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Március 15-e mindenki ünnepe, aki hisz
a szabadságban, és akinek fontos a haza

bhirlap@freemail.hu

TÁJÉKOZTATÁS
az óvodai felvételről
Tisztelt Szülők!

Jólesően melengető tavaszi napsütés fogadta a népligeti kopjafánál
az ünneplő berettyóújfaluiakat március idusán. A református templombeli istentisztelet után - ahol dr. Fekete Károly, a Debreceni Református
Hittudományi Egyetem tanára hirdetett igét, és emlékezett a 160 évvel
ezelőtti eseményekre - sokan jöttek
el az 1848-as kopjafához idén is. Az
Ifjúsági Fúvószenekar dallamaival,
majd a Himnusszal vette kezdetét a
városi rendezvény.
- Igazi ünnepre virradt ma a nemzet. Nem az ország, az egész nemzet.
Mert március 15-ét minden magyar
a sajátjának érzi, éljen akár itthon,
a Partiumban, Erdélyben, a Felvidéken vagy a Vajdaságban vagy
épp Sydneyben, Torontóban, Chicagóban, ahova jó vagy rossz sorsa
vetette – kezdte beszédét az ünnepi
szónok, Rácz Róbert, a Hajdú-Bihar
Megyei Közgyűlés elnöke. - Mert
ez a magyar szabadság ünnepe,
amit nem tudott elfeledtetni velünk
semmilyen elnyomó rendszer, amit
nem tudott kisajátítani magának
semmilyen hatalom és semmilyen
ideológia, és amiből nem sikerült
kirekeszteni soha senkit. Március
15-e mindenki ünnepe, aki hisz a
szabadságban, és akinek fontos a
haza, amiben élnie adatott, akinek
fontos a nemzet, amihez tartoznia
adatott. Vallási, politikai és nemzeti hovatartozástól függetlenül. A
szabadság ünnepe ugyanis nyitott,
befogadó ünnep, mindenkié, aki csak
ünnepelni méltónak tartja. Minden
szabad emberé – hangsúlyozta a
megyei közgyűlés elnöke. Majd a
múltra emlékezett és kijelentette, az
elnyomó rendszerek nem szerették
ezt az ünnepet. Előbb csak tűrték,
aztán tiltották, majd megpróbálták
saját ideológiájuk szekere elé fogni,
a három tavasz ünnepének egyikévé
bagatellizálták, hozzáragasztva a
piros betűs kommunista ünnepeket
– mondta Rácz Róbert. Megelégedéssel szólt a március 9-én történt
népszavazásról. Megállapította,
egy hete ez az ország megmutatta,
hogy nem láncokra van szüksége.
Nem hazugságokra. Nem hamis
prófétákra, nem hamis ígéretekre.
Megmutatta az ország, hogy nem kér

A közoktatási törvényben foglaltak szerint az óvodai felvétel, átvétel
jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel, a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés
módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai
felvételének időpontjáról.
A 3. életévüket betöltő és újonnan jelentkező gyermekek fogadása
az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.
A gyermek – ha e törvény másképp nem rendelkezik – abban az évben,
amelyben ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy
órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Az óvodai beiratkozás időpontja: 2008. május 5-6-7.
Berettyóújfalu Város
Polgármesteri Hivatala

Meghívó!
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
és barátait Költészet-napi rendezvényeire.
Árpilis 10. (csütörtök), 14 óra
Százéves a Nyugat, szavalóverseny a Nyugat első nemzedéke
ismert költőinek műveiből, a Nyugat irodalmi folyóirat indulásának
100. évfordulója tiszteletére
Rendező: Sinka István Városi Könyvtár
Helyszín: a Bihari Múzeum nagyterme
Fotók: Kari

a diktátumok politikájából, s hogy a
nép nélkül és a nép ellenében nem
lehet demokráciát csinálni. Felhívta a
figyelmet a közgyűlési elnök arra is,
hogy sok még a tennivalónk. Ugyan
160 év telt el, és az akkori 12 pontban megfogalmazott egyik-másik
kérdés bizony mára sem veszítette
aktualitását. Hangsúlyozta, el kell
érnünk, hogy ne legyen cenzúra – a
közszolgálati sajtó a közt szolgálja,
ne a hatalmat! Legyen felelős minisztérium Budapesten – mindegyik
minisztérium legyen felelős a rá
bízott ügyekért és elszámoltatható a
reá bízott pénzekkel! Legyen mindenki egyenlő a törvények előtt – ne
legyenek olyanok, akik egyenlőbbek
a többieknél! Legyen közös a teherviselés – és a terheket valóban viselje
mindenki! Adóelkerülő ügyeskedők
ne oktathassák ki az országot az
áldozathozatal szükségességéről!
Legyen erős a Nemzeti Bank és a
Nemzeti Őrsereg – legyen végre
biztonságban a polgárok vagyona

és élete! A márciusi ifjak vállalták
a veszélyt és a kockázatot – jelentette ki Rácz Róbert. Nem féltek.
Demokraták voltak, tudták, hogy az
igazság mellettük van, és bármire
képesek voltak ezért. A szabadságért
készek voltak odadobni az életüket
is, mert hittek benne, hogy jó ügyet
szolgálnak. Mert hitték, hogy Magyarország nem volt, hanem lesz.
Legyünk hálásak ezeknek az elszánt
ifjaknak, akik a jövőt tartották szem
előtt, akik bármire hajlandóak voltak
Magyarország és a magyar nemzet
érdekében. Március 15-e a szabad
magyarságé, mely egy és oszthatatlan, melyet nem téphetnek darabokra
pártoskodások, önös érdekek, mely
egyetlen tiszta hangon nyilvánítja
ki akaratát. A tisztesség, a jóakarat,
a becsületesség ünnepe, ezért emlékezzünk dicsőséges elődeinkre, és
hajtsunk fejet tetteik előtt. Nézzünk
előre, vigyázó tekintetünket fordítsuk a jövő felé, ami a gyerekeinké
és unokáinké. A jelenben pedig mi is

szeretnénk tisztességesen, az Európai
Unió polgáraihoz méltóan, jólétben,
szabadon, magyarként élni. Éljen a
magyar szabadság, éljen a haza! –
zárta ünnepi beszédét Rácz Róbert,
a megyei közgyűlés elnöke.
A szónoklatot követően a Bessenyei György Szakközépiskola 10 C.
osztályos diákjainak emlékműsorát
hallhatták a jelenlévők, akik Szabadnak születtél címmel a mai fiatalok szemével láttatták a forradalom
eseményeit, és idézték fel nagyszerű
elődeik, a márciusi ifjak eszméit,
gondolatait, tetteit Vékonyné Somi
Erika tanárnő szerkesztésében és
betanításával. Az igen színvonalas
és a hagyományoktól eltérő előadás után az 1848-as forradalomra
való emlékezés a városvezetés,
az intézmények, egyesületek, a
pártok képviselőinek és magánszemélyeknek tisztelgésével zárult, az
emlékezés virágait helyezték el a
’48-as kopjafánál.
L. M.

Az egészség érték
A fenti megállapítás jegyében
szervezett a Mozgáskorlátozottak
Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete
találkozót a berettyóújfalui Területi
Kórház szakorvosaival, a sürgősségi
osztály dolgozóival március 18án. A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ nagytermében dr. Muraközi
Zoltán orvos-igazgató, a sürgősségi
osztály vezetője köszöntötte a megjelenteket, és ismertette meg hallgatóságát a 2007 februárja óta működő
osztály munkájával, lehetőségeivel.
Elmondta, a korszerűen felszerelt
sürgősségi osztályon heti 168 órában európai színvonalon tudják
fogadni és ellátni a rászorulókat. Az
orvos-igazgató a kórház egészére is
kitekintett, rövid történeti bemutatást
követően a kórház osztályairól, az
elmúlt évek fejlesztéseiről beszélt,
azonban nem rejtette véka alá az intézmény nehézségeit sem. Kifejtette,

az egészségügyi reform következtében valamennyi osztályukat sikerült
megőrizniük, de csökkent az aktív és
nőtt a krónikus ágyaiknak a száma,
amelyeknek lényegesen kisebb a
finanszírozása az Egészségbiztosítási Pénztár által, és ez bevétel-kieséshez vezetett az intézményben.
Így átszervezésekre és jelentős
létszámleépítésre kényszerültek az
utóbbi időben. Számos tervük van
azonban és benyújtott pályázataik
a fejlesztésekre, amelyek a későbbiekben bevételeik növekedéséhez
is vezethetnek. Az orvos-igazgató
végül hozzátette, bíznak abban, hogy
a döntéshozók is tudják, hogy a bihari
térségnek mindig is szüksége volt és
lesz erre az egészségügyi intézményre, tehát ha a jelenük nincs is olyan
fényes, mint a múltjuk volt, egy jobb
jövőben reménykedhetnek. Az orvosigazgató után a sürgősségi osztály

Fotó: Kari

szakorvosai tartottak ismeretterjesztő
előadásokat a résztvevők számára. Dr.
Válint Andrea oxiológus szakorvos a
mozgásszervi megbetegedésekről
és a kórházban rendelkezésre álló
rehabilitációs lehetőségekről szólt,
dr. Pete László főorvos pedig a
hazánkban népbetegségnek számító
magas vérnyomás és cukorbetegség

tüneteit, kockázatait és kezelési
módjait ismertette meg hallhatóságával. Az előadásokat kiegészítette
a SZI-MED ’98 Kft. gyógyászati
segédeszköz bemutatója, valamint
vérnyomás, vércukor, pulzus és a
vér oxigéntelítettségének mérésére
biztosítottak lehetőséget a megjelenteknek.
L. M.

Április 11. (péntek), 14.30 óra
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás
Közreműködik: Kocsis Csaba, Kiss Tamás és Körtvélyesi Zsolt
Helyszín: Nadányi Zoltán egykori lakóháza
Berettyóújfalu, Tavasz körút 1.
Április 11 (péntek), 17 óra
Író-olvasó találkozó Serfőző Simon költővel
és Korpa Tamás költővel.
A beszélgetést vezeti: Kocsis Csaba író-szerkesztő
Helyszín:
a Nadányi Zoltán Művelődési Központ Erdélyi Gábor-terme
Rendező: Nadányi Zoltán Művelődési Központ
Támogatók:
Dr. Benke Mária, Berettyóújfalu Város Önkormányzata, Hídi csárda
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Majális
Berettyóújfaluban
Fotó: Kari

Berettyóújfalu Város Önkormányzata
2008. május 1-jén majálist rendez a BUSE-pályán.
A program április 30-án este a helyi fiatal amatőr rockzenekarok koncertjével kezdődik a Nadányi Zoltán Művelődési Központban.
Másnap reggel zenés ébresztő az Ifjúsági Fúvószenekarral, majd 10
órától a BUSE-pályára várunk minden érdeklődőt.
A színpadon 10-22 óráig nonstop műsorok lesznek, melyeket a következő számban részletesen ismertetünk.
Előzetesen:
Sztárvendég: CSÉZY.
Élőzenekaros nagykoncertet ad a Magna Cum Laude zenekar.
A Tihanyi Vándorszínpad – Tihanyi Tóth Csaba operett-társulatának
– OPERETTVARÁZS c. műsora
A Bagi-Nacsa duó humoros előadása.
Májusfa; jóslás kövekkel Kovács Kálmánnéval; a könyvtári sátorban
körmönfonás, origami, rejtvények; a múzeumi sátrakban várostörténeti
érdekességek, játékok, kézműves foglalkozások; a Bihari Természetbarát
Egyesület játékos programja; a védőnői szolgálat sátrában vérnyomás- és
vércukorszint-mérés, érdekes feladatlapok; pónilovaglás, tűzoltóbemutató,
játszóház, helyi amatőr csoportok bemutatója, s mindemellett a Berettyó
Rádió sátrában élő kívánságműsor várja az érdeklődőket.

