéssel vetették 
bele magukat az „Ennek a népnek 
országa legyen…” nevezetű tár-
sasjáték izgalmaiba. A kb. félórás 
időközönként indított játékban a 
kérdések, betűkirakók mind István 
korával kapcsolatos információkat, 
személy- és településneveket takar-
tak. A legügyesebbek a győzelem 
örömén túl ajándékokban is része-
sültek. A könyvtár és a múzeum 
dolgozói, az önkéntes kör tagjai 
példamutató lelkesedéssel, aktivi-
tással és odaadással segédkeztek. 
Türelemmel, kedvességgel, szere-
tettel vették körül a gyerekeket.

A gyerekeknek városunkban 
már természetes dolog a múzeum-
látogatás. A dolgozók azonban azt 
szeretnék, ha a város felnőtt lakosai 
is ugyanilyen természetességgel 
jönnének. Hívnak tehát mindenkit 
a Múzeumok őszi fesztiváljára 
– októberben.

A nap végén két „vértbe, sisak-
ba” öltözött ovis katonával együtt 
indultunk haza. Néztem őket, ahogy 
teljes fegyverzetben átkelnek a 
zebrán, és szófogadóan hazaballag-
nak kísérőjükkel. Ki tudja, mikor 
sikerült otthon leimádkozni róluk 
a harci díszüket?

Erősné Árgyelán Ildikó

Július 29-től augusztus 5-ig él-
vezhette városunk vendégszeretetét 
az a 18 fiatal, akik a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat szervezé-
sében tartott Glo-Ball sporttábor 
résztvevőjeként Torinóból és me-
gyénk más településeiről érkeztek 
Berettyóújfaluba. A Szabó Pál 
Kollégium nyújtotta szerény szál-
láslehetőséget pótolta városunk 
vendégszeretete, igaz, a magyar 
konyhával nehezen birkóztak meg 
az olasz fiatalok. Az első napon a 
városban tett séta és a városházán 
tartott fogadás során alpolgármes-
terünk jóvoltából megismerkedtek 
városunkkal, a fakultatív prog-
ramok alkalmával pedig az esti, 
éjszakai Berettyóújfaluval.  A tábori 
program gerincét a labdával végzett 
sportágak tették ki, kézilabdáztak, 
fociztak a városi sportcsarnokban, 
kosárlabdáztak, ping-pongoztak a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Isko-
lában, teniszeztek, lábteniszeztek 
a Kórház SE pályáin, strandröp-
labdáztak a városi strandfürdőn. 
A fürdő meleg vize különösen 
tetszett az olasz táborlakóknak. Ki-
rándultunk Debrecenbe, Tokajba, 
paint-balloztak Nagyrábén a Gémes 

fogadó jóvoltából. A sportolás és a 
kirándulások mellett alkalmat és 
időt kerítettünk az ismerkedésre, 
megismertük egymás országát, 
nemzetét, szűkebb hazáját és termé-
szetesen egymást. Az ismeretséget 
barátságok követték, amelyekből 
néhány talán egy életre szövődött. 
Nyelvi nehézségek nem akadályoz-
ták mindezt, hiszen a tábor hivata-
los nyelve az angol volt, amelyet jól 
beszéltek a tábor lakói. A táborzárá-
son Muraközi István alpolgármester 
és Kocsis Róbert, a Hajdú-Bihar 
Megyei Közgyűlés alelnöke aján-
dékokkal búcsúzott a táborlakóktól. 
Megkérdezve a résztvevőket az 
egy hét táborozás tapasztalatairól, 
kellemes, élménydús, barátságos, 
vendégszerető hétről számoltak 
be. Megköszönték a szívélyes 
vendéglátást, és reményüket fe-
jezték ki a viszontlátást illetően.  
Mint táborvezető én sem remélek 
egyebet, mint azt, hogy hasonló 
indíttatásból a jövőben is vendégül 
láthatunk városunkban az Unióból 
érkező, sportolni szerető, hazánkkal 
megismerkedni vágyó fiatalokat.

Kovács Zoltán
táborvezető

Sport és barátság

A Bihari Természetbarátok 
augusztus 20-a délelőttjén a Cson-
ka-toronynál igen változatos prog-
ramokkal készültek, ahol mindenki 
megtalálhatta a kedvére való elfog-
laltságot.

A herpályi templomrom domb-
ján 14 sötétzöld pólós egyesületi 
tag szorgoskodott azért, hogy hét 
ügyességi játékkal mindenki hasz-
nosan töltse el az ünnepet.

Az előző este vihara után senki 
sem tudta, mekkora érdeklődésre 

lehet számítani. A napos idő azon-
ban előcsalogatta a családokat, 
fiatalokat, akik szinte soha nem 
látott tömeget alkottak a torony kö-
rül. Jó volt végignézni a több mint 
200 jelenlévőn, akik igyekeztek 
a feladatok mindegyikén próbára 
tenni ügyességüket.

A kerékpárral érkezők két 
keréken, a gyalogosok bíbictojást 
egyensúlyozva teljesíthették az 
ügyességi pályát, ahol karika- és 
kislabdadobáson, hídon és szűk 
fatörzsek között, alacsony léc 
alatt, szlalom és egyensúlypályán, 
kakukktojást a fészekbe helyezve 
kellett a célba érkezniük.

Igazi élmény volt a legkiseb-
beknek a bihari térképkészítés, 
ahol a kistérségünk nevezetessége-
iről készült ikonokat ragaszthatták 
az általuk megrajzolt és kiszíne-
zett turistakalauzra. A hitelesség 
kedvéért a térképekre jelkulcsot, 
méretarányt, címet is fel lehetett 
ragasztani.

Amíg a kicsik rajzoltak, ollóz-
tak, addig a nagyobbak és a szülők 
a „Hulladékgazdálkodj okosan!” 
játékban dönthették el, hogy a 
nyolc kuka közül melyikbe kell 
dobni az előre összeválogatott 
szemetet. Az ismeretanyag el-
sajátítása mellett lehetőség nyílt 
az egyénileg felmerült kérdések, 
a kakukktojások megvitatására is.

A generációk összefogására 
volt szükség a „Városi látnivalók 
kirakóján”, ahol előbb a kirakó 
egy mozaikjához kellett kiválasz-
tani a megfelelő történeti leírást 
tartalmazó képkeretet. Ezután a 
gyerekeken volt a sor, a keretben a 
mozaikokból össze kellett állítani a 
darabjaiban heverő Leventeházat, 
a református templomot, a múze-

umot, a Csonka-tornyot vagy a 
Postapalotát.

Nem kellett fafejűnek lenni 
ahhoz, hogy valaki sikeres faltörő 
kos lehessen. A felcsatolt bányász-
sisak segítségével már könnyedén 
ment a madzagon lógó lufi ki-
pukkasztása – a sisakra erősített 
rajzszeggel persze.

Aki még ezek után is bírta 
erővel, az detektívként a Mátra 
sűrű erdejébe vethette magát, hogy 
megtalálja az eltűnt tenyészcső-
dört, Szélvészt. A nyomkövetéshez 
segítségül egy iránytűt adtunk, ami 
segített megfejteni a természetben 
hagyott árulkodó jeleket.

Természetesen senki nem tért 
haza üres kézzel, az iskolakezdést 
segítve minden játék után hasznos 
és szép tanszereket, irodaszereket 
ajándékoztunk. Emellett a betűk 
szerelmesei kedvükre válogat-
hattak a hazai természetbarát 
kiadványokból.

A korabeli öltözéket viselő 
hagyományőrző íjászok jóvoltá-

ból különböző erősségű íjakkal 
és harci eszközökkel lehetett a 
céltáblába találni. Nagy sikere volt 
a lovaglásnak is.

Azt hiszem, elfogultságtól 
mentesen elmondhatom, hogy 
egy nagyszerű délelőttöt töltött el 
a város apraja-nagyja eme méltó 
helyen. A játékok alatt készült fo-
tók megtekinthetők egyesületünk 
honlapján, a www.btbe.try.hu 
weboldalon. 

Remélem, a rendezvény nem 
marad folytatás nélkül, hiszen a 
megjelenők száma is bizonyította, 
igenis hajlandók vagyunk egy 
kicsit kimozdulni a zöldbe.

Amit ígérhetek: mi ott leszünk 
jövőre is! De aki több kikapcso-
lódásra is vágyik, az keressen fel 
bennünket a fenti honlapon, hisz 
hétről hétre a legváltozatosabb 
programokon törjük a fejünket. 
Önnek, Neked, Érted, Értünk.

Hegedűs Zoltán
Bihari Természetbarát 

Egyesület

Szent István-napi délelőtt a Csonka-toronynál

(Folytatás az 1. oldalról)
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Gyere Pajti, irány a party!

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Bogya P.

vényességi ideje két év, de legfel-
jebb a kiállítás keltétől az igénylő 
öregségi nyugdíjjogosultságának 
megszerzéséig terjedő időszak.

Ha a START-kártya, valamint 
a START PLUSZ kártya tulajdo-
nosa a kártya érvényességi idején 
belül START EXTRA kártyára 
válik jogosulttá, kérelmére az ér-
vényességi időtartamból hátralévő 
időre START EXTRA kártyát kell 
részére biztosítani.

A munkaadót a START EXTRA 
kártyával történő foglalkoztatás 
esetében is a következő járulék 
kedvezmény illeti meg:
� a tételes egészségügyi hozzájáru-

lás alóli mentesség;
� a foglalkoztatás első évében a 

munkaadó mentesül a 3 százalé-
kos mértékű munkaadói járulék, 
és a 29 százalékos társadalombiz-
tosítási járulék megfizetése alól;
� a foglalkoztatás második évében 

a 3 százalékos munkaadói járulék, 
valamint a 29 százalékos társa-

dalombiztosítási járulék együttes 
összege helyett a bruttó munkabér 
15 százalékának megfelelő járu-
lékfizetési kötelezettség terheli.

A kedvezmény alapjaként fi-
gyelembe vehető összegnek a felső 
határa meghatározott, legfeljebb a 
minimálbér kétszeres összegének 
megfelelő járulékalap után érvé-
nyesíthető a kedvezmény. Az ezt 
meghaladó összeg tekintetében az 
általános járulékfizetési szabályo-
kat kell alkalmazni. A kedvezmény 
a munkaadót abban az esetben illeti 
meg, ha a foglalkoztatott személy 
a munkába lépést megelőző na-
pon rendelkezik START EXTRA 
kártyával vagy azt helyettesítő 
igazolással.

A munkaadó a kedvezményre 
csak abban az esetben jogosult, ha 
a foglalkoztatás időtartama a 30 
napot meghaladja, és a munkaidő 
legalább a napi 4 órát eléri!

Részletesebb felvilágosítás az 
APEH ügyfélszolgálati irodáin 
kérhető!

Bővült
a kedvezményezettek köre

(Folytatás a 2. oldalról)

A Városi Családsegítő Szol-
gálat munkájának köszönhetően 
idén nyáron újból megrendezésre 
került a Pajti-party. Az első tábor 
1990-ben indult, és azóta a magas 
számú érdeklődésnek köszönhető-
en minden évben, általában július 
hónapban rendszeresen kezdetét 
veszi. A szülők egy programfü-
zeten keresztül ismerhették meg 
idén is a tábor programját, céljait. 
A kéthetes táborra a város összes 
iskolájából jelentkezhettek, leg-
inkább alsó tagozatos gyerekek, 
ezért a korosztályukhoz igazodva, 
illetve az ő igényeiknek, érdeklő-
dési körüknek megfelelően állítot-
ták össze a programokat – mondta 
el Goronné Ondré Katalin, a tábor 
egyik vezetője.

A gyerekek napi ritmusához 
igazodva voltak délelőtti és délutá-
ni foglalkozások is. Megérkezésük 
után indultak a kézműves foglal-
kozások, majd délután egy kicsit 
kimozdultak, hisz mindannyiuk 
számára kellemes kikapcsolódást 
jelentettek a strandolások, kirán-
dulások. A kézműves foglalko-
zások keretein belül különböző 
kézműves technikák kipróbálására 
nyújtottak lehetőséget. A batikolás, 
vesszőfonás, képeslapkészítés 
mellett adott volt, hogy megismer-
jék és elsajátítsák a cserépdíszítés, 
üveg- és gipszfestés, valamint a 
gyöngyfűzés sajátosságait. A minél 
több mozgást, az alkalmazkodási 
képességük fejlesztését, valamint 
az egymásra figyelést hivatottak 
szolgálni a délutáni események. 
Többek között a táborlakók részt 
vehettek sportversenyeken, játékos 

vetélkedőkön, ahol a nyerteseket 
apró ajándékokkal jutalmazták.

A szervezők fontosnak tar-
tották, hogy a gyerekek minél 
alaposabban ismerjék meg köz-
vetlen környezetüket, a Bihari 
tájat. Szerveztek kirándulást a 
herpályi Csonka-toronyhoz, a 
Berettyó-partra. 2001-ben a Mo-
rotva-ligetben kipróbálhatták az 
íjászkodást, megismerkedhettek 
az ősi magyar viselettel és harcá-
szattal. Az elmúlt években a közeli 
településekre tettek kirándulást. 
A csuhéjfonás és gyékényezés 
lépéseit szemlélhették meg és 
próbálhatták ki Sárrétudvariban, 
1997-ben Biharnagybajom neve-
zetességeit és környékét csodálhat-
ták meg, majd a későbbi években 
tanulmányozhatták Füzesgyarmat, 
Gyomaendrőd, Zsáka, Szarvas és 
Lillafüred természeti értékeit, népi 
hagyományaikat, népművészetü-
ket. Az idei tábor kitűzött célja 
Pocsaj és Nádudvar felfedezése 

volt, ahol egy művészeti iskola 
várta az érdeklődő gyerekeket.

 Az elmúlt 16 év tapasztalatairól 
Goronné Ondré Katalin elmondta, 
a kézműves foglalkozásokat a 
gyerekek nagyon kedvelik. Ez a 
korosztály minden új iránt nyitott, 
nagyon hálás, együttműködő. 
Számukra ezek a technikák nem 
biztos, hogy ismertek, vannak 
olyanok, akik itt ismerkedtek meg 
például a gipszfestéssel. Egy-egy 
önállóan elkészített mű nagy örö-
met jelent számukra, büszkék rá. 
Örömmel mutatják be szüleiknek, 
barátaiknak alkotásaikat. A tábo-

„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben.”

Idén a főváros és nyolc megye, köztük Hajdú-Bihar megye területén 
kerül megrendezésre a Bolyai matematika csapatverseny, amelyen azonos 
iskolába járó, 3-8. osztályos tanulók évfolyamonként szerveződő 4 fős 
csapatai vehetnek részt (egy iskola akárhány csapatot indíthat). A verseny 
első, körzeti/megyei írásbeli fordulójában a négy diák közösen dolgozik 
a feladatokon, majd a legjobb csapatok az országos döntőn már írásbeli 
és szóbeli feladatokat is kapnak. Tavaly összesen 6100 diák vett részt a 
megmérettetésen.

Az első forduló időpontja: 2007. október 26. (péntek), 14 óra 30 perc. 
Nevezni szeptember 25-ig lehet a www.bolyaiverseny.hu oldalon, illetve 
a saját matematikatanárnál. (A csapatokat szülők is benevezhetik.)

Bővebb információ a fenti honlapon és az iskolákban kapható. Hajdú-
Bihar megyében a verseny területi szervezői Weinémer Sándor (Ibolyai 
Utcai Ált. Isk., Debrecen), Weinémer Sándorné (Maróthi György Ált. 
Isk., Hajdúböszörmény) és Vargáné Várszegi Csilla (Gönczy Pál Ált. 
Isk., Hajdúszoboszló).