Ülésezett Berettyóújfalu önkormányzata
Március 27-én tartotta soron következő ülését Berettyóújfalu város
képviselő-testülete. Szeifert Ferenc
polgármester szokásos jelentésében
beszámolt a képviselőknek a lejárt
határidejű határozatok teljesítéséről,
valamint benyújtott pályázataik
eredményeiről. Egyebek között,
hogy az Egészségügyi, Egészségfejlesztő és Egészségmegőrző Centrum
létrehozása érdekében a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus 5.
című pályázatuk első fordulós részvétele sikeres volt, és bejutott a
második fordulóra. Sikerrel járt az
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ által kiírt munkaerő-piaci
menedzser programra benyújtott
pályázatuk is. A herpályi apátsági
templomrom állagmegóvására és
részleges helyreállítására viszont
nem tudták a tulajdoni viszonyok
tisztázatlansága miatt benyújtani a
pályázatukat. Lezárult a közbeszerzési eljárás a körforgalom megépítéséhez a Bajcsy Zsilinszky – József
Attila utcák kereszteződésében, és a
bíráló bizottság a D-Belváros SPC
Kft. - K és K ’95 Kft. Konzorciumot
hirdette ki az eljárás nyertesének.
Azóta a körforgalom építésének
munkálatai megkezdődtek. A polgármester írásos jelentését szóban
kiegészítve felhívta a képviselőtestület figyelmét néhány áprilisi
városi eseményre, például az április
12-én rendezendő Erősemberek
Európa-kupájára, az ezzel egy napon
zajló Akrobatikus táncversenyre és a
költészet-napi programokra.

tendenciájú, az egy évvel az előttihez
képest tavaly 32%-os a visszaesés.
Nem ilyen kedvezők a város és környéke közlekedési helyzetét jellemző
adatok. A rendőrkapitányság egész
illetékességi területén a 2007-dik
évben ugrásszerűen megnövekedtek
a súlyos sérüléssel járó balesetek. Berettyóújfaluban 69 ilyen eset történt,
ebből 6 halálos kimenetelű volt. A
rendőrkapitány szerint közrejátszik
ebben, hogy a schengeni határ térségünk határára helyeződött át, illetve
hogy Románia EU-s csatlakozásával
megnövekedett városunk környékén
az átmenő forgalom és a bevásárló
turizmus is. Dr. Lingvay Csaba
Berettyóújfalu közbiztonsági és bűnügyi helyzetének jellemzése mellett
értékelte a kapitányság munkáját,
illetve számos célkitűzést fogalmazott
meg a 2008. évre vonatkozóan. (A
Berettyóújfalui Rendőrkapitányság
2007-dik évi munkájáról és terveikről
részletesebb beszámolót a következő
számunkban olvashatnak.)
A Berettyóújfaluban működő
polgárőrség munkájáról is tájékoztatást hallhatott a testület. A beszámolóból kiderült, településünknek
215 fős polgárőrsége van, amely
a rendőrséggel sikeres együttműködésben hasznos és eredményes
munkát folytatott az elmúlt évben.
Ezek között kiemelt szerepet játszott a városi nagyrendezvények,
sportesemények biztosítása. Összességében eredményesnek értékelik
munkájukat az eltelt időszakban, de
megállapítják, hogy nagyon sok még

Intézményi tájékoztatók
a 2007. évi munkáról
A polgármesteri jelentés elfogadását követően a város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót
tárgyalták meg a képviselők. A dr.
Lingvay Csaba alezredes, Berettyóújfalu rendőrkapitánya által készített
beszámoló igen részletesen és alaposan elemzi a város és térségünk
közbiztonsági és bűnügyi helyzetét.
Megállapítja, a Berettyóújfalui
Rendőrkapitányság körzetében a
bűnügyi fertőzöttség a 10 ezer lakosra jutó bűncselekmények alapján az
országos adatokhoz képest (423) kedvezőbb helyzetet tükröz (391). Ötéves
viszonylatban egy meghatározott
középérték mellett kiegyensúlyozott,
szélsőségektől mentes közbiztonsági,
bűnügyi állapot jellemző. 2007-ben
Berettyóújfalu város közigazgatási
területén 702 bűncselekmény történt.
Ezt a statisztikát nagymértékben
rontja, hogy egy bűnelkövető csoport szerzői jogdíjjal kapcsolatos
sorozatjellegű, összesen 41 rendbeli
bűncselekményt követett el. A bűnelkövetésben továbbra is vezető helyen
áll a vagyon elleni bűnözés, melynek
többségi részét, 162-t a lopás vétsége
teszi ki. A betöréses lopások száma
az előző évihez képest 2007-ben
93-ról 47-re, a lakásbetörések száma
31-ről 16-ra csökkent. Ugyancsak
csökkenő tendenciát mutat a városban a rablás bűntette, amely a
vagyon elleni bűncselekmények
kategóriában erőszakos jellege miatt
a lakosságot leginkább irritálja, míg
2006-ban 7 rablást követtek el, addig
2007-ben 3-at. Figyelmet kíván a
személy elleni erőszakos, garázda
jellegű bűncselekmények csoportja
is, de szerencsére ez is csökkentő

a teendőjük, ezért még több polgárőrt
szeretnének a város önkéntes szolgálatába állítani, mindehhez kérik a
város önkormányzatának segítségét
és támogatását.
A Hajdú-Volán Rt. is beszámolt
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának a városban a helyi közforgalmi
személyszállításban végzett 2007.
évi munkájáról és annak tapasztalatairól. A tájékoztatás szerint az
elmúlt év folyamán Berettyóújfaluban a személyszállításban 7.755 ezer
forintos nettó árbevételt realizáltak,
ami 13%-kal maradt el a 2006. évi
autóbusz közlekedésből származó
bevételtől. A társaság vesztesége
városunkban az elmúlt évben 1.797
ezer forintot tesz ki.
Tájékoztatót hallhattak a Vass
Jenő Óvoda és Bölcsőde 2005-2007.
évi munkájáról is. Az intézmény
jelenleg a székhelyen és további 6
telephelyen látja el a bölcsődés és
óvodás korú gyermekek gondozását,
nevelését. Mint ismert, 2005-ben történt meg az intézmény átszervezése,
és Török Istvánné intézményvezető
az azóta eltelt 3 esztendő tapasztalatait elemezte. Tájékoztatása szerint
az összevont óvodában a 2007-es
nevelési évet 17 óvodai csoporttal
indították, az óvodai férőhelyek
száma 425, míg az intézményhez
tartozó bölcsődének két csoportja
van, és a férőhelyek száma összesen
20. A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde
az eltelt három év alatt jogszerűen működött, és kiegyensúlyozott
szakmai munkát végzett. Eleget tett
elsődleges céljának és feladatának,
az 1-7 éves korú gyermekek testi és
lelki szükségleteinek kielégítésében.
Az önkormányzat által biztosított
költségvetési keretszámokat az el-

A majálison versenyeket is hirdetünk, amelyekre várjuk egyének,
illetve csoportok jelentkezését.
Csapatversenyeink:
Kispályás futballtorna 9.00-14.00 óráig.
Bihari népi ételek főzőversenye 9.00-13.00 óráig.
Egyéni versenyeink: májusfa-mászó verseny, szkander- és kötélhúzó
verseny, rekeszmászás.
Versenyfelívások majálisra
BIHARI NÉPI ÉTELEK FŐZŐVERSENYE 2008
Várjuk civil szervezetek, intézmények, baráti társaságok jelentkezését,
akik helyben vállalkoznak bihari népi ételek főzésére és helyben történő
elfogyasztására!
Várjuk továbbá azoknak a háziasszonyoknak a jelentkezését, akik
alföldi (bihari) jellegű süteményekkel, kelt tésztákkal, stb., neveznek be
a versenybe. A finomságok elkészítése otthon történik, a zsűri számára
egy tálcányi kóstolót hozzanak!
A főzőverseny résztvevői az általuk hozott alapanyagból és eszközökkel
dolgoznak a helyszínen és otthon is!
Nevezési díj nincs, a helyszíni főzéshez a tűzifát a szervezők biztosítják.
Az elkészített ételeket 3 tagú zsűri értékeli.
A főzőverseny eredményhirdetése 14 órakor lesz, a legjobb „szakácsok”
értékes díjakban részesülnek.
KISPÁLYÁS FUTBALLTORNA 2008
Május 1-jén, 9-14 óra között kispályás focitornát rendezünk, melyre
várjuk amatőr csapatok jelentkezését!
Nevezési díj: 1000,- Ft/csapat
Eredményhirdetés: 14 órakor
Fődíj: egy tálca sör
A futballtornára jelentkezni és érdeklődni Kolozsvári Istvánnál
lehet a 06-30-747-7994-es telefonszámon vagy a kolozsvariistvan@
berettyoujfalu e-mail címen.
***
Jelentkezni és érdeklődni lehet
a Nadányi Zoltán Művelődési Központban (4100 Berettyóújfalu,
Bajcsy-Zs. u. 27.) az 54/500-023-as telefonon, faxon az 54/500-299-es
faxszámon vagy e-mailben az nzmk@freemail.hu címen.
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2008. ÁPRILIS 25.
A művelődési házban várják az árusok jelentkezését is.

FELHÍVÁS !
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a
város lakosságát, hogy az ebek
veszettség elleni oltása és féregtelenítése az alábbi helyeken és
időpontokban lesz.
Valamennyi 3 hónapos kort betöltött eb oltása és féregtelenítése
KÖTELEZŐ!
A szervezett formában történő
eboltás díja: 2200 Ft/eb.

A házaknál végzett oltás díja:
2800 Ft/eb
Az oltás elmulasztása szabálysértésnek minősül !
április 07-én 8-12-ig Bem tér
április 08-án 8-12-ig Rákóczi u.
április 09-én 8-12-ig Táncsics tér
április 10-én 8-12-ig Szentmárton
április 11-én 8-12-ig Sportpálya
április 12-én 8-12-ig Sportpálya
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múlt három évben nem tudták tartani
annak ellenére sem, hogy nagyobb
felújítási vagy eszközvásárlási beruházás történt volna.
Távhőszolgáltatás, közbeszerzések
Ezt követően jóváhagyták a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági
díjait. A Herpály-Team Kft. ugyanis

benyújtotta a hődíj emelésére vonatkozó áremelési javaslatát, mely
azonos mértékű (5,8%) a gáz nemrégiben történt hatósági díjemelésével.
A javaslat szerint a díjtételek közül
most csak a fűtési hődíj emelkedik,
az alapdíjak és a melegvíz hődíja változatlanul maradnak. Az új díjtételek
április 1-jén lépnek hatályba.