Nagy-Baló András, Paulin Elemér, Tassy Gergely

Az előző lapszámunkban a Táborozni nagyon is jó című cikkünkben 
szereplő, Káptalanfüreden táborozó gyerekek a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola tanulói voltak, ami írásunkból kimaradt. A hiányos-
ságért az érintettektől elnézést kérünk.

(A szerk.)

– Harmadik Bihari morzsóka 
fesztivál –

Az új hagyományőrző rendez-
vények mindig sikeresek. A siker 
igazolása az, ha több alkalommal 
is nagy érdeklődés kíséri. A ke-
mencések és a látogatók harmadik 
találkozója ezt bizonyította. Nem 
hogy ugyanannyian, hanem sok-
kal többen látogattak augusztus 
közepén Bakonszegre, mint a 
kezdetekkor.

Minden korosztály érdeklődését 
igyekeztek kielégíteni a szervezők, 
a kicsiktől a nyugdíjasokig. A ke-
mencés finomságokkal megtöltött 
gyomrokkal jólesett szórakozni a 
kapcsolódó rendezvényeken. A fő-
szervező, Kovács Zsuzsanna, a Kis-
Bihar Idegenforgalmi és Turisztikai 
Egyesület elnöke elmondása szerint 
már januárban elkezdődött a szer-
vezés. A munkát nehezítette, hogy 
a rendezvény napjáig nem értesül-
tek sok beadott pályázat sorsáról. 
Évente fejlesztenek. Mivel hosszú 
sorok kígyóznak a kemencék előtt, 
az idén három váltásban dolgoztak 
a sütő asszonyok és lányok. Így 
reggeltől estig lehetett vásárolni a 
kemencés süteményeket. A Nagy-
mama konyhája kiállításhoz Nagy 
Ilona adta a gyűjtött népi konyhabú-
tort, a kenyérsütési kellékeket és a 
több mint húsz feliratos falvédőt.

Ki, mikor süt kemencében?
A füzesgyarmatiak a szom-

szédos Békésből jönnek el rend-
szeresen a fesztiválra. Ha évente 
csak egyszer sütnek is kenyeret, a 
lényeg, hogy szeretettel csinálják 
– mondja Kakucsiné Böszörmé-
nyi Anikó. Ungi Lajosné, Julika 
néni igaz, hogy 30-40 éve sütött 
otthon kenyeret, de Bakonszegen 
mindig sikerül. A darvasi Szopka 
Imre az asszonyokat szeretné be-
széltetni, de ők átadják a szót. 
– Itt azért nehezebb sütni, mert 

lámpalázasabb a sütő, hiszen az 
otthoniak ízlését már ismerjük, de 
itt többféle igénynek kell megfe-
lelni. Nagy Mihályné, Juci néni a 
falu kenyérsütője, de csak ünnepi 
alkalmakra. Otthon a házban még 
van kemence. Két lánya csak ka-
lácsot süt. Mondta is, csináljanak 
róla egy felvételt, hogy az utódok 
is lássák, miből is áll egy kenyér 
sütése. A házigazda bakonszegiek 
szószólója Kovács Károlyné, Piri 
elmondja, ugyanúgy dolgoznak, 
mintha nem helyiek lennének. 
Otthon már csak villanysütőben 
készül a kenyér, pedig a kemencés 
lángosnak és kenyérlepénynek 
más az íze. A Kis-Bihar Egyesület 
tagjai Biharnagybajomból érkeztek. 
Vezetőjük Fejes Lajos, aki civilben 
pék. Valamikor a pékek nem szóra-
kozásból készítettek lángost, hanem 
azért, hogy tudjanak mit enni, amíg 
a kenyér kisül, hiszen az alapanyag 
a kemencés süteményeknél is a 
kenyértészta. Váncsodon sem 
találni már a házaknál kemencét 
– mondja Kónya Pálné –, pedig a 
kemencében könnyebb sütni, mint 
a tűzhelyben. Őt harminc éve az 
anyósa tanította meg a mesterségre, 
de a mai férjhez menő lányok ezt 
már nem igen fogadnák el.

A népi humort képviselték a 
falvédő feliratok. Ízelítőül egyet-
kettőt: „Én csak a férjemet fogom 
szeretni,/ Siessen hát valaki fele-
ségül venni.” – Ha válogatsz az 
ételben,/ repül a tál a fejedre! – Aki 
kenyeret akar, dolgozzon érte.”

Élet a nagy- és a kisszínpadon
A kemencék a művelődési ház 

udvarán állnak, ezért ide is szervez-
tek műsort az idén. Jó ebédhez szól 
a nóta címmel a Bihari Cigányzene-
kar, Balázs Mihály citerás és fele-
sége adott műsort. A Táncsics téren 
és a nagyszínpadon néptáncbemu-
tatót tartott a „Leg-a – láb” ifjúsági 
csoport, szerepelt a berettyóújfalui 

népdalkör, könnyűzenei koncertet 
hallhattak a gyerekek Sül a banya 
címmel, a Hahota Gyermekszínház 
bemutatta a Piroska és a farkas című 
darabját. Vesszen a király, éljen 
a király! – adta elő a Debreczeni 
Aranykeresztes Lovagok Egye-
sületének haditorna bemutatója. 
A Gajdán SE küzdősport műsora 
a Thai Chi-ről szólt, a Szamaher 
csoport hastánccal csábítgatta a 
férfiakat. Az első este főműsorában 
cigány-táncshow szórakoztatta a 
közönséget a Tűzrózsák tánckar és 
a Bihari Cigányzenekar előadásá-
ban. Mint minden évben, ezúttal is 
magával ragadták a jelenlevőket a 
zenélő műsorvezető fiúk Rákóczi 
Ferenc vezetésével a Danubius 
Best of élő koncerten. Az estét 
tűzijáték zárta.

A második nap kulturális aján-
lata a bakonszegi népdalkör mű-
sorával indult, majd Bartha Tóni 
bábszínháza játszotta a Paprika-
jancsi vásári bábjátékot. A Vidám 
Vándorok zenés gyermekműsorral 

szerepeltek. A táncos blokkban 
showtánccal szerepelt az Attitűd, 
modern tánccal a Dance Girls és 
nemzetiségi tánccal a Fekete Pár-
duc táncklub. Késő délután Somo-
gyi András paródiaműsorán lehetett 
kacagni, a Tihanyi Vándorszínpad 
Tihanyi Tóth Csaba főszereplésével 
operettparádét tartott. A fiatalok és 
mindenki örülhetett este a Zanzibar 
koncertnek, befejezésül pedig a 
tűzzsonglőrök bemutatójának.

A kemencés ételek készítőit 
jutalmazták Csányi Sándor, a Ma-
gyar Gasztronómiai Fesztiválok 
Egyesülete elnökének irányításával. 
A nagyszámú bográcsozó munkáját 
pedig Sziki Róbert, a Gémes fogadó 
tulajdonosa zsűrizte. Elismeréseket 
osztottak ki a Morzsóka-kupa 
kispályás foci játékosainak is. 
Volt csúzlizda, ügyeskedhettek a 
kézművesek a jurtában, működött 
játszóház, lehetett szekerezni, 
lovagolni, nyilazni, vásárolni és 
enni-inni a nagy sörsátorban.

Harasztosi Csaba

Van, ahol a nyári kánikulában 
a tűző napon, árnyéktól mentes 
helyen, láncra verve tartanak ku-
tyát. Az ilyen állatok kis időn 
belül hőgutát kaphatnak, és el is 
pusztulhatnak. A felelőtlen gazda 
ilyen esetben az állatkínzás bűn-
cselekményét követi el, amiért két 
évig terjedő szabadságvesztéssel 
is sújtható.