A települési önkormányzat területén a szolgáltatott távhő
legmagasabb díja a következő:
Díjtétel megnevezése
Egység
Ft
Alapdíj minden fogyasztó részére
Fűtési célú felhasználáskor
Ft/lm3/év 447,84
Melegvíz célú felhasználáskor
Ft/lm3/év
40,80
Fűtési hődíj
Háztartási fogyasztó részére
Ft/GJ
2.922
Nem háztartási fogyasztó részére
Ft/GJ
2.922
Melegvíz hődíj
Háztartási fogyasztó részére
Ft/GJ-ban
2.763
Ft/víz m3-ben
1.243
Nem háztartási fogyasztó részére
Ft/GJ-ban
2.763
Ft/víz m3-ben
1.243
A díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
Döntöttek a képviselők a Berettyóújfalu Város Önkormányzata
által fenntartott közintézmények
világítás-korszerűsítésére irányuló
közbeszerzési eljárás eredményéről.
A március 3-án záruló eljárásra 5
ajánlat érkezett, és ezek közül a legelőnyösebbnek a Mezei Vill Kft.-ét
ítélte a testület.
Közbeszerzési eljárás megindításáról határoztak a képviselők a
város nem szilárd burkolatú utcáinak helyreállítása, útalapozásának
elvégzésére. A munkálatok a város
belterületén 101 utcát érintenek, és
a beruházás becsült értéke 85 millió
forint. Az ajánlattétel határideje
2008. május 20.
Ezt követően támogatták, hogy
pályázatot nyújtsanak be a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatóságára a város
vízbázis-védelmére készítendő program kidolgozásának támogatására.
A vízbázis-védelemre irányuló
felméréseket és a feladatok meghatározását 12 településen végzik majd
el e program keretében, melyben
a gesztori feladatokat városunk
önkormányzata látja el. A projekt
elkészítése igen jelentős összegbe,
közel 200 millió forintba kerül, de a
támogatás mértéke 100 %-os, úgyhogy önerő nem szükséges hozzá.
A képviselők egy része kétségbe
vonta, hogy a program kidolgozása
ekkora összegbe kerül, és dilemmát
okozott, hogy igénybe vegyék-e ezt
a nagymértékű állami támogatást.
Végül a pályázat benyújtása mellett
határoztak.
Igen hosszas prezentációt hallhatott a testület a Pannonplast Polifin
Vagyonkezelő Kft. képviselőitől,
akik azzal az ajánlattal keresték meg
Berettyóújfalu Város Önkormányzatát, hogy a város környékén található
termálforrások feltárása segítségével
egy geotermikus erőmű létesítésének
lehetőségét megvizsgálják. Az igen
részletes és hosszadalmas érvelés,
amely arra irányult, hogy a város
környékének energia-ellátását a
jövőben ebből az új energiaforrásból
oldják meg, egyelőre nem győzte
meg a képviselők mindegyikét, ezért
a következő ülésen döntenek majd a
kérdésről.
Eljárás egy intézményvezető ellen
A leghosszabb vitát és a legeltérőbb véleményeket az a napirendi
pont hozta, amelyben arról kellett
dönteniük a képviselőknek, indítsanak-e fegyelmi eljárást az Eötvös
József Szakképző Iskola, Speciális
Szakiskola és Karácsony Sándor
Kollégium vezetője ellen. A város
vezetése azért kezdeményezte a
fegyelmi eljárás megindítását Sápi
József igazgatóval szemben, mert
az ő tudtával és beleegyezésével
került kifüggesztésre március 14-én
a fekete zászló, illetve az ,,Ez a koli
felelőtlen döntés áldozata” tartalmú

felirat a Karácsony Sándor Kollégium épületére. A másik indok egy
panaszos levél volt, amelyet egy, az
iskolába járó végzős diák testvére
intézett a polgármesteri hivatalhoz,
miszerint K.S.-t több alkalommal
megszégyenítették az iskolában,
és nem akceptálták azt a szakértői
véleménnyel is alátámasztott kérést,
hogy mivel a tanuló képtelen egy
adott tantárgy követelményeinek
teljesítésére, mentsék fel e tantárgy
tanulása alól. (Erre egyébként a
jogszabályok lehetőséget biztosítanak.) Mint említettem, egymástól
igen távol álló véleményeket fejtettek ki a képviselők. A felirattal
kapcsolatban egyesek azt állították,
hogy belefér a véleménynyilvánítás
alkotmány biztosította szabadságába
egy intézmény nevelőtestületének,
diákságának tiltakoznia, vélt vagy
valós érdekeit képviselnie (nevezetesen itt a kollégium július 1-jétől való
bezárása, iskolai célokra alakítása)
a fenntartó önkormányzat döntése
ellenében, mások e döntést a kényszerűség okozta számos érvelés
ellenében is ,,felelőtlennek” minősítve a város önkormányzata súlyos
megsértésének tekintették. Igen
érdekes problémát vetett fel és feszegetett ez az ügy, nevezetesen, hogy
meddig tart egy, az önkormányzat
által kinevezett intézményvezető
önállóságának határa, mennyiben
állhat akár egy, számukra negatívnak
ítélt önkormányzati döntés elleni
fellépés élére, és mennyiben köteles
végrehajtani a fenntartói akaratot.
Abban viszonylag egységes volt
az álláspont, hogy a panaszos levél
alapos vizsgálatot érdemel, és bár
itt is felmerült a kérdés, normális-e,
hogy az érettségi évében derül ki
egy diákról, hogy veleszületett hiányossága miatt képtelen egy tantárgy
alapvető műveleteinek végrehajtására. Ki hibázott, melyik intézményé a
felelősség? Az érintett igazgató, Sápi
József nem a saját személye, elsősorban a reá bízott intézmény jövője,
jó hírneve érdekében pontról pontra
próbálta cáfolni az ellene felhozott
vádakat az ülésen, a testület többsége
viszont amellett voksolt, fegyelmi
eljárás keretében mégis megindítják
a vizsgálatot.
A szokásostól eltérően igen
hosszúra sikeredett testületi ülésen
tárgyaltak még apróbb, de a város
számára nem kisebb jelentőségű
kérdésekről, szociális és népjóléti
ügyekben is határoztak, valamint
a különfélék napirendi pontjában
a képviselők aktuális problémákat
vetettek fel, Szeifert Ferenc polgármester pedig tételesen beszámolt a
testületnek benyújtott pályázataik
jelenlegi állásáról. Az ülés legvégén
kegyelettel, egyperces néma főhajtással emlékeztek a közelmúltban
elhunyt, két önkormányzati ciklusban is képviselő társukról, Rácz
Gáborról.

Felhívás pályázatra
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter 2008 januárjában
pályázati felhívást tett közzé, melyben az iparosított technológiával
épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatását célozta meg. A pályázatra
társasházak, lakásszövetkezetek
nyújthatnak be pályázatot.
A támogatható tevékenységek:
– Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása,
cseréje
– Homlokzatok és födémek
hőszigetelése
– Épületgépészeti rendszerek
korszerűsítése, felújítása
– A megújuló energiafelhasználás
növelése
Pontos pályázati kódszám:
LFP-2008-LA-2.
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Elsőkönyves író munkáját mutatták be

A pályázati adatlap és felhívás
a Herpály-Team Kft. titkárságán
beszerezhető.
Ezzel párhuzamosan kiírásra
került az üzemeltetők részére az
Energetikai hatékonyság fokozása
című pályázat, melyben a távhőszolgáltatást üzemeltető HerpályTeam Kft. is részt kíván venni. A
tervek között szerepel a két különálló, Bessenyei és József Attila
lakótelepi kazánház távvezetékkel
történő összekapcsolása, a József
Attila lakótelepi kazánház használati melegvíz rendszerének teljes
átalakítása is. Eredményes pályázat
esetén az energiahatékonyság várhatóan növekedni fog.
Bondár Sándor,
a Herpály-Team Kft.
ügyvezető igazgatója

Pályázati felhívás!

Fotó: Kari

Hetvenedik születésnapjára
készült el a városunkban élő Szívós Istvánnak „Levelek Biharból”
című könyve. A 350 oldalas mű a
kéthetente megjelenő önkormányzati lapunkban, a Bihari Hírlapban
publikált anyagokat gyűjtötte
csokorba.

A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ Erdélyi Gábor termében
megtartott könyvbemutatón Székelyhídi Ágoston író, művészettörténész méltatta a gazdag kötetet.
Először a kifejező cím két szavát
értelmezte. A levél, mint irodalmi
műfaj, Mikes Kelemenhez köthető,

de ismertek még Kazinczy Ferenc,
Szabó Dezső, Veres Péter levelei
is. Szívós István leveleiben személyesség és közérdek egyszerre van
jelen – emelte ki az irodalmár.
Biharról szólva kifejtette: a
királyi Magyarország harmadik
legnagyobb vármegyéje volt, ezért
is nevezték sokáig Biharországnak.
Az ország három részre szakadása
– XVI. század – óta létezik viszont
a Partium, amelyben benne is van,
meg azon kívül is Bihar. Szívós
Istvánnak személyes kapcsolata
van Biharral, ugyanis Hajdúnánáson született, Debrecenben tanult,
Komádiban és Berettyóújfaluban
dolgozott. Személyes és közérdekű
leveleiben az önismeretet fogalmazza meg, amelyet az ezeréves európaiságunkkal együtt kiirtottak a párizsi
béke – 1947. február 10. – után,
amikor is hazánk a Szovjetunió
érdekszférájába került – részletezte
Székelyhídi Ágoston.
A 112 írást tartalmazó könyv

szerteágazó, a jelen élménye és
a történelmi hűség egyszerre van
meg benne. 1956 központi eleme a
műnek, hiszen szerzője részese volt
a forradalomnak, a megtorlásnak,
a börtönnek, a mellőzöttségnek.
Nagy erénye a könyvnek az egyértelműség, ami napjaink politikusaiból hiányzik. Szívós István Erdély
iránt érzett szeretete, sportimádata,
a város helytörténete 1-1 fejezetben
olvasható a könyvben. Jelen vannak
továbbá azok a nekrológok is – így
a Pálfi István európai néppárti
képviselő halála után írt visszaemlékezés is –, amelyeket vagy az általa
nagyra becsült földijei koporsójánál
mondott, vagy az újság hasábjain
fogalmazott meg. A könyv borítóját
Kari Sándor fotói díszítik.
A szerző elsőként a könyve
megjelentetésében segítséget nyújtóknak adott át egy-egy dedikált
példányt, majd a kiadványt megvásárlóknak is dedikálta művét.
Nyírő Gizella

– kulturális célú tevékenység támogatására –
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága pályázatot hirdet
a Berettyóújfaluban működő civil
szervezetek, egyesületek, csoportok és intézmények 2008. évi
kulturális célú tevékenységének
támogatására. A pályázott összeg
nagysága nem haladhatja meg a
60.000 Ft-ot. Pályázat csak pályázati adatlapon adható be, amely
letölthető a www.berettyoujfalu.hu
honlap Helyi pályázatok rovatából.
A pályázathoz elegendő az adatlap
kitöltése. Amennyiben mellékletet
kívánnak csatolni az űrlaphoz, azt
tíz példányban tegyék. A pályázatot
a polgármesteri hivatal intézményi
irodájába kell eljuttatni, legkésőbb
2008. április 15-ei beérkezéssel.
A pályázat beadásának kizáró oka:
A 2007-ben az egyesületnek
adott támogatás határidőre való
elszámolásának elmulasztása.

Egy intézmény és a hozzá kapcsolódó civil szervezetek csak egy
pályázatot nyújthatnak be!
Alapítványok pályázatot nem
nyújthatnak be!
A támogatottak a támogatási
összeggel 2008. december 19-ig
kötelesek elszámolni a támogatási
összeg felhasználásáról készült kimutatással, illetve a felhasználást
igazoló számlák másolatával.
Az elszámolás részletszabályait a támogatási szerződésben
rögzítjük.
A támogatási szerződések aláírására a polgármesteri hivatalban
kerül sor.
Azokat a pályázatokat, amelyeket nem a felhívásban foglaltaknak
megfelelően nyújtanak be, nem
tárgyalja a bizottság.
Gyula Ferencné,
az oktatási és kulturális
bizottság elnöke

Közös iroda a fideszes és
európai parlamenti
képviseletnek
Berettyóújfaluban, a volt megyeháza épületének földszintjén,
március 15-én az összefogás eredményeként felújított Fidesz-irodát
avattak, melyen megjelent De
Blasio Antonio európai néppárti
képviselő is.
Mint azt Muraközi István, a
Fidesz helyi csoportjának elnöke,
alpolgármester elmondta, néhány
hónappal ezelőtt, a hajdú-bihari
önkormányzati képviselők brüszszeli társaságában fogalmazódott
meg a gondolat, hogy biztosítsanak
helyet térségük EP-képviseletének
is. Az ötletet tett követte, s egy
nagyszerű összefogás következtében nemzeti ünnepünkön fel is
avatták a helyi, az országgyűlési
és európai néppárti képviselőjük
közös iroda helyiségeit.
Az irodanyitással az a célja a
Fidesznek, hogy mivel egy politikai családhoz tartoznak, helyet biztosítsanak a polgári oldal városi,
országgyűlési és euro-parlamenti
képviselőjének, s minél szélesebb
tájékoztatást nyújtsanak a hazai és
uniós ügyekről a hozzájuk betérőknek. Szándékuk, hogy élettel teljen
meg az iroda, ennek érdekében
napi nyolcórás ügyeletet tartanak
majd az önkormányzati képviselők, az országgyűlési képviselő,
valamint De Blasio Antonio megyei munkatársa is.
A Fidesz néppárti képviselője
gratulált az adományokból újjávarázsolt irodákhoz. Reményét
fejezte ki amiatt, hogy lehetőségei szerint gyakori vendége lesz
az első hajdú-bihari irodának.

Annak külön örült, hogy Pálfi
István nyomdokain haladva, éppen
Berettyóújfaluban kapott helyet
az iroda. „Nagy megtiszteltetés
folytatni Pálfi István tevékenységét, mert érzem, mekkora munkát
végzett két év alatt elődöm” – fogalmazott. Az avatáson megjelent
Balogh Orsolya is, aki a Pálfi Alapítvány első hazai ösztöndíjasa, s
májusban brüsszeli gyakorlaton
vesz részt az alapítványnak köszönhetően.
Az avató után a Morotvaligetben megtekintették a Pálfi
István által 2005 szeptemberében
lerakott szabadidős központ alapjai
óta eltelt időszak eredményeit:
a műfüves focipályát, öltözőket,
körépületet. Papp János, a Morotva Egyesület elnöke, tájékoztatta
De Blasio Antoniot a további
fejlesztések érdekében benyújtott
uszoda – és rendezvénycsarnok
projektjeiről.
Nyírő Gizella

MÁNI – Az érdek nélküli Emlékoszlop-avató
szeretet prófétája
az Eötvösben

Március 10-én, délután fél öt
órai kezdettel várta az érdeklődőket olvasótermébe a Sinka István
Városi Könyvtár egy izgalmas
szellemi utazásra, amely leginkább a megjelentek vallástörténeti,
-filozófiai elmélkedését szolgálta.
Avagy – nagyobb távlatokat adva
– önzésben, önös érdekhálózatokban őrlődő korunk emberének
kiútkeresését támogatva ragadta
magával a hallgatóságot az „olcsó”,
felszínes és „instant” ezotéria ellentételezéseként.
A témát Francois Favre: MÁNI,
Kelet Krisztusa, Nyugat Buddhája és Máni: Gyöngy-himnuszok
című líragyűjteményének ismertetése szolgáltatta. Nagy Lajos,
a könyv hazai kiadója, és talán a
téma leginkább szakavatott hazai
interpretátora egy hol közérthető,
hol (laikusok számára) tömény,
esszenciális, rendkívül szerteágazó
vallástörténeti műveltséget és elmélyülést tanúsító előadásban mutatta
be az írásokat, valamint ezeken
átívelve a manicheus tanokat.
De ki is volt Máni? Hol a helye, és mi a szerepe az emberi
civilizáció oly fontos részében, a
vallásban? Máni a II. században
élt, s egy párthus hercegi család
sarjaként lett „kelet Krisztusa és
nyugat Buddhája”. A hivatkozott
világvallás-alapítók minőségi jelzőként használt neve mindkét esetben
fényhozónak fordítható. Ebben az
értelemben Máni szintén a Fény,
a megvilágosodás küldötte volt,
elődeinek tanításait újra élővé tette,
s az egyetlen legfőbb közös forrásra
vezette vissza. A manicheizmus
tételei Közép-Ázsiából „elértek”
mindkét óceán partjáig, ám a későbbi üldöztetések miatt ma kevés
a forrásmű az irányzat megismeréséhez, megértéséhez. Ezért is
fontos a Máni tanaival foglalkozó
Favre-mű.
Maga a könyv egyben történeti
munka, de szakirodalomként és spirituális műként is „funkcionál”. Az

Egy kellemes kora tavaszi napon útra kelt a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola történelem szakkörös kis csapata Nagyváradra,
azon célból, hogy e híres magyar
történelmi város nevezetességeivel
megismerkedjen. Egy tucat diák
vett részt a kiránduláson. Sokan
még nem voltak a határainkon
kívül, így a határállomás, majd
az egykori bihari megyeszékhely
látványa lenyűgözte őket. A gyerekek meglepetésére sokan beszéltek
az utcákon magyarul. Különösen

olvasó számára fény derül arra a fajta
tanításra, amely a szerző szerint az
eredeti kereszténységnek nevezhető,
és amely az erőszakmentességről,
viszálymentességről, és az érdek
nélküli szeretet tanításáról szól.
Nagy Lajos előadásában érdekes
magyar vonatkozásokat is említett.
Véleménye szerint ez volt az a tanítás, amely a magyar népet a jó és
csakis a jó Istenével kötötte össze.
(Eszerint magyar eleink a régmúlt
időkben ennek a tannak a hatására
mondtak le a húsról, a gyilkolásról,
a feketemágiáról.) Az írás kitér arra
a fontos tételre is, hogy a manicheus
tanítások egyáltalán nem a történelmileg kialakult felekezetek elhagyására buzdít, hanem egyfajta „tudáspótlóként” szolgál, magában rejtve
a kereszténység (és más világvallás)
rég elfeledett – mellőzött? - tanainak
(Talán a kanonizáció is bűnös? – K.
T.) lényegét, eredetét.
Számos érdekes ismerettel lehettünk gazdagabbak ezen a délutánon, amelynek ismertetése ebben a
pár sorban gyakorlatilag lehetetlen.
Éppen ezért csak ajánlani tudom a
könyvet, amely garantáltan számos
meglepetést tartogat a valláshoz
érdek nélkül közeledő ember számára. Külön erénye a munkának,
hogy a témához kapcsolódó valamennyi elérhető szöveges forrást
közzé teszi. A Máni-könyv másik
„fegyvere”, hogy nem merül ki az
egykori tanító megismertetésében,
hanem teljes odaadással végigvezeti
a tanítás szellemi hatását, vizsgálja
gondolatainak létjogosultságát az
őstörténettől az aktuálpolitikai
eseményekig.
Tekinthetünk erre a műre hiánypótlóként, de ha a mulandó
idő világában valami állandóra,
időtlenre akarunk találni, akkor is
bátran kezünkbe vehetjük. Hiszen
a végtelennek tűnő kozmoszban
élő ember támaszra, örökérvényű
értékekre vágyik, és remélhetőleg
így lesz ez mindig is.
Kiss Tamás

Brózik Dezső, Kapitány Géza,
Bartha Ernő, Papp György, Szűcs
Ferenc, Fehér István, Fehér Istvánné,
Marczin Imre, Csurgó István, Lazányi Lajos, Hegyi Miklós, Mikó
Sándor, Zsargó Sándor, Katkó
Csaba, Fülöp Vilmos, Bak István,
Czecze László, Somodi Márton,
Flóderer Jenő, Jakab Péter, Molnár
György …. nevek, amelyek mögött
a ma élőknek újra meg kell találni
az Embert, hiszen haláluk a régmúlt
homályába kényszeríti őket. Rendhagyó megemlékezésre került sor
az Eötvös József Szakképző Iskola
parkjában március 13-án, délután.
Az iskolában működő Karácsony
Sándor Szellemi Műhely tagjai
korunk erkölcsi válságtól terhes
világából kivezető utat keresve,
hagyományteremtő célzattal emeltek emlékoszlopot elhalt kollégáik
emlékének adózva. Nemes Sándor,
volt berettyóújfalui famíves alkotását Sápi József igazgató leplezte
le, és mutatta be a megjelenteknek.
A bihari motívumokkal díszített
oszlop szimbólumai a tantestület

Rákóczisok Váradon
örömteli, hogy Váradon a Magyar
Színház mellett szerencsére még
mindig vannak (és lesznek is)
magyar iskolák, melyek a magyar
értékeket, a magyar kultúrát közvetítik.
Mindenképpen megemlítendő,
hogy bár a mai tanulók a számítógép bűvöletében élnek, azonban
lelkes kis társaságunk tagjainak
nagyon tetszett az FC Bihor fut-

ballstadion közelében fekvő Szent
László templom. E katolikus
vallási helyszín közege mindenkit
elragadott. A nap közös programjaiból a sétálóutcán való nézelődés, a
klasszicista épületek megtekintése,
a pizzázás és a Körös-parti séta
sem maradhatott ki.
A szakkörösök kívánságára
a Petőfi téren elhelyezkedő játszótérhez is elmentünk. Az itt

előremutató elszántságát, szigorú
keretbe fogott, megtartó munkáját
ábrázolják. A hagyományos férfi
–nő jelképek mellett, ott van az
anya-apa-fiú szentháromságot
őrző, égbe mutató rozetta, amely
védelmül szolgál az oszlopon
érctáblán szereplő személyeknek,
mindannyiónknak. Nemes Sándor
immár harmadik alkotása, az iskolában található Eötvös József és
Karácsony Sándor portréi mellett,
méltó helyen hirdeti az emlékezés
fontosságát a felnövekvő nemzedékek számára. A résztvevő
családtagok és nyugdíjas kollégák
számára torokszorító, fájdalmasan
szép emlékek elevenedtek meg
Kinterné Elek Mária tanárnő emlékező gondolatainak hallatán. A
Juhász Gyula és Weöres Sándor
verseivel keretbe foglalt ünnepség,
a lélek legmélyére szorított érzéseket szabadította fel. Újra közöttünk
voltak azok, akiknek köszönhetően
a bihari szakképzés a mai napig
létezik, s higgyük, hogy tovább
is élhet!
Zsákai Ildikó
eltöltött másfél óra nagyon hamar
„elrepült”, hiszen a játékok menynyisége és minősége is a 10-14
éves korosztály színvonalának
megfelelő volt. Nem hiába mondogatták a diákok a hazaút során:
„Ilyen játszóteret nálunk is lehetne
építeni.”
A visszajelzések alapján rendkívül jól érezték magukat kicsik és
nagyok. Reméljük, a jövőben még
több lehetőségünk lesz hasonló
kirándulások megszervezésére.
Kiss László
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Polgárőr hírek
Berettyóújfaluban tartotta a
Hajdú Bihar Megyei Polgárőr
Szövetség elnökségi ülését, majd
találkozott a városhoz tartozó
kistérségek vezetőivel. Tóth Attila
megyei elnök beszámolt a 2007.
évi munkáról, és ismertette a 2008.
év várható feladatait. Ezek után
Varga Kálmán postavezető-helyettes értékelte a posta-polgárőrség
kapcsolatát, és szólt a támogatások
rendszeréről. Olajos Mihályné, a
Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési
Vállalat vezetője a polgárőrséggel
való együttműködésükről beszélt,
és sajnálatosnak nevezte a sérelmükre elkövetett egyre több
bűnesetet megyénkben. Mind a
két meghívott vezető jónak ítélte
a kapcsolatot a polgárőrökkel, és
további eredményes munkát kíván
fenntartani velük. Dr. Vitányi
István országgyűlési képviselő
felszólalásában méltatta hazánk
legnagyobb civil szervezetét, és
segítségét ajánlotta fel arra az esetre, ha jogszabályi módosításokra
lenne szükség az eredményesebb
működéshez. Muraközi István
alpolgármester, aki maga is polgárőr, részletesen elemezte az