Az Orpheus Állatvédő Egye-
sület segélytelefonján a nagy nyári 
kánikulában aggódó állatbarátok 
körében rendszeres téma a tűző 
napon kikötött, víz nélkül tartott 
állatok számára történő segítségké-
rés. Gyakran felejtenek kertben, ud-
varon egy-két napig (vagy tovább 
is) lakosok házi kedvenceket. Van, 
hogy étlen-szomjan szenvednek az 
állatok. Szerencsére egyre többen 
néznek tovább a saját kerítésükön 
túlra is, így az állatkínzók könnyeb-
ben horogra akadhatnak.

A kutya önszántából soha nem 
mozogna a tűző napon, a déli for-
róságban. Ha mégis ezt kell tennie, 
akkor tudnunk kell, hogy mindezt 
nehezebben viselik a nagyobb testű, 
sötét színű kutyák, mint a kisebb 
testű, világos színűek. A kutya nem 
tud izzadni, ami komoly nehézsé-

get okoz számára, mert pusztán a 
lihegéssel történő hővesztés néha, 
bizonyos körülmények között nem 
elegendő, ilyenkor az állat keresi a 
hűvös helyet, padlót, amire ráfeküd-
ve hűtheti magát. 

A nagy nyári kánikulát könnyeb-
ben átvészelik házi kedvenceink, ha 
hűvös helyen készítünk kuckót szá-
mukra. Fontos a napjában többször 
újratöltött vizestál. Ha módunkban 
áll, nedvesítsük be az állat bundáját, 
úsztassuk, és legfőképp ne kíván-
junk tőle „csúcsteljesítményt”. A 
nagy nyári melegben ne zárjuk be 
az állatot a napfény által felforrósí-
tott autóba se. 

Ha megtörtént a baj, és látjuk, 
hogy egy állat intenzíven liheg, a 
nyelve állandóan kilóg a szájából, 
színe sötétebb a megszokottnál, 
a baj lehet akár hőtorlódás vagy 
hőguta is. Nyári kánikulában az 
oldalán fekvő, intenzíven lihegő, 
eszméletét vesztett állat rendszerint 
hőguta áldozata. A gyors folyadék-
pótlás és az állatorvosi segélykérés 
életmentő lehet ebben az esetben. A 
háziállatokért a gazdák a felelősek! 
Egy kis odafigyeléssel elkerülhető 
lehet az állatok szenvedtetése.

Orpheus Állatvédő Egyesület

Kemencés kenyérsütés már csak
fesztiválon

Házi kedvenceink is
kaphatnak hőgutát!

rozó gyerekek nagy része elsőtől 
negyedikig minden évben itt van 
velük. Ebből arra következtetnek, 
hogy jól érzik itt magukat, sikerél-
ménnyel gazdagodva távoznak. A 
szülők számára is nagy segítség ez 
a kezdeményezés, mivel megfizet-
hető (7500 Ft, mely tartalmazza az 
ebéd és a kirándulás költségét is), 
és a gyerekek hasznosan eltölthetik 
szabadidejüket.

Jövőbeli terveik között szere-
pel, hogy tudjanak biztosítani egy 
külön helyiséget, ami az intéz-
mény tulajdona, kialakításában 
alkalmazkodna a gyerekekhez, és 
bármikor igénybe tudnák venni. 
Jelenleg a művelődési ház körszo-
bája biztosítja a tábor helyszínét. 
A szervezők szeretnének részt 
venni olyan tanfolyamokon, ahol 
minél több új kézműves technikát 
ismerhetnének meg, hogy ezzel is 
gazdagítsák a tábor programjait. 
Ha az intézmény több pénzzel ren-
delkezne, és több ember dolgozna 
náluk, akkor ki tudnák szélesíteni 
ezt a tevékenységet egy szabad-
idős klubbá, amelyet nemcsak a 
nyári szünidőben, hanem az év 
egészében bármikor folyamatosan 
felkereshetnének a gyerekek.
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Mindig voltak slágerfilmek, 
-játékok, -könyvek stb. Minden 
nemzedéknek jutott belőle, és így 
van ez jól. Hogy is nézne az ki, ha 
valaki nem tudna visszaemlékezni 
ifjúkori bálványaira, kedvenceire. 
A mániákus rajongásról már nem 
is beszélve. 

Néhány éve jómagam tevékeny 
részese vagyok gyermekeim kedvenc 
időtöltésének: Harry Potter beköl-
tözött a lakásunkba, az életünkbe, a 
költségvetésünkbe. Beleszól a sza-
badidőnkbe, a vásárlásainkba, ol-
vasási szokásainkba, a testvér-szülő 
és a testvér-testvér kapcsolatokba. 
Nálunk is egy teljesen ártatlan aján-
dékozással kezdődött az egész. Egy 
ünnep alkalmával a becsomagolt 
meglepetések között ott lapult a 
regényfolyam első két kötete. Mint 
egy időzített bomba, amely csak 
arra várt, hogy valaki élesítse. Két 
gyermekem természetesen olvasni 
kezdte a varázslómesét. Majd ne-
kem is ajánlották, és mint rendes 
szülő, szót fogadva gyermekeimnek 
belemerültem a varázslóinasok 
kalandjaiba. Én megelégedtem 
volna ennyi élménnyel, de nem úgy 
a csemetéim. A könyv elolvasása 
után képi élményre szomjaztak, látni 
akarták a szerelőket, a helyszínt, a 
csodákat, a kviddics mérkőzéseket 
(miket tudok?). Nem csak beleol-
vasni ebbe a bűvös világba, látni 
és eljátszani, ott lenni, irányítani, 
megváltoztatni az eseményeket és 
természetesen a technika segítsé-
gével varázsolni.

Itt léptem be újra a képbe, mint 
szponzor. Minden névnapot, szü-
letésnapot, egyéb ünnepet meg-
szponzoráltam (Ön is), hogy Harry 
színre léphessen. Gyarapodott a 
videó, CD, PC gyűjteményünk. Be-
szereztünk néhány exkluzív kiadást 
a roxforti iskolai könyvtárból, egy-
egy példányt azokból a könyvek-
ből, amelyek minden valamirevaló 
mágusháztartásban megtalálhatók 
(ezért a mi háztartásunkból sem 
hiányozhattak). A játékszenvedély 
óriási méreteket öltött, időbeosztást 
kellett készíteni, ki meddig ülhet a 
gép előtt, és komoly korlátozásokra 
kényszerültem, hogy mindez ne men-
jen a lecke rovására. Az írónő pedig 
csak ontotta magából a történeteket: 
harmadik, negyedik, ötödik, hato-
dik kötet. Egyik könyv vastagabb, 
mint a másik, egyik drágább, mint 
a másik. Wingardium leviosa-tól 
visszhangzott a besötétített nappali, 
mert mozihangulatot kellett terem-
teni minden „előadáshoz”, sötéttel 
és pattogatott kukoricával. Ó igen, 
töredelmesen be kell vallanom, én 
is megnéztem és végigizgultam a 
sztorikat. A legnagyobb élményeim 
egyike volt, hogy részt tudtam venni 
a „herrypotteres” beszélgetésekben. 
Éreztem, hogy csapattag vagyok, és 
ez nagyon jó volt. Mivel nem akartam 
lemaradni, esténként, mikor már a 
gyerekeim elaludtak, beosontam a 
szobájukba, és elcsentem a soron 
következő kötetet. Éjjel olvastam, 
hogy másnapra úgymond naprakész 
legyek. Átrágtam magam mind a hat 
részen. Felnőtt eszem azonban néha 
felülkerekedett, és ilyenkor elkövet-
tem azt a hibát, hogy megkritizáltam 
az írónő lelassult gondolatfolyamát, 
szegényes fantáziáját, a történet 
terjengősségét. A reakció kézzel 
tapintható volt, de én nem adtam fel 
az elveimet. Tudtam, hogy a követ-
kező DVD vagy PC megjelenésekor 
ismét felém fordul majd a várakozó 
figyelem. Félretéve a tréfát, egy ideig 
csend volt Potter és alkotója körül. 
Már bizakodni kezdem, hogy vége 
a mániának. Ám ekkor megjelent a 
médiában az újabb reklám, az újabb 
Harry Potter filmről, ami nem a 
legújabb regényből, hanem az ötödik 
kötetből készült, és a fiam is felvilá-
gosított, hogy jövő év februárjában 
ismét lesz olvasni valónk, mert, ami 
késik, az nem múlik, Magyarorszá-
gon is kapható lesz a Hetedik rész. 
Hurrá, de örülök én ennek!