Fotó: Kari

önkormányzat – polgárőrség viszonyát, kitérve a forráshiányokra.
Külön ismertette a Berettyóújfalui
Polgárőrség munkáját, amit jónak
értékelt, és biztosította arról az
egyesületet, hogy az önkormányzatra továbbra is számíthatnak. A
kistérségi vezetők elsősorban a
pénz hiányáról panaszkodtak, amit
pályázatokkal lehet megoldani.
Ezzel kapcsolatban Mezei József, a
Mezei Vill Kft. tulajdonosa osztotta
meg elképzelését a támogatásokról. A felszólalásokat dr. Lingvay
Csaba rendőrkapitány zárta, és
ismertette a kistérségben előforduló

bűncselekmények fajtáit, területi
megoszlásukat és elvárásait a
polgárőri munkával kapcsolatban.
Az ülésen résztvevő több mint
negyven fő minden szempontból
hallott értékelést a polgárőrségekről, munkájukról, feladataikról.
A megbeszélés után Galló Ferenc
cégének, a GAMI CONSULTING
Bt.-nek köszönhetően kötetlen
beszélgetéseket lehetett folytatni a
polgármesteri hivatal kistermében,
ahol vendégül látta a meghívottakat.
Külön megköszönjük a pályázatok
írásához nyújtott segítségüket.
Vilistein Levente elnök

Zenebona bál
Egyre több közoktatási intézmény él a jótékonysági bálok
szervezési lehetőségeivel, ami
több szempontból is igen hasznos.
Bevételi forrás az iskoláknak, óvodáknak és mindemellett szórakozási
lehetőség az ügyszerető közönség
számára. A városi zeneiskola nevelőtestülete négy évvel ezelőtt kezdte
a bálozást. Minden növendék,
zeneszerető szülő és barát örömmel támogatta a kezdeményezést.
Március 14-én a volt megyeháza
dísztermében újra Zenebona bálra
gyűltek össze mintegy 120-an a
szórakozni vágyó zenebarátok,
akiket elsőként az est házigazdái,
Szilágyi Péter, a zeneiskola igazgatója és Harsányiné Némethy Szilvia
igazgatóhelyettes üdvözöltek.
Különleges bál ez a bálok között. A kitűnő vendéglátás, az élőzenés tánc és tombola más bálokon

is megadatik. A zeneiskola 14 fős
tanári kollektívája ezen kívül sok
meglepetéssel szolgált még. Gyula
Ferencné országgyűlési képviselőasszony köszöntőjében elmondta,
hogy a Bihari Alapfokú Művészetoktatási Intézet Berettyóújfalu
Városi Zeneiskola – most már ez

Dobos találkozó
Április 19., 14-22 órakor a művelődési központban.
A program: megnyitó
15 óra: Hajdúböszörményi Ütős Zenekar
15.45 óra: Kódex-koncert
17.15 óra: Kovács Norbi és TSA dobpárbaj
18 óra: Tóth Tamás, Berettyóújfalu
18.30 óra: tombola
19 óra: Dörnyei Gábor koncertje
Dobkiállítás és vásár: Fejes Hangszerüzet
Hangtechnikai bemutató: Audmax Kft.
Fő támogató: ZsG Hungária Kft. Támogatók: Berettyóújfalu Város Önkormányzata, Baléder Kft., Bogáti Nyomda, Gyurán Tüzép, Villjav Kft.,
Vilenta Kft., Mezei Vill Kft., Fa-Gáz Kft., Szinkron Tv., Tikász László,
Audio Life Stúdió, ELA Prevent Bt., Berettyó ÁFÉSZ. Belépő: 600 Ft.

a hivatalos neve – nem csak helyi
vagy megyei szinten vívta ki az
elismerést, hanem országosan is
a kiválóra minősített intézmények
között szerepel. Ezután komolyzenei koncert andalította a hallgatóságot. A hangszeres muzsikák mellett
ritka csemegeként énekegyütteseket is hallhattunk, a spirituálétól a
Beatlesig. A közönség be-bekapcsolódott az éneklésbe egy-egy
ismert dallam hallatán. A hangulat
akkor lépett a tetőfokára, amikor a
„sztárvendégek” léptek a színpadra.
Kabaréjelenetek és zenei paródiák
következtek, természetesen a jól
bevált tanári csapat előadásában. A
szórakozás garantált volt gyereknek,
felnőttnek. Hol a tenyerünk viszketett a sok vastapstól, hol a nevetéstől
csorgó könnyeinket törölgettük.
Köszönet a felejthetetlen estéért
a zeneiskola dolgozói közösségének és minden támogatónak.
Rácz Anikó
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Értékteremtő, értékmegőrző
munkák
Ha egy szervezet iránt vannak
érdeklődők, és az emberek igénylik a közösséget, ott feltétlen jól
működnek a dolgok.
Városunkban a Bihari Tájak
Múzeumi Egyesület 2006. március 25-én alakult meg 34 fővel,
mely létszám ma már a duplájára
növekedett. Két év alatt gazdag
és tartalmas programjaink voltak,
mert minden hónapban szerveztünk
utakat, kirándulásokat, összejöveteleket. Kis csoportunk járt a Dunántúlon, Heves, Békés, Szabolcs
megyében, Erdélyben, de voltunk
közeli tájakon, a szomszédos településeken is.
Mindig emlékezetesek az együtt
töltött napok, órák, melyek meghitt,
nyugodt társalgással érnek véget, és
ez a célunk a jövőt illetően is.
Egyik ilyen emlékezetes összejövetelünk volt Magyarhomorogon,
amikor az Arborétumban jártunk
2007 októberében. Tóthné Erzsike
(az egyesület tagja) családjával
együtt már két alkalommal látta
vendégül az egyesület tagjait. Részletesen beszélt a Magyarországon
lévő arborétumok nagy közösségéről, arról, hogy már a határokon
túlról is vannak kapcsolataik, és
látogatást tesznek náluk, ismerkednek a fák, növények világával,
melyet nekünk is nagy lelkesedéssel bemutatott Magyarhomorogon.
A csoportunk tagja, Tóth Sándor
festőművész is velünk volt, és
„lencsevégre kapta” a fákat, virágokat, növényeket. Egyik felvétele
keze nyomán életre kelt, festményt
készített belőle. A 2007. december
12-i kiállításán ezt a festményt
is láthattuk „Bihar Arborétum
Magyarhomorog” címen a művelődési központban, ahol a látogatók
ebben is gyönyörködhettek.
Az arborétumban látottak, ta-

pasztaltak és a fogadtatás mindmind felejthetetlen élmény volt.
Minden elismerés és köszönet ezért
a Tóth családnak.
2007. november 17-én az egyesület vezetőségét a Biharugrai
Önkormányzat, a Békés Megyei
Önkormányzat a Szabó Pál Emlékházban tartandó emléktáblaavató ünnepségre és az azt követő
megemlékezésre hívták, mely
meghívásnak természetesen eleget
tettünk.
Ez év februárban szerveztünk
egy „télbúcsúztató” összejövetelt
a Szász-tanyán, Berettyószentmártonban, ahol disznótoros ebéden
és vacsorán vettünk részt, melyet
megelőzött egy nagy séta a tanya
területén. Elképesztő, hogy itt a
közelünkben, alig 6 km-re van egy
hely, egy ember, aki nemcsak saját
szenvedélyének, kedvtelésének él,
de örömmel bemutatja az érdeklődőknek azt az értéket, melyet néhány
éve megszállottan megalkotott a
tanyáján. A látogató a tanya környékén a háziállatok szinte minden
fajtáját megtalálja, de vannak Erdélyből származó juhok is.
Belső helyiségei tájházra emlékeztetnek, ahol a XIX-XX. szá-

zadból vannak bútorok, tárgyak,
eszközök, fényképek. No és a
búbos-kemence? Benne főtt, sült
a disznótoros ebéd. Sokan, vagyis
akik odafértek, körülültük és élveztük a kemence melegét. Az ebéd, a
vacsora nagyon finom és bőséges
volt. A töltött káposzta különleges,
ízletes volt, híre még Újfalu határain túl is eljutott. Nagyon jól éreztük
magunkat, már sötétedett, amikor
elindultunk haza. Megígértük:
nyáron visszajövünk.
Köszönjük Szász Istvánnak azt a
fogadtatást, figyelmességet, melyet
volt szerencsénk megtapasztalni.
Az értékteremtő, értékmegőrző
munkájához kívánunk további sok
sikert, nagyon jó egészséget.
De volt a két év alatt olyan emlékezetes mozzanat is, mint pl. Nagyváradon Tóth Sándor festőművész
„Európai üzenetek” című kiállítása,
Hencidán szoboravatási ünnepség,
és voltak a Bihari Múzeumban
előadással egybekötött diavetítések,
melyek mind-mind emlékezetesek
és hasznosak voltak számunkra,
és nem lehet elvitatni mindezek
fontosságát, szépségét.
Szűcs Lajosné,
az egyesület titkára

Bihari csigacsináló fesztivál
Gyermekkoromban, ha édesanyám csigát csinált, tudtam, hogy
valamilyen ünnep következik. Abban az időben csigatésztával tették
ünnepélyesebbé a falusi asszonyok
a család fő étkezését, az ebédet.
Csigatészta került a levesbe karácsonykor, húsvétkor, keresztelőkor
és természetesen a lakodalomban. A
menyasszony és a vőlegény csigáját
külön a legügyesebb asszony készítette el, népi mítoszok lengték körül
a csiga elfogyasztását. E szép és
nemes hagyomány felelevenítését,
ápolását 8 évvel ezelőtt kezdtük el
Berettyóújfaluban. A kezdetben
még 8-10 csigacsináló csapat ma
már az egész kistérséget lefedővé
bővült. Településről településre
megyünk, minden évben más ad
helyet ennek a rendezvénynek,
általában nőnap körül. Ebben az

„VÁROSTÖRTÉNETI BARANGOLÁSOK”
A SINKA ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐJE 6. forduló
Vízszintes: 1. Az ő hajdúit telepítette le Berettyóújfaluba Báthory
Gábor. 9. Ady Endre egyik álneve. 10. Görög törzs. 11. Kés lényege. 12.
Női név. 15. Fiatal nőnemű személy. 17. Spanyol futballcsapat, … Madrid.
18. DAFSL. 20. Félelmet kelt. 21. E-Magyarország Pont rövidítve. 24. Cink.
25. Szerb folyó. 27. … Maria. 28. Erdei gyümölcs. 30. … Szövetkezet.
Kereskedelmi szövetkezet Berettyóújfaluban, 1912-ben alakult. 33.
„Te vagy a legény, … pajtás” 35. Brit miniszterelnök neve kiejtve. 37. A
szobrász szerszáma. 39. Alkalmazkodni. 41. Üzletház, divatkereskedés
volt Berettyóújfaluban, éppen 120 éve nyílt meg. 42. Skót folyó.
Függőleges: 1. Berettyóújfalui vállalkozó a 19. sz. végén, 20. sz. elején.
2. Nyomdász Berettyóújfaluban, … József. 3. Tristan Tzara irodalmi irányzata. 4. Rag. 5. Római kettő. 6. Ütővel és labdával játsszák. 7. Győr melletti
település. 8. Öröklődő tulajdonságokat hordozó kromoszóma-részecske. 13.
Becézett női név. 14. Lírai műfaj. 16. Ábrándja. 19. „Az” oktató. 22. Véd.
23. Neves cukrászda volt Berettyóújfaluban. 25. Szovjet személygépkocsi
márkád. 26. Bolgár gépkocsijel. 29. A Feröeri-szigetek nevében a sziget
megnevezése. 30. Téli csapadék. 31. Építész, … Miklós. 32. Minden, többes
számban, németül. 34. Rés. 36. ENS. 28. Magam. 40. Áru értéke.
Beküldendő: vízsz. 1., 30., 41., függ. 1., 2., 23.

évben Esztár község volt a helyszín.
A szépen előkészített tornacsarnokban 28 4 fős csapat versenyzett,
hogy a legcsinosabb, legegyenlőbb
csigát készítse el. Ma már nemzetközivé nőtte ki magát a rendezvény.
Eljöttek hozzánk Nagyszalontáról
is. Mindenki fél kilogramm nyers
tésztából a régi szokások alapján
fogott a tészta készítéséhez. Az idei
fesztiválon fellelhetők voltak az
1900-as évek elejéről ránk maradt
csigacsináló eszközök és a legmodernebbek is.
Kuriózumként figyelhettük
meg azt a csapatot, akik szintén
a régi szokások szerint négyszögletű tésztából készítették a csigát.
Gyönyörködhettünk a gyorskezű
Fábián Béláné csigakészítésében
is. Közben felcsendültek a nóták,
népdalok, és jó hangulattal vidáman pörögtek a kész csigák. Nem
volt könnyű dolga a zsűrinek.
Minden évben egyre igényesebb
és egyenlőbb a csapatok munkája.
Büszkén mondhatjuk, városunk
minden évben képviselteti magát.
2008-ban a verseny első helyezettje
Berettyóújfalu lett. A csapat tagjai:
Fekete Imréné, Gitye Mária, Szatmári Gáborné és Sándor Károlyné

voltak. Szívből gratulálunk. Második helyen Esztár, a harmadikon
Gáborján végzett. Különdíjat kapott
Told, Nagyszalonta és Váncsod
csapata. A rendezvényen résztvevőket köszöntötte Gyula Ferencné
országgyűlési képviselő és Vajas
József Esztár polgármestere. A
képviselő asszony méltatta a hagyományápolást, a térségi összefogást,
a békességet, az összetartozást, a bihariak szép és nemes kezdeményezését. A polgármester úr bemutatta
a település kulturális és gazdasági
életét, fejlődését. A helybeliek
ünnepi műsorral kedveskedtek a
résztvevőknek, fellépett a pávakör
és a tánccsoport, és még mesét is
hallgattunk. Úgy gondolom, a falu
apraja és nagyja mindent megtett
azért, hogy a hozzájuk látogató
közel 160 ember jól érezze magát.
Jó volt tapasztalni a kedvességet és
szeretetet, amit adtunk és kaptunk
egymástól.
Köszönjük képviselő aszszony, köszönjük polgármester
úr, köszönjük Esztár! 2009-ben
Szentpéterszegen találkozunk.
Bazsó Sándorné,
a Nők a XXI. Században
Egyesület elnöke

Egy kis helytörténet II.
Emeltek falat, tetőt, templomot...
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Újfalu elöljáróságának kérésére
királyi leirat engedélyezte, hogy az
1719-ben épített szép, későbarokk
toronyhoz új templomot építsen
a református gyülekezet. Görbedi
András presbiter úr református
templomunkról írott tanulmányának újságba írható kivonata így
folytatódik. Az építkezést 1765-ben
kezdték el a leiratban engedélyezett méretek szerint, ami a régi
építmény nagyobbítását jelentette.
Harminc év múlva a tetőt kellett
újra zsindelyezni.
Lepergett száz év, sok víz lefolyt a Berettyón, s a labanc világ
után viszonylagos nyugalomban
éltek az emberek. A népesség gyarapodott, és 1805-ben már valóban
új templom építéséről kellett határozni. S mint feljegyezte a hűséges
krónika, az építés ügyében „szép
igyekezettel forgolódott Csőreg
István és Erdei Mihály kurátor”.
A reánk maradt történet szerint az
új templomot a régi fölé építették,
amikor az új elkészült, elbontották
a régit, és a bontott anyagot az
ajtón át kihordták. Ez a körülmény
magyarázza, miért ilyen magasak
a falak.
Vessünk egy tekintetet valóban
a templomunk méreteire.
A templom belső hossza: 38 m,
szélessége 14 m, a belső magassága 10 m 20 cm. A fal szélessége
100 cm.
A torony magassága 36 m, ennek a falszélessége 180 cm, belső
hossza 640 cm.
Mint tudjuk, 1763-ban már két
harang volt, az újabbat 1741-ben
öntötték bronzból, 6 mázsa súlyú
lehetett, és 1871-ig szolgált. Újabb
két harang 1778-ban, illetve 1786ban költözött a toronyba. Ezek is
1871-ig teljesíthették szolgálatukat,
mert az egyik megrepedt, s nem
volt elfogadható a másik sem, így
mindkettőt beöntötték Bécsújhelyen. Az új középharang súlya 514
kg, a nagyharangé 907 kg volt,
bronzból készült mindkettő. Az
első világháború kitöréséig „éltek” együtt Újfalu népével, ekkor
őket is besorozták, mint a hadra
fogható férfiakat. A legrégebbi, az
1778-ból való 250 kg-os, a kicsi
harang maradt itten Isonzó halottainak búcsúztatására, vigasztaló
giling-galang szavával lélekőriző
pásztorkodásra.
A toronyban ma is fennlakó
harangok öntésének rendelt ideje
1922 volt. Akkor, augusztus 5-én
„szegődtek” a Berettyóújfalui
Református Egyház közösségének
hűséges szolgálatára. A középső súlya 539 kg, s a rajta olvasható eligazítás: „Isten dicsőségére készíttette
a világháborúba a haza védelmére
elvitt harangja helyett híveinek
áldozatkészségéből a Berettyóújfalui Református Anyaszentegyház
Szlezák László harangöntő által
Budapesten 1922-ben.”
A nagyharang súlya 1056 kg.
Ezek a harangok már igazi harangércből készültek, aminek 78%-a
finom vörösréz, 22%-a ólommentes
angol ón. Ezen is a fenti idézet
olvasható.
E két, ma is szolgáló harang
dolga pedig elrendeződött dr. Hajdú
Gyula lelkipásztor, dr. Miskolczy
Pál főgondnok és H. Pozsár István
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gondnok szolgálati ideje alatt. Jó,
ha efféléket is megőriz az emberi
emlékezet.
A főbejárat mellett emléktábla
hirdeti a híres orgona eredetét. Liszt
Ferenc halála után, egy később kultuszminiszter, gr. Apponyi Albert a
Debreceni Zenedének ajándékozta
a szétszedett orgonát. A zenedének
a felépítésre alkalmas, rendeltetésre
méltó helye nem volt, az igazgató
így a Liszt-orgona eladása mellett
döntött. Berettyóújfalu református
presbitériuma pedig szétszedett
állapotban, 600 pengőért megvette. Az orgona újraépítésének,
szerelésének költsége 7000 pengő
volt. A költségekhez Gulyás Bálint
iskolaigazgató és felesége – 1931ben – 1000 pengőt adományozott,
a különbözetet közadakozásból
teremtették elő, így 1936. április
2-án sor kerülhetett az ünnepélyes
átadásra.
Szenteljünk egy sort Gulyás
Bálint emlékének. Negyven évig
tanítóskodott, 22 esztendeig igazgatója volt a Református Elemi
Népiskolának. Feleségével együtt
a Téglaparti temetőben alusszák
örök álmukat, hacsak nem zavarja
nyugalmukat a kései iskolareformerek egyre gyakoribb hangoskodása.
Addigi lakásukat a tanító házaspár
végrendeletileg az egyháznak adományozta, papi lakás céljára.
Számos feljegyezni való kívánkozna még ide, például az is,
hogy 1889-ben kerítést építettek
a templom köré. Téglaalapon 120
cm vasrácsozatot, 2 méterenként
kovácsolt vasból készült oszlopot
helyeztek el, és 4 darab szép kapun át lehetett a cínterem területét
megközelíteni. Ennek a költsége is
adakozás útján gyűlt össze: a községi elöljáróság 72 forintot, Orbán
Balázs 10 forintot, Nyíri István 25
forintot adott. A jótékonysági bál
bevétele 150 forinttal járult hozzá
a költségekhez, a földbirtokos
Szilágyi Jenő 12 ezer darab téglát
adott.
A templom villamosítására
1927-ben került sor.
A II. világháborús sérülések
és károk kijavítására 1946-ban
történt intézkedés, hiszen találat
érte a tornyot, a templomot és az
Úrasztalát is. A hívők segítettek
most is. Munkával, pénzzel, amivel
tudtak. Vitéz Bocska Sándorné
2200 forintot adott, és az egyházra
iratott 3 kh. szántóföldet. Vessük
egybe az adomány összegét azzal,
hogy a forintot 1946. augusztus
1-jén vezették be, és például egy
rendőrkapitány havi fizetése ekkor
320 Ft volt.
Nyűtte, pusztította az idő a
tájat, az embereket és hajlékaikat.
A megmaradás szüksége mindig
kiparancsolta az újjászületés, a
továbbélés elemi feltételeit. A
harangok zúgó-bongó szava az
elmúlhatatlan élet diadalát hirdette
minden időben, a dolgunk folytonosságát, a jóért való szüntelen
munkálkodást, mint az emberi élet
legfőbb célját. Mert Görbedi András tanulmányának záró mondataként olvasható: „Egyedül Istené a
dicsőség!” A kezdetektől érvényes
igazság, amely érvényes az idők
végezetéig.
Szívós István

Gázpedállal és visszapillantóval
– Ismét találkozott a Bihari Alma Mater Alapítvány –
Az alapítvány baráti köre már
hatodik alkalommal szólította találkozásra a fiatalokat, deresedőket
és őszeket az Arany János Gimnáziumba. A rendezvény kezdetén Kalmár Szabina mondott részletet Tóth
Árpád: Köszöntő című verséből,
majd Domján János igazgató nyúlt
a klasszikusokhoz a Kis hercegből
idézve. Idézte a rókát, aki elmondta,
hogy már korábban kezdi a felkészülést az ünnepre, mert akkor van
értelme a szertartásnak.
Kifejtette, hogy a készülődés
és a várakozás az ünnep fele.
Ünnepelni pedig az képes, aki
szeret valakit és valamit. A Bihari
Alma Mater összejövetelén minden
évben szeretetteljes a hangulat.
Ha végignéznek a jelenlévőkön,
egyszerre több korosztály öltözik
ünneplőbe. A fiatalabbak még
nyomják a gázpedált, az idősek
előtt már felvillan a visszapillantó
tükör is. A megnyíló iskolatörténeti
kiállítás egy nagy tükör, ahol mindenki megláthatja múltjának egy
jellegzetes darabját.
A megnyitó a kezdeti szimbólummal ért véget. A kisherceg a
háromszirmú virággal találkozott.
A kérdésre, hogy hol vannak az
emberek, a virág biztató választ
adott: bár széthordja őket a szél, de
maradnak néhányan.