Erősné Árgyelán Ildikó

Mánia
Biztos vagyok benne, hogy 

mindannyian szeretjük elkerülni 
a kórház környékét, de higgyék 
el, megéri befordulni a Tavasz 
körútnál.

Én is így tettem, mikor szeret-
tem volna közelebbről megismerni 
a közeli Alkotóház „rejtelmeit”. 
A Bihari Népművészeti Egyesület 
tábora már 13. éve töretlenül várja 
az alkotókedvű kisdiákokat.  A 
táborozók száma rendszerint 25-30 
fő között váltakozik. Kezdetben 
1 hetes turnusban indították a 
tábort, de az évek alatt növekvő 
érdeklődésnek köszönhetően ma 
már kétszer egy hetet ölel fel. 
Ez azt is jelenthetné, hogy a két 
hét során más-más jelentkezőket 
várnának, de mindig akad köztük 
olyan lelkes kisdiák, aki nem éri 
be egy héttel, és „bekéredzkedik” a 
következő indulásra is. És ugyan ki 
tudna ellentmondani egy kisgyerek 
kérésének? Mindebből következik, 
hogy a korosztály igen eltérő. 
Leginkább a 6-14 évesek számára 
hirdették meg a foglalkozásokat, 
de nagyobb érdeklődést az alsó 
tagozatosak tanúsítanak.

- Minden évben találkozhatunk 
eddig ismeretlen „jövevénnyel”. 
Nem ritka egy-egy a Dunántúlon, 
Nagyváradon élő gyerek sem – aki 
a nagyszülőknél városunkban 
nyaral –, és szívesen tölt el egy 
hetet a tábor résztvevői között. 
Persze sok a visszajáró is. A 
múlt évben például egy főiskolás 
hallgató jelentkezett, aki örömmel 
elevenítette föl a régmúlt emlékeit, 
és merült el újra a papírlapok és 
gyöngyök halmazában – mondta 
el Nagy Andrea, az Alkotótábor 
egyik vezető pedagógusa. 

 Az első hét július 2-án vet-
te kezdetét. 4 napon keresztül 
különféle foglalkozások során 
készíthették el a résztvevők saját 
kis tárgyaikat. Lehetőségük volt 
szövésre, agyagozásra, gyöngy-
fűzésre, batikolásra, nemezelésre, 
kosárfonásra, valamint rongybaba 
készítésére. A lehető legtökéle-
tesebb alkotások elkészítésében 

segítségükre voltak a jó minőségű 
alapanyagok és a megfelelő tech-
nikai felszereltség. Újítást jelentett 
a korábbi évekhez képest idén a fa- 
és kőfaragás, valamint rovásírás 
segítségével jelek, szimbólumok 
kőbe vésése. Az utolsó nap pedig 
kiállítást rendeztek az elkészített 
alkotásokból, ahol a szülők is 
megtudhatták, hogy gyerekük 
mivel is foglalatoskodott a tábor 
ideje alatt. Mivel minden gyerek 
egyik kedvenc kikapcsolódása a 
kirándulás, így az itt lévő tábor-
lakók egy napot ezzel tölthettek 
el. Az első héten a Hortobágy volt 
a kitűzött cél, ahol megismer-
hették a gyerekek a madárkórhá-
zat, motorcsónakáztak, valamint 
betekintettek - többek között 
– a bicskakészítés titkaiba a bőrös 
foglalkozások során. A korábbi 
években Vésztőmágor, Pocsaj, 
Báránd, Debrecen, Nyíregyháza, 
Létavértes nevezetességeit, termé-
szetvédelmi értékeit csodálhatták 
meg a táborlakók, míg a július 9-én 
indult második heti tábor a Karcagi 
lovastanyát „szemelte ki” könnyed 
kikapcsolódásnak. Érdeklődésem, 
valamint kíváncsiságom sodort, 
hogy én is megismerhessem a 
művészi hajlamú lakókat. Éppen 
a sárkánykészítés kellős közepébe 
csöppentem bele. A gyerekek kellő 
odafigyeléssel próbálták követni a 

pedagógusok, szaktanárok minden 
kézmozdulatát, hogy utána ők is 
hozzáláthassanak a „műtárgy” 
elkészítéséhez. Persze nem min-
denkinek volt erre szüksége, hisz 
legtöbbjük már rutinszerűen is-
merte a munkafolyamatokat, mert 
több éve rendszeresen visszajár. 
A lányok körében leginkább a 
gyöngyfűzés volt a kedvenc elfog-
laltság, gyönyörűséggel készítették 
a karkötőket, nyakláncokat. A fiúk 
kis állatokat fűztek gyöngyből, de 
ugyanúgy részt vettek a szövésben, 
batikolásban, rongybaba készíté-
sében is, mégis a sárkányeregetés 
jelentett igazi élményt számukra. 
Apró kezük a hajtogatáshoz, for-
mázáshoz, vágáshoz még kissé 
bizonytalan volt, mégis valódi kis 
remekművek kerültek ki ujjaik 
alól. Közéjük ülvén én is kis időre 
újból gyerekké válhattam, és min-
denkinek ajánlhatom, hogy üljön 
le gyerekeivel egy kellemes, nyári 
délután a kertben, és készítsenek 
bármilyen apró-cseprő dolgot, 
mert a gyerekeket örömmel tölti 
el az ezzel valló foglalatosság. 
Kérdésemre, hogy mit is szeretnek 
leginkább a táborban, az egyik 
kislány azt válaszolta: – Azért 
szeretek ide jönni, mert itt olyan 
munkát végezhetek kötetlenül, 
amihez kedvem van.
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Alkotások háza nyáron

Dr.Reinhold Voll német or-
vos, aki a kínai akupunktúrát 
és a szervezetet behálózó ener-
giapályákat, azaz a meridiáno-
kat tanulmányozta, 1953-ban 
felfedezett egy új vizsgálati 
módszert, melynek alapja a klasz-
szikus kínai akupunktúra. Ez a 
módszer lehetőséget nyújt arra, 
hogy tájékozódjunk a belső 
szerveink állapotáról, a szervezet 
vitalitásáról, az egyes szervek 
alul vagy túlműködéséről, va-
lamint a meridiánok energetikai 
helyzetéről. Ha még nincsenek 
is klinikai tünetek vagy pozitív 
laboratóriumi és más leletek, az állapotfelmérés 
során a mérőműszer már jelzi a szervezetben ké-
szülő betegséget. A betegségek korai felismerésére 
épül tehát, és ezáltal a megelőzést teszi lehetővé. A 
vizsgálat gyors, egyszerű és fájdalommentes. A kéz 
és a láb akupunktúrás pontjain keresztül történik az 
egyes belső szervek mérése. Ezzel a pajzsmirigy 
működését is fel lehet térképezni, amit minden 
egyes állapotfelmérés során el szoktak végezni. A 
kínai orvoslás alapelveire és a tizenkét energetikai 
pályájára épülve létezik egy olyan több összetevőjű 
gyógynönénykivonat, amely képes harmonizálni 
ezeknek a meridiánoknak és a körülöttük elhe-
lyezkedő szerveknek a működési zavarait. Ezek a 
regenerációs ún. pentagram készítmények tartal-
mazzák a pszihotronika, a fitoterápia, a homeopátia, 
a kristályterápia, valamint a biorezonancia hatásait 
is, és az egészségvédelmet és betegségmegelőzést 
szolgálják. Ezzel kapcsolatban szeretnék Önökkel 
megosztani egy olyan megtörtént esetet, tapaszta-
latot, melyet nemrég szereztem a munkám során. 
A történet tavaly májusban kezdődött, amikor egy 
férfi bejelentkezett hozzám a Voll-féle állapotfelmé-

résre. A vizsgálat során kiderült, 
hogy túlműködik a gyomor 
– lép – hasnyálmirigye, illetve 
a máj, epehólyagja, azaz enyhe 
gyulladás áll fent ezekben a 
szervekben. A korábban említett 
regenerációs készítmények közül 
ajánlottam neki kétféle cseppet, 
ami segít ezen problémák meg-
oldásában, valamint javasoltam 
még a talpmasszázst, böjtöt és 
méregtelenítő teák fogyasztását, 
mint méregtelenítési lehetőséget. 
A páciensem elvitte a cseppeket, 
elkezdte szedegetni, de a talp-
masszázst ekkor még nem vette 

igénybe. Kb. fél év után elfogyott a csepp, és újra 
jelentkezett a következő adagért. Október vége 
felé méregtelenítési lehetőséggel bővült a szalon 
szolgáltatása. Páciensem, amikor értesült erről a lehe-
tőségről, rendszeresen járni kezdett méregtelenítésre. 
Ekkor már kérte, hogy a talpát is minden alkalommal 
masszírozzam. Körülbelül 3 kúrát csináltunk végig. 
Idén májusban kérésére ismét felmértük az állapotát. 
S csodák-csodája, minden mérési értéke tökéletesen 
jó volt, a korábban megállapított diszharmóniáknak 
nyoma sem volt! Minden szerve ragyogóan jól 
működik, s mindehhez még lelki és szellemi har-
mónia is társul. Mint ebből az esetből is láthatjuk, 
több alternatív módszer együttes alkalmazásával 
igencsak pozitív eredményt lehet elérni a gyógyu-
lásban. Sajnos az a meglátásom és tapasztalatom, 
hogy az emberek nem fektetnek kellő hangsúlyt a 
megelőzésre, ami pedig nagyon fontos lenne! Tehát 
addig tegyünk egészségünkért, amíg nincs nagy baj. 
„Mindenkinek saját kezében van az egészsége, s 
csak is Ő dönti el, hogy mit tesz érte.”

Maginé Bogáti Gyöngyi
reflexológus-természetgyógyász  (X)

Voll-féle állapotfelmérés
az egészségért

Fiatalok társadalmi felelősség-
vállalása – önkéntes lánglovagok 
Közép-Európában címmel tűzol-
tótábort tartottak Hajdúnánáson 
lengyel, szlovák, román és magyar 
fiatalok részvételével. A július 16. 
és 29. között zajló dzsembori két 
hétig tartott, melyet berettyóújfalui 
diáktűzoltók önkéntes munkával 
szerveztek.

A tábor fő célja volt, hogy a 
fiatal önkéntes tűzoltók megis-
merjék egymás kultúráját, nemzeti 
szokásait, növeljék interkulturális 
toleranciájukat, fejlesszék közös-
ségi képességeiket. Olyan képzési 
formákat, out-door és sport ele-
meket használtak, amelyek közös 
gyakorlatokra és szervezett játé-
kokra épültek. A multikulturális 
és közös sportprogramokon a 
fiatalok megismerkedtek egymás 
országainak tűzoltó történelmével, 
valamint az önkéntes tűzoltáshoz 
kapcsolódó tevékenységekkel. 
A tábor létrejöttét a Mobilitas 
„Youth in action” diákcsere prog-

ramja támogatta, és több hátrányos 
helyzetű fiatal is részt vehetett 
rajta. A szervező Hajdú-Bihar 
Megyei Tűzoltószövetség gazdag 
programokkal színesítette a részt 
vevő 44 fiatal táborban töltött nap-
jait. Megtekintették Hajdúnánás, 
Létavértes, Hortobágy, Hajdúszo-
boszló, Debrecen és Berettyóújfalu 
nevezetességeit, tűzoltólaktanyáit. 
Ezenkívül versenyeket szerveztek, 
ahol a hagyományos vizes és 
száraz szerelést is gyakorolták, 
valamint egy különleges akadály-
pályát is kipróbálhattak. Estén-
ként pedig egymás kultúrájából 
tartottak bemutatót, hogy jobban 
megismerhessék egymást. 

A táborban Berettyóújfaluból 
a berettyóújfalui Hagyományőrző 
Önkéntes Tűzoltó és Sportegye-
sület diáktűzoltói vettek részt a 
megyei önkéntes tűzoltóversenyen 
elért helyezésük jutalmául.

Györgyfi Sándor
tűzoltó őrnagy,

tűzoltóparancsnok

Ifjú lánglovagok tábora 
Hajdúnánáson

Nincs szándékomban a világ-
megváltó szerepében tündökölni, 
sem megváltoztatni a világot, bár 
szeretném, ha változna. Talics-
kázás közben jutottak eszembe a 
következő gondolatok, és utólagos 
engedelmükkel szeretném megosz-
tani Önökkel. 

Sokan mondják: „erre megy a 
világ, nem tehetünk semmit”, én 
azt gondolom, a világ olyan lesz, 
amilyenné mi tesszük. Azt mond-
ják, egyre rosszabbak az emberek, 
én azt mondom, lehet, de vannak jó 
emberek is - sokan -, akik képesek 
ezen a mai világon változtatni, 
és jobb irányba vinni. Oda, ahol 
helye van az önzetlenségnek, az 
áldozatvállalásnak, a közösségért 
tenni akarásnak. 

Azok az emberek, akik jelent-
kezve felhívásunkra részt vettek az 
iskola által meghirdetett társadalmi 
munkán, vagy ahogy mi elneveztük, 
az Összefogás napján, bizonyosan 
ezek közé tartoznak. Akik július 21-
én a szombat délelőttjüket feláldoz-
va ásót, lapátot, talicskát ragadva, 
a déli rekkenő hőségben is kitartva 
mintegy nyolcvan köbméter földet 
mozgattak meg annak érdekében, 
hogy az iskolánkban tanuló gyere-
kek számára biztonságos és bővülő 

Összefogás az iskoláért

játéklehetőséget teremtsenek. Isko-
lánk tantestületének és tanulóinak 
nevében köszönöm nekik ezt az 
önzetlen és lelkes segítséget, hogy 
munkájuk, áldozatvállalásuk hoz-
zásegített bennünket ahhoz, hogy 
új játszótéri elemek kerülhetnek a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
udvarára. 

A köszönet végén álljon itt azok 
neve, akikről ez a kis írás szól:

Birinyi Zoltán, Szabó Gyula, 
akik gépeikkel is segítették a mun-
kát. Bartha Imre, Bazsó Pál, Báthori 
István, ifj. Birinyi Zoltán, Birinyi 
Zolika, Fekete Zsigmond, Kari Sán-
dor, Király István, Kiss István At-
tila, Kolozsvári Gergely, Madarász 
Zsolt, Madarász Viktor, Nagy And-
rás, Nagy Imre, Nagy Zsigmond, 
Tahóczki György, Újhelyi László, 
akik a kétkezi munkájukat adták. 
Buzsákné Antal Ibolya, Kálmánné 
Harkai Gyöngyi, Király Istvánné, 
Szabóné Nagy Ildikó, akik arról 
gondoskodtak, hogy a munkások 
étlen, szomjan ne maradjanak. És 
végül, de nem utolsó sorban id. 
Bukta József, aki saját felajánlású 
és főzésű, finom sertéspörköltjével 
csillapította éhségét a munka befe-
jeztével a résztvevőknek.