A kuratórium tanár kitüntetettje:
Füredi Józsefné
Füredi Józsefné így emlékszik
vissza a régi időkre. Akit tanított,
csak Zsófika néniként szólította.
– Kollégiumi nevelőként kezdtem, közben tanítottam is. Nagyon
fiatal voltam. Először a vezető
tanár jelenlétében tarthattam órát.
Beléptem a 42 fős osztályba, és
nem láttam az osztályterem végét.
Őszintén megijedtem, mit csinálok
ezzel a sok gyerekkel. Úgy látszik,
sikerült valamit tennem értük, mert
ötévenként meghívnak az osztálytalálkozókra.
1969-ig dolgoztam a kollégiumban, majd az újonnan épült
gimnáziumba kerültem át tanítani.
Felkértek az ifjúsági munka irányítására. Talán utoljára a ’70-es
években voltak sokszínű munkára
partnerek a gyerekek.
A vége felé már éreztem, hogy
egyre nehezebb a tanítás. Már nem
tudom megmondani, hány oktatásiművelődésügyi minisztert „nyűttem
el”. Mindig mást és mást kellett
csinálni. Csodálkozva tapasztalom,
hogy újra felfedezték azt, amit mi
jóval korábban tettünk: a tanár ne
frontális előadást tartson, hanem a
gyerekkel közösen dolgozzák fel
az anyagot.
A gyermekeim és unokáim sok-
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szor teszik fel a talán szokványos
kérdést: ma is ezt választanám?
Gondolkodás nélkül igen a válaszom. Az első és az utolsó munkahelyem az Arany János Gimnázium
volt. Itt voltam diák, tanár, idejárt
a két fiam, és jár a két unokám is.
A jelenlegi testület jó része is itt
érettségizett, de sok ismerősöm is,
akikkel kapcsolatba kerültem életem
folyamán, végeláthatatlan a sor.
Diákokat is kitüntettek
Pócsikné Anka Klára, a kuratórium elnöke Sárdy Jánosösztöndíjat (az intézmény alapító
igazgatója) adott át a következő

tanulóknak: Bene Tamás, Bende
Nóra, Bihari Zsolt, Borsós Balázs,
Farkas Alexandra, Dajka Andrea,
Orbán Csilla, Kállai Imre, Kállai
Nóra, Nagy Orsolya, Kuti Zoltán,
Kuti Zsolt, Kovács Dávid, Kovács
Éva, Papp Viktória, Tikász Ákos.
… és egy kiváló tanár
Tavaly a pedagógus-díjat Nagy
Miklós tanár úr nyerte el a kuratóriumtól. Technikai okok miatt ő is
az idén vette át Magyar Zita alkotóművész szép kerámiáját.
Az iskolatörténeti kiállítás rendezője Tóth Károlyné tanárnő volt.
Harasztosi Csaba

Kiállítás a Bella Costa étteremben
Mecénások ma is vannak. Csorba György, a Bella Costa étterem
vezetője néhány éve megnyitotta
Újfalu szívében hangulatos éttermét. De nemcsak gasztronómiai élményekkel várja a hozzá betérőket,
hanem a kultúrának, a művészetnek
is teret ad. 2005 decembere óta
időszakos kiállításokat rendeznek nála. Régen a kávéházakban,
vendéglőkben összegyűltek az
írók, költők, művészek. Ez volt a
közösségi életük színtere. Talán ez
éled most újjá a Bella Costában is.
Kocsis Csaba fotói, Tóth Sándor és
Németh László festményei sokáig
díszítették a belső teret.
Most meglepő plakát néz velünk
farkasszemet az épület faláról.
Óriási szempár, öregemberek nem
szokványos portréi. Ritók Lajos
képzőművészeti kiállítására invitálnak, melyek az étteremben láthatók
február 23-tól május 26-ig.
Kíváncsian vártam a kiállítás-megnyitót. Milyen arcokkal
találkozhatom a „kiállítóterem”
falain, milyen technikával alkotta
meg a művész és milyen indíttatással? Ritók Lajos, vajon ki
lehet ő? Ehhez hasonló kérdések

Így írunk mi
A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete
vers-, mese- és prózaíró pályázatot hirdet.
Pályázati kiírásunk célja, hogy egyesületünk tagjai
megmutathassák tehetségüket,
megismerjük gondolataikat, illetve ez által közelebb kerüljünk
egymáshoz.
Benyújtási határidő:
2008. május 15.
Eredményhirdetés:
az egyesület 2008-as
kulturális fesztiválján
A pályázati kiírás részleteiről
érdeklődni lehet:
az egyesület központi irodája,
Debrecen, Széchényi u. 35-37.
Kardosné Seres Irén,
tel: 52/527-176
Fejes Antalné,
tel: 06/70-323-01-75
a helyi csoportvezetőknél
Sikeres pályamunkát!
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feszültek bennem a plakát láttán.
A kiállítás-megnyitón mindenre
választ kaptam. L. Ritók Nóra grafikusművész kalauzolt el bennünket
az alkotó világába. Ritók Lajos
grafikus-festő-szobrászművész
1968-ban Nagyváradon született.
Szakirányú iskoláit is itt végezte.
1989-ben Debrecenbe költözött és
családot alapított. Kiváló karakterérzékét egyre szélesebb közönség
ismerheti meg. 2006 óta számos
önálló kiállítása volt Nagyvá-

radon, Debrecenben és a térség
több településén. A közeljövőben
kiállítási anyaga Olaszországba,
Franciaországba, illetve a tengeren túlra utazik. A „Ritók Lajos
szénportréiból összeállított sorozat
ráébresztett arra, hogy az emberi
arc ábrázolása ugyancsak alkalmas a világkép megformálására. S
asszociált rokonságban áll a portré
az akt műfajával abban a tekintetben, hogy a lelki meztelenség
tükröződik vissza benne. Szikár

realizmusában a portré filozofikus
műfajjá válhat, s a cím is segít az
eligazodásban. Élettérkép valójában az arc. A karaktert árnyaló
ráncokat, az életbarázdákat nem
lehet letagadni, s ott van a szem, a
tekintet, amely szellemi formát ad
a karakternek. Amint a ráncokban
összesűrűsödik az idő – s már csak
az idő emlegetése okán sem mellőzhetjük a filozófiai párhuzamot
–, egyetlen rögzített tekintet-pillanatban összegződik nemcsak a
múló érzés vagy hangulat, hanem
az egész élet.” Dr. Vitéz Ferenc
művészeti író így vélekedik a Ritók
Lajos most megjelent Élettérkép
című gyűjteményes könyvében.
A jó képzőművészeti alkotás
nem marad meg a vizualitás szintjén, hanem gondolatokat is ébreszt.
Ritók Lajos portréit szemlélve
sorsok tárulnak fel előttünk. Nehéz,
küzdelmes, fájdalmas, nélkülöző
múltat sejtetnek. Kis falvakban
járva akár szembe is találkozhatunk
ilyen sokat megélt emberi arccal.
Érdemes olvasni a tekintetekből,
arcokból, hiszen valóban térkép a
lélekhez.
Rácz Anikó

35 éves a Bihar Táncegyüttes
„Addig leszünk magyarok, míg
magyarul énekelünk és magyarul
táncolunk.” Kallós Zoltán fenti
sorai állnak azon a meghívón, melylyel a Nadányi Zoltán Művelődési
Központ invitálja az érdeklődőket
április 4-én, 18 órára a Kabos Endre
Városi Sportcsarnokba a táncegyüttes jubileumi gálaműsorára.
A rendezvényen közreműködnek
az együttes tánccsoportjai: Bihar,
Kökény, Csicseri és a hajdani táncosok. Kísér a Szeredás népzenei
együttes. A gálaműsort megnyitja
dr. Kardos László néptánckutató, koreográfus, az est művészeti vezetője
Bak Judit. A belépődíj felnőtteknek
500 Ft, gyermekeknek 200 Ft.
Hajnalig vigadtunk a táncegyüttes hagyományos táncvigalmán is
ez év februárjában. A sportcsarnok
díszbe öltözött, és mindnyájan
örültünk a régi és új vendégeknek.
A köszöntőt Porkoláb Lajos, a
művelődési ház igazgatója mondta,
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majd kezdődött a műsor, és meghallgattuk Berzáné Rákosi Márta, a
Széchenyi-tagiskola igazgatónőjének megnyitóját is. A táncegyüttes
ifjúsági csoportja, a Kökény és
Csicseri csoportok fergeteges műsora után a táncosok a vendégeket
is táncba hívták. Ezután Muraközi
István alpolgármester mondott
pohárköszöntőt. A Stop vendéglő
ízletes vacsorája után a Cheops
együttes zenéjére megkezdődött
az igazi vigalom. A sok-sok tombolatárgyat éjfél után sorsoltuk két

részben. A hangulat egyre fokozódott, a szülők finom süteményei is
gyorsan fogytak. A vigadalomnak
szokásukhoz híven csak fél 5-kor
tudtunk véget vetni.
Köszönjük mindazoknak a
támogatását, akik akár részvételükkel, támogató jegyek vásárlásával,
tombolatárgyakkal vagy kétkezi
munkájukkal hozzájárultak a sikeres esthez. Jövőre, 2009-ben ismét
találkozunk!
A Bihar Táncegyüttes
tagjai és vezetői
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Kiváló szezonkezdet
A Berettyó Budo Se számára
sikeresen kezdődött a 2008-as év.
A tavaszi versenyszezon nyitó
versenyén, Abonyban (március 15.)
felnőtt B és C kategóriás versenyen
nyolc fővel vettünk részt. A legnagyobb sikert a többéves kihagyás
után visszatérő Czirják Sándor
szolgáltatta, aki a B kategória 90
kg-os súlycsoportjában mindenkit
maga mögé utasítva állhatott a
dobogó legfelső fokára.
Nagyon tiszta és technikás
küzdelmeket vívott Balogh Éva,
aminek köszönhetően ezüstérmet
szerzett a C kategória női középsúlyú mezőnyében. Kaczkó Zsolt élete első érmét, rögtön egy ezüstérem
„személyében” gyűjtötte be annak
köszönhetően, hogy be tudta tartani
az edzői utasításokat. Harmadik
helyezést szerzett Fülöp Emese,
aki a legjobb volt súlycsoportjában,
de balszerencsésen versenyzett.
Szintén bronzérmet kapott Fülöp
Balázs, akitől még mindig átütőbb
erejű küzdelmeket és eredményeket
várunk.
Egy héttel később, március 22én rendezték a Kyokushin Karate
diákolimpia keleti régiójának selejtezőjét Hajdúszoboszlón. Húsz versenyzővel képviseltettük magunkat,
akik közül 16-an be is jutottak a

Sporteredmények
Futsal NB I.
Goldball FRC Csömör – MVFC
2:4
Újbuda – MVFC 5:9

május 1-jei debreceni diákolimpiai
döntőbe. A dobogó legfelső fokára
állhatott versenyzőink közül: Papp
Árpád, Dávid András, Dávid Máté,
Dávid Ádám, Váradi Róbert, Szilágyi Noémi.
Természetesen ezen versenyek
eredményei is beszámítanak az
éves pontversenybe. Az elsődleges
cél azonban a diákolimpiai bajnoki
címnek a megszerzése. Párhuzamosan az utánpótlás korosztály versengéseivel a felnőttek mezőnyében
is sorra jönnek a megmérettetések,
melyek közül a legnagyobb az április 5-i Hungarian Open nemzetközi
verseny, amely Európa legnagyobb
versenyévé nőtte ki magát az Európa-bajnokság után. Ezen versenyen

a felnőttek nehézsúlyú mezőnyében
dr. Nagy Attila képviseli „színeinket”. Áprilisban és májusban
is indulnak nagykorúink B és C
kategóriás versenyeken Tarjánban
és Almásfüzitőn.
Öt alkalommal rendeztünk Berettyóújfaluban utánpótlás magyar
bajnokságot, melyek mind nagy
sikerrel és példás szervezői és rendezői munkával zárultak. 2008-ban
ezt a versenyt nem mi rendezzük
(Gyöngyös), viszont nem maradnak karate csemege nélkül a bihari
térség szurkolói sem, hiszen 2008.
december 6-án felnőtt nyílt magyar
bajnokságot rendezünk a Kabos
Endre Városi Sportcsarnokban.
Berettyó Budo SE

Utánpótlás-felmérő
úszóverseny

2008. április 4.