Kovács Zoltán, igazgató
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Július
30.: Horváth Petra
 (Horváth László
 Gál Gabriella)

Augusztus
3.: Szilágyi Petra
 (Szilágyi Péter
 Puskár Edina)
11.: Márkus László
 (Márkus László
 Tóth Henrietta Erzsébet)
12.: Török Otília Sára
 (Török Zsolt István
 Vásári Szilvia)
14.: Szilágyi Botond Bulcsú
 (Szilágyi Lajos Károly
 Mezei Szilvia Edit)

Házasságot kötöttek
Augusztus

8.: Fodor István János
 Szabó Csilla
10.: Tóth József
 Szitó Márta Zsuzsa
11.: Kecskeméti Kornél
 Busa Natália
11.: Fekete András
 Eszenyi Katalin
18.: Jakus Zoltán Sándor
 Kulcsár Angéla Lenke
18.: Farkas Ferenc
 Právecz Tímea

Elhunytak
Augusztus

1.:  Kis József Tiborné (1956)
4.:  Nagy István (1933)
6.:  Bringye János (1927)
11.: Lisztes István (1926)
16.: Nagy Sándorné
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17.: Nagy Imre Gyuláné
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FELHÍVÁS!
A Nadányi Zoltán Művelődési 

Központ 2007 szeptemberében 
kiállítást rendez levente-emlékek-
ből. A Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ – mint az 1927-ben átadott 
Leventeház utódintézménye – várja 
egykori leventék tárgyi emlékeit, 
fotóit, könyveit, visszaemléke-
zéseit, egyenruháit, melyekből a 
kiállítást rendezi.

Az emlékek felkutatásához kér-
jük a volt leventék és családtagjaik 
segítségét. A tárgyakat szeptember 
10-ig várjuk a művelődési köz-
pontba. A programról részletes 
felvilágosítás kérhető a művelődési 
központ népművelőitől (Solymosi 
Rudolfné, Lisztes Éva) személye-
sen vagy telefonon (402-014). 

* * *
Szeptember 15-16. a Kulturális 
örökség napjai, a kultúrházak 
éjjel-nappal rendezvényei a mű-
velődési központban
� Szeptember 15., szombat

15 órától Családi játszóházak: 
papírsárkány-készítés, grillázs-
készítés és kóstolás, bőrmunkák, 
kürtőskalács-sütés, ásványkiállítás 
és ékszerkészítés

17 órától a Derecskei Fotográ-
fiai Alkotócsoport kiállításának 
megnyitója

17,30 óra előadás a fotográfi-
áról, a fotóművészetről és camera 
obscura bemutató

19,30 órától táncház, vezeti: 
Miklós János és Miklós Papp 
Zsuzsanna. Közreműködik: a 
Nagyváradi Állami Filharmónia 
Néptáncegyüttesének zenekara
� Szeptember 16., vasárnap:
nagyváradi séta

9 órakor indulás a művelődési 
központ parkolójából nagyváradi 
városnézésre. Részvételi díj: 1.500 
Ft . Érdeklődők jelentkezését várjuk 
a művelődési központban szemé-
lyesen vagy telefonon 54/402-014 
számon.

* * * 
KLUBOK
Szeptember 13., csütörtök
14,30 óra az Együtt Egymásért Klub 
soron következő foglalkozása.

* * *
NÓTAEST
Október 18., csütörtök

18 órától Nótaest 
Jegyek elővételben a művelődési 
központban igényelhetők.

* * *
ZORÁN-KONCERT
November 8., csütörtök
Élő koncert a Nadányi Zoltán Mű-

velődési Központ nagytermében.
* * *

SZÍNHÁZ
Bérletes színházi előadássoroza-

tot indítunk. Bérletek, jegyek elő-
vételben a művelődési központban 
igényelhetők. (Személyesen vagy 
54/402-014 telefonon)

Berettyóújfalu város rendőrei az 
elmúlt évekhez hasonlóan a kora 
reggeli órákban a szeptember 3-ai 
iskolakezdéssel a város általános is-
koláinál gyalogos szolgálatot látnak 
el.  A rendőri jelenlét célja ügyelni 
a közlekedés rendjére, felhívni a 
szülők és gyermekek figyelmét a 
szabályos közlekedésre. Az iskolák 
környezetében visszatérő probléma 
a tiltótábla ellenére történő sza-
bálytalan megállás, ami fokozott 
balesetveszélyt idéz elő.

A kapitányság területén 17 te-
lepülésen alakult meg, és működik 
aktív polgárőrség. 

Szeptember hónapban a pol-
gárőrök bevonásával, közös akció 
keretében kívánjuk az iskolák 
környezetében felhívni a figyelmet 
a balesetek megelőzésre. 

Az akció keretében kiemelt 
figyelmet fordítunk: 
– a jogkövető magatartás ellenőr-

zésére, 
– a gyermekek biztonságos közle-

kedésének elősegítésére,
– a közlekedési balesetek kiala-

kulásához vezető körülmények 
megszüntetésére,

– a gyalogosforgalom segítésére,
– a szabálytalanul megálló, várako-

zó járművek vezetőivel szembeni 
szigorú fellépésre,

– a passzív biztonsági eszközök, 
közöttük a gyermekülések és 
biztonsági övek használatának 
ellenőrzésére.
A sajtó segítségével is felhívjuk 

azokat a szülőket, akik gyermekü-
ket autóval viszik iskolába, hogy a 
kijelölt várakozó- illetve megálló-
helyeken álljanak meg. A gépko-
csiból a gyermekek a jobb oldali 
ajtókon szálljanak ki, használják a 
biztonsági öveket, szükség szerint a 
biztonsági gyermekülést. A KRESZ 
legutóbbi módosítását követően 
biztonsági gyermekülésben kötele-
ző szállítani a gépkocsi hátsó ülésén 
– az életkor meghatározása nélkül 
– a 135 cm-nél alacsonyabb gyer-
meket. Az úttesten történő gyalogos 
áthaladást mindig körültekintően, 
gyalogátkelőhelyen, illetve ennek 
hiányában a legrövidebb útvonalon, 
útkereszteződéstől kellő távolságra 
hajtsák végre.

Kerékpáros közlekedés esetén 

a szülővel közös útvonalbejárás 
után engedjék gyermekeiket önálló 
közlekedésre. Kerülni kell a for-
galmas, balesetveszélyt magában 
rejtő útvonalakat. A kerékpárokat 
az előírásnak megfelelően kell 
felszerelni világítóberendezéssel, 
fényvisszaverő „prizmákkal”. 

Gyalogos közlekedés esetén 
fontos, hogy a gyermekkel közösen 
haladva mindig a szülő menjen az 
úttest felőli oldalon.

Szürkület után vagy rossz látási 
viszonyok között gondoskodjunk 
a gyermekek láthatóságának, ész-
lelhetőségének fokozásáról. A 
jelenleg kapható és elterjedt priz-
mák, láthatósági mellények már 
nagy távolságról is visszaverik a 
gépjárművek fényszóróinak fé-
nyét. Törekedni kell arra, hogy a 
gyermek ne egyedül közlekedjen, 
lehetőleg az egy irányban lakók 
együtt vagy nagyobb gyermek, il-
letve felnőttek, szülők társaságában 
menjenek haza. 

Az őszi időjárás közeledtével 
szintén fontos, hogy a lakott terü-
leten kívül, a közúti közlekedésben 
részvevő kerékpárosok és állati 
erővel vont járművek vezetői is-
merjék a KRESZ 2007. július 1-jei 
változását. Éjszaka és korlátozott 
látási viszonyok között a kerék-
párosoknak, valamint az állatot 
hajtó személynek lakott területen 
kívül fényvisszaverő mellényt kell 
viselnie. A rendelkezés nagyban 
hozzájárul a balesetek megelőzé-
séhez, segíti a gépjárművezetőket 
az úttesten tartózkodó személyek 
észlelésében. 

A Berettyóújfalui Rendőrka-
pitányság 2007 szeptemberében 
saját kezdeményezésű akciót hirdet 
a jogszabály megismerésére, ezért 
pályázati forrásból a készlet ere-
jéig fényvisszaverő, úgynevezett 
láthatósági mellényt ad azoknak, 
akiknek a beszerzés eddig nem si-
került. Valamennyi ellenőrzés során 
felhívjuk a lakosok figyelmét a bal-
esetek és tragédiák megelőzésének 
fontosságára, a mellény viselésére.
Fényvisszaverő mellényt kell visel-
nie éjszaka, lakott területen kívül a 
kézikocsival közlekedőknek is.

Szabó István
r.őrnagy, hivatalvezető

Rendőrségi hírek

Az elmúlt vasárnap Egerben 
szerepelt városunk NB I-re készülő 
női futsalcsapata, a Bihari Női 
Olimpiai Futball Klub. A túra nagy 
sikerrel végződött, hiszen lányaink 
az első helyet szerezték meg.

Az esemény, amelynek neve a 
Focival a gyermekekért kispályás 
labdarúgótorna volt, jótékony 
célokat szolgált, hiszen a bevételt 
beteg gyerekek gyógyítására aján-
lották fel a szervezők.

Külön férfi és női tornát is ren-
deztek. A hölgyeknél a részt vevő 
hat csapatot két csoportra osztot-
ták, a mieink a házigazda egri és a 
nagypályás NB II-es nyíregyházi 
gárdákkal kerültek szembe, a 
másik hármast a Mátraderecske, 
a Hatvan és még egy nyíregyházi 
alakulat alkotta.

Az 5+1-es szabályok alapján 
lebonyolított rendezvényen az első 
ellenfél az egri Dobó Katica nevű 
egyesület volt, akik ellen maga-
biztosan nyertünk 3-0 arányban. 
A második összecsapáson 2-0-ra 
diadalmaskodtunk a nyíregyháziak 
ellen, így következhetett az elődön-
tő, ahol a Mátraderecske várt ránk. 
Az 1-1-es eredmény után jöttek a 
büntetők, amelyben mi voltunk a 
jobbak, és máris készülhettünk a 
döntőre. Arra a döntőre, ahol az 
Eger ellen kellett újra játszanunk. 
A simának mondható találkozó 2-0 
lett a javunkra, így megvédtük ta-
valyi elsőségünket. A torna legjobb 
játékosa is tőlünk került ki, Radics 
Ágnes személyében.

Szitkó Róbert, a csapat edzője 
és Füredi Andrea csapatkapitány is 
sikeresnek értékelte a viadalon való 
részvételt. Mindketten elmondták, 
hogy a torna az első hivatalos 
bemutatkozása volt a csapatnak a 
szeptember 8-án kezdődő bajnoki 
rajtra készülve. Az, hogy ezt a 
küzdelemsorozatot nem futsal sza-
bályok szerint bonyolították le, nem 
igazán volt most mérvadó, hiszen 
az összeszokás, a hibák felfedezése 
és a pontrúgások gyakorlása volt a 
fő feladat.

Füredi Andrea elmondta, ter-
veznek még edzőmeccseket a 
bajnokságig, többek között az 
MVFC U19-es gárdájával is. Az 

első osztály azért ennél a tornánál 
erősebb lesz, ezért is gyakorolnak 
minél többet. Előreláthatólag 10 
csapat lesz az NB I-ben, bár még a 
Kőszeg nevezése is elképzelhető. 
Őket is érinti az a szabály, miszerint 
csak három nagypályás igazolt játé-
kos lehet a keretben, hiszen többen 
is le vannak igazolva nagypályára 
is az MTK-ba.

Gondok ide vagy oda, a soro-
zatos tornagyőzelmek után már 
egy nagyobb kihívás, az NB I vár 
a lányokra ősszel, ahol a befektetett 
munka kamatozhat. Ehhez kívá-
nunk sok sikert, és a mostani torna-
győzelemhez pedig gratulálunk!

Brumi

Elkészítették az MLSZ-ben a 
futsal NB I. sorsolását, amelyből 
kiderült, hogy szeptember 10-én 
a Szentest fogadjuk hazai pá-
lyán. Érdekességként említhető 
még, hogy az NB II. bajnokcsa-
patát hivatalosan is megvette 
az FTC, így a közeljövőben 
Mezei Vill. FC-FTC futsal NB 
I-es mérkőzést is láthatnak a 
szurkolók. A patinás FTC mel-
lett két győri csapat is színesíti, 
illetve nehezíti a Futsal NB I. 
mezőnyének életét. 

Az I. forduló sorsolása

� Mezei-Vill FC. 
– Legrand Szentes

� Euro-Mobil Trans Győr 
– Ferencvárosi Torna Club
� Goldball RFC Csömör 
– Colorspectrum Aramis
� Üllő FC Cső-Montage 

– Unihall FC Győr
� Gödöllői FK 

– Sirokkó FC Abony
� Első Beton Szeged 

– Szabadnapos

Hivatalosan is új sportegye-
sülettel, illetve sportággal bővül 
városunk már így is színes sport-
palettája. Vitéz Kádár István nevét 
viselő történelmi és hagyományőr-
ző íjászegyesület alakult, melynek 
elnöke Török Zsolt. A tíz alapító 
tagot számláló csoport elsődleges 
célja a hagyományőrzés, illetve az 
íjászat és lovaglás népszerűsítése, 
a magyar harci hagyományok élet-
ben tartása. Az egyesületet elnöke, 
Török Zsolt mutatja be. 

Egyesületünk névadója Vitéz 
Kádár István 1658. szeptember 
23-án a krími tatárokkal vívott 
csatában halt hősi halált. Sírját, 
mely Berettyóújfalu és Bakonszeg 
között fekszik, már hosszú évek 
óta gondoztuk. Egy ilyen kintlét 

alkalmával találkoztunk Kádár Ist-
ván egyenesági leszármazottjával, 
Kádár Gyula úrral (Szeghalom). 
Akkori közös beszélgetésünknek 
„végeredményeként” jött létre 
egyesületünk. Jövőre lesz Kádár 
Vitéz halálának 350. évfordulója. 
Ezen apropóból a leszármazott 
kérésére történelmi íjász emlék-
versenyt fogunk rendezni. Ter-
mészetesen anyagilag is támogatja 
egyesületünket, illetve az emlék-
versenyt, amelyen személyesen ő 
is jelen lesz. Egyesületünk célja 

részben a hagyományőrzés. Itt kü-
lönféle bemutatókra, lovaglási és 
íjászati lehetőségekre gondolunk. 
Népszerűsíteni szeretnénk magát 
az íjászatot is, illetve magának 
az íjászatnak a magyar hagyomá-
nyokhoz kapcsolódó lovas íjász 
részét. Ennek érdekében már 
meglévő tagságunk mellé várjuk 
az íjászat iránt érdeklődő, leendő 
tagok jelentkezését. Minden nap 
gyakorolunk a Berettyóújfalu 
melletti Csonka-torony körül, ahol 
megtalálhatnak bennünket, illetve 
előzetes telefonos egyeztetés után 
egyéb időpontok és lehetőségek 
közül is választhatnak az érdek-
lődők. 

Egyesületünk már megalakult, 
ahhoz viszont, hogy országos 
versenyt tudjunk rendezni, be kell 
lépnünk a Magyar Íjászszövetség-
be is. Egyesületünk létszámának 
bővítésén túl jelen pillanatban 
történelmi íjász-emlékversenyünk 
megrendezését tekintjük elsődle-
ges feladatunknak.

Jelentkezni Török Zsolt egye-
sületi elnöknél lehet a 06 30 254 
0655-ös telefonon. 

R. S.

Vitéz Kádár István Történelmi és 
Hagyományőrző Íjászegyesület

Tornagyőztes a BNFK

Hazai rajt
az NB I-ben

Hirdessen
a Bihari Hírlapban!