A Nadányi Zoltán Mûvelõdési Anyakönyvi hírek
Születtek
Központ programjai
KIÁLLÍTÁS
Józsa János festőművész kiállításának megnyitója április 7-én
(hétfőn), 17 órakor.
A kiállítás megtekinthető április
19-ig, 9 – 17 óra között.
***
HANGVERSENY
Április 8-án (kedd), 10 óra:
„Bottal üthetjük” – az ütőhangszerek sokszínű világa. A Sonus
ütőegyüttes műsora az ifjúsági
hangverseny-sorozat következő
előadásán. Bérletek érvényesek,
belépőjegy: 350 Ft.
***
ÉNEKLŐ IFJÚSÁG
Április 11-én, 10 órakor
Éneklő Ifjúság területi minősítő
hangversenye a művelődési központ nagytermében.
Belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
***
KONCERT
Április 12., 20 óra.
Parola-koncert
***
A MAG – előadássorozat következő programja
Április 16., 18 óra:
„A közösség-megtartó szertartások szerepe az évköri rendben”
Előadő: Lápos Terka.
Április 16., 9 órától 14 óráig
IV. Bihari pedagógiai konferencia
Témája: Mérés-értékelési rendszer a kistérség közoktatási intézményeiben.
***

KLUBBOK, CSOPORTOK
Gyermek pávakör – minden
szerda, 16 óra
Nyugdíjas Klub – Minden páros
hét, hétfő
Nyugdíjas Klub népdalköre –
minden kedden, 13 óra
Csontritkulást megelőző torna
– minden kedden, 17 óra
Méhész Klub az Erdélyi Gáborteremben április 9-én, 16.30-tól
„Együtt egymásért” Klub soron
következő összejövetele április 10én, 14.30-tól.
***
PAROLA
Április 17-én, csütörtökön,
14.30 órától a művelődési központ
Erdélyi Gábor termében rendhagyó irodalomóra mindenkinek.
– Könyvbemutatók. Téma: Arthur
Koestler magyarországi gyökerei.
József Attila és a SZÉP SZÓ. A
30-as évek szellemi hagyatéka.
Fejtő Ferenc irodalomszemlélete.
Előadók: Márton László író, Agárdi
Péter egyetemi tanár, irodalomtörténész. Közreműködnek: Bíró
Gyula és Kiss Tamás pedagógus.
Támogatók: Táncsics Alapítvány,
Argumentum Kiadó, Páholy Kft.
Az óra védnöke: Gyula Ferencné
országgyűlési képviselő. Márton
László a helyszinen dedikálja „
Koestler a lázadó” c. könyvét,
Dr. Agárdi Péter pedig „A múltat
be kell vallani” c. tanulmánykötetét. Rendezők, közreműködők:
Nadányi Zoltán Művelődési Központ és Sinka István Könyvtár,
Parola Közhasznú Egyesület.

Március
18.: Mező Tímea
(Mező Gábor
Veres Ildikó)
Elhunytak
Február
28.: Koszorus Imre (1934)
Március
9.: Hudák László (1931)
15.: Bondár Istvánné Aszalós Irén
(1958)
17.: Sáhi Lajosné Rácz Margit
(1906)
17.: Széplaki Lászlóné
Szilágyi Róza Juliánna
(1925)
19.: Dávid Gyuláné Molnár Irma
(1938)

Köszönjük
Köszönetet mondunk a Beretytyóújfalui Rendőrkapitányságnak,
a Biharkeresztesi Határőrségnek
és nyomozóiknak, valamint gyermekünk munkatársainak, akik
március 13-14-én keresésében
részt vettek. Nagyon rendes és
becsületes munkájukért köszönetet
mondanak:
A szülők

Futsal Magyar Kupa
Colorspectrum Aramis – MVFC
3:3
MVFC – Colorspectrum Aramis
2:1
Továbbjutott az Aramis.
Kézilabda
Férfi NB II.
Martfű – BMSE 26:21
Szarvas – BMSE 34:26
Ifi
Martfű – BMSE 25:33
Szarvas – BMSE 9:35
OSB alsóházi rájátszás
Hajdúböszörmény – BMSE
26:20
BMSE – Bőcs 21:4
Futball
Sényő – BUSE 2:0
BUSE – Mátészalka 3:1
Hajdúnánás – BUSE 2:1
U-19
BUSE – Sényő 2:2
Mátészalka – BUSE 3:3
BUSE - Hajdúnánás 15:0
U-16
BUSE – Sényő 10:0
Mátészalka – BUSE 4:3
BUSE – Hajdúnánás 5:1

Bene Krisztina

Ökrös Renáta

Hajdúszoboszló
2008. március 14.
Az éves felkészülés egy jelentős
időszakáról, az alapozásról adhattak tanúbizonyságot Hajdú-Bihar
megye úszói az évről évre, kora
tavasszal megrendezésre kerülő
utánpótlás felmérő úszóversenyen
Hajdúszoboszlón. Természetesen a
versenyszámok is ehhez igazodtak,
400 m gyors- és 400 m vegyes úszás
volt, ahol évjáratonként értékelték
a versenyzőket, az 1998-ban születettektől felmenően a ’92-ben
születettekig. Versenyúszóink számára a fő feladatot az eddigi 400-as
eredmények javítása jelentette,
hiszen csak az itt megszerzett állóképesség-javulás prognosztizálhat
a későbbi versenyeken a rövidebb
versenyszámokban is eredményjavulást. Versenyzőink beigazolva a
várakozást szépen faragtak eddigi
legjobb idejükön, ami sokaknak

egyben dobogós helyezéseket is
jelentett.
Két versenyző nevét külön kiemelnénk, a ’94-es Bene Krisztina
mindkét versenyszámban első helyezést szerzett hasonlóan a ’98-as
Ökrös Renátához. Dávid Máté (’99)
küzdőkészsége és akaratereje miatt
említendő, aki az egy évvel idősebbekkel versenyezve is második helyezést tudott szerezni a 400 méter
gyorson. Hozzá hasonló erényeket
csillogtatott Kurtán Kitti (2000), aki
a ’98-99-es versenytársai mellett
is dobogóra tudott állni (harmadik
400 méter gyors). Felsorolásként
dobogón végzett versenyzőink
helyezései:
400 m gyors 1.: Bene Krisztina
’94, Ökrös Renáta ’98, Víg András
’94, 2.: Laukó Zita ’95, Bede Zoltán
’93, Borsós Kristóf ’97, Dávid Máté
’99, Mihucz Márton ’95. 3.: Drimba
Lilla ’93, Sólyom Franciska ’97,
Kurtán Kitti 2000.
400 m vegyes: 1.:Bene Krisztina
’94, Laukó Zita ’95, Ökrös Renáta
’98, Tomola Györgyi ’92. 2.: Bede
Zoltán ’93. 3.: Víg András ’94,
Borsós Kristóf ’97, Kurtán Bettina
’96.
Herpály Sportúszó Egyesület

Búvárok
figyelem!
A berettyóújfalui Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó és Sport
Egyesület búvártanfolyamot indít
(CMAS, NAUI) oktatási rendszerben kezdő és haladó búvárok
részére. A tanfolyam minimum 4 és
6 fős csoportokban indul. Információ: Makai Sándor 06-30/248-8767
vagy maxygaz@freemail.hu

Szeszélyes tavasz
Fotó: Kari

Új egyesület alakult
Fotó: Kari

IRODASZEREK
Leporellók, fénymásoló-papírok,
faxpapírok, pénztárgép-szalagok,
borítékok, tintapatronok,
floppy- és CD-, DVD-lemezek,
lézer-tonerek, festékporok.

NYOMTATVÁNYOK
Orvosi nyugták
és készpénzfizetési számlák.
Műanyag tányérok, poharak
és evőeszközök.

FÉNYMÁSOLÁS,
A Látássérültek Észak-alföldi
Regionális Egyesülete kistérségi
körzeti csoportot alapított Beretytyóújfaluban. A március 14-én
tartott alakuló közgyűlésen mintegy 30 fő volt jelen, és alapította
meg a kistérségi helyi csoportot,
amelynek célja, hogy a működési
területén élő vakok és gyengénlátók
számára érdekvédelmet, érdekképviseletet biztosítson. Támogassa őket életviteli nehézségeikkel
kapcsolatos ügyeik intézésében,
segítse a szabadidő kulturált eltöltését, a művelődési igények
kielégítését, valamint a sorstársi
közösség erősítését. A kistérségi
körzeti csoport működési területe
Berettyóújfalu központtal Újiráz,
Földes, Szentpéterszeg, Gáborján, Hencida, Pocsaj, Bakonszeg,
Nagyrábé, Mezőpeterd, Mezősas,
Zsáka, Furta, Csökmő, Komádi,

Tépe települések, és mintegy 160
fő látássérült embert érint. A kistérségi csoport céljainak megvalósítása érdekében együttműködni
kíván a működési területén az
állami, az önkormányzati és a civil
szervezetekkel, intézményekkel,
rendszeres összejöveteleket, klubfoglalkozásokat tartanak majd,
valamint kulturális programokat,
színházlátogatásokat, tanfolyamokat, ismeretterjesztő előadásokat,
sport- és szabadidős programokat
szerveznek. A március 14-i ülésen
megválasztották az elnökséget is,
melynek vezetője Nagy Zoltán,
tagjai: Jankuly Jánosné és Tarsoly
Sándorné lettek. Székhelyük a
Kossuth u. 6. szám földszintjén
van, és irodájuk hétfő, kedd, csütörtök, 9-től 12-ig és 13-tól 14-ig
tart nyitva. Telefonszámuk: 0630 469-3951.

spirálozás, laminálás.
Bélyegzõkészítés egy nap alatt.
Nyitva: H-P: 7.30 -17-ig,
Sz: 8-12-ig.
4100 Berettyóújfalu,
Puskin u. 20.
Tel./fax: (54) 401-619,
06-30/9688-683

Bihari Hírlap
A berettyóújfalui önkormányzat
kéthetente megjelenõ közéleti lapja.
Fõszerkesztõ:
dr. Szegediné Lovász Magdolna.
Munkatársak:
Rinyu Sándor (sport), Kari Sándor (fotó).
Szerkesztõségi titkár:
Kundráth Andrea.
A szerkesztõség címe:
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Telefon: 402-286.
Felelõs kiadó: Porkoláb Lajos.
Tördelés: Barna Ildikó.
Nyomás: Pirehab Kht. Debrecen.
Felelõs vezetõ: Becker György.
Terjeszti a Magyar Posta.
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