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Ünnepeljük együtt
a város napját!

Erős magyarok győzelme
– Mint mesében az óriások, úgy emelgették a szikladarabokat –
Szép, verőfényes reggelre virradt a város április 12-én, aztán a
komor, szürke fellegek sorakozója
majdnem elrontotta a nap hangulatát. Ekkor került megrendezésre
a Morotvaligetben a Nemzetközi
erősemberek csapat Európa-kupája.
De hogyan került ez a verseny
Berettyóújfaluba?
7-8 hónappal ezelőtt Fekete
László megkereste a város vezetését a verseny megrendezésének
szándékával. A városvezetők örültek a lehetőségnek, és a Berettyóújfalu 400 éves jubileumára szervezett rendezvénysorozat részének
tekintették. Másrészt örültek annak
a plusz ajándéknak is, hogy a televízióban a vetélkedő összefoglaló
vetítése előtt Berettyóújfalunak 3
perc reklámlehetősége lesz a bemutatkozásra.
Majd felgyorsultak az események, hiszen a szervezők minden
téren a legjobbat kívánták nyújtani.
Azon szorgoskodtak, hogy zökkenőmentesen és olajozottan menjen
minden a versenyzők és a közönség
megelégedésére.
Vámos István, Mezei József
és munkatársai gondoskodtak a
területről, a dekorációról, az ellátásról, a beléptetés biztonságáról,
a tombolatárgyakról…, és április
12-én a Morotvaligeti Sportcentrum kinyitotta kapuit. Délelőtt 9
órától színvonalas műsorokkal és
szórakoztató programokkal várták
a vendégeket. A főzőversenyre több
mint egy tucat csapat jelentkezett.
Csábító illatok lengték be a ligetet.
Vaddisznó-, őz-, sertés-, szarvasés marhahúsból készültek a finom
fogások. A csapkodó eső sem vette
el a táncos lányok kedvét. A focit
szerető gyerekek pedig fáradhatatlanul kergették a labdát. Sajnos,
délben már alattomos, kitartó eső
áztatta a Morotvaliget füvét és az
idelátogató nézőket. A vendégek
igyekeztek minden szabad, száraz
helyet elfoglalni. Ha rövid időre
alábbhagyott az eső, a bátrabbak
a fedetlen lelátókat is birtokba
vették – esernyő alatt természetesen. Izgalmas volt látni, hogy
az egyébként csendes, nyugodt
lakóhelyünkön micsoda nyüzsgés,
vidámság és pezsgés támadt.
Fél kettőkor a rendezők, az
addig fekete fóliával letakart küzdőteret láthatóvá tették, elvégezve
az utolsó simításokat az akadálypályán. Némi csúszással a versenyt
Fekete László nyitotta meg, és a
várakozás perceit vicc- és anekdota-meséléssel oldotta, töltötte ki.
Ezután következhetett a csapatok
zenés bevonulása. Minden páros
saját nemzete zászlaját tartva, taps
és ujjongás közepette lépett a pályára: 5 ország 6 csapata, 12 erős
ember villantotta ránk mosolyát.
Szemmel láthatóan nem zavarta
őket az eső; ifj. Fekete László
saját bevallása szerint szélsőséges
időjárásban is edz, éppen az ilyen
napok miatt. A verseny kezdetén
óvatosan fogalmazott: „Ha az első
háromban benne vagyunk, az már
jó.” Az eredeti terv szerint a kőgolyó-emelésben Guinness-rekordot
tartó édesapjával indult volna egy
csapatban. (Fekete László 6 évvel
ezelőtt 232,5 kg-os tömeget helyezett fel egy 1,3 m magas állványra.)
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Sajnos Fekete László vakbélműtéte
meghiúsította ezt az elképzelést,
pedig számára „kínszenvedés volt
kívülről nézni” a küzdelmet. Az új
felállás szerint az ifj. Fekete László
–Kiss Tibor páros alkotta a magyar
I. csapatot; Góhér Balázs–Árvai
Zsolt a magyar II. csapatot.
Kiss Tiboréknak nem kedvezett
a szerencse az első versenyszám
előtti sorsoláson. Elsőként kellett
megküzdeniük a vizes kőgolyókkal.
Lackó brillírozott ebben a számban,
hiszen mint tudjuk, a kőgolyó-emelés Feketéék védjegye is lehetne.
A gumiabroncs-forgatás még
nehezebb volt, mert a „könnyebbik”, bordázott gumiabroncs is 400
kg-ot nyomott; a nehezebb, sima felületű 500 kg-ot. Mindkét abroncsot
háromszor kellett volna átfordítani.
A 20 éves versenyzői múlttal rendelkező Fekete László segítette,
szervezte, vezényelte a programot.
Ha kellett, leteremtette akár a saját
fiát is, ha úgy érezte ezzel nagyobb
teljesítményre ösztönzi. Ennél a
próbánál úgy érezte.
Koffercipelés – hirdette a műsorfüzet a 3. versenyszámot, és
valóban „csak” 4 egyszerű, aktatáskára hasonlító tárgyat kellett
2x30 m-en végigcipelni. A csel az
egészben, hogy az utolsó 2 koffer
nehezebb volt, mint az első kettő.
Ez látszott a második versenyző
megroggyanó lábain és furcsa,
topogó léptein. Valóban a talajhoz
szögezte a koffer a cipelőjét. Minden erőpróbát visszafojtott lélegzettel, beharapott ajakkal vagy éppen
kiabáló biztatással kísértünk, de a
legtöbbször ámulattal és felgyorsult szívveréssel csodáltuk ezeket
a hihetetlen erejű sportolókat.
Fekete László minden erőpróba
előtt taktikai megbeszélést tartott
a négy erősembernek: „Ésszel kell
versenyezni gyerekek, ésszel!” –
hangsúlyozta a fiúknak. Szükség
is volt az átgondolt, erőbeosztó
mozdulatokra a sziklacipelésnél is.
A háromszög alakú szikla vizes,

nehéz, nincs rajta fogás. 30 méteren
cipelni pedig igazi kínlódás. Mint a
mesében az óriások, úgy emelgették
a szikladarabokat a liget füvén a
versenyzők.
Az utolsó versenyszám előtt már
nagyon látszott a fáradtság, kimerültség a csapatokon. A hatalmas
súlyok, a szinte lehetetlen próbák
rohamosan emésztették fel energiáikat. A közönség reagálásából
lemérhető volt, hogy kit, kiket zárt a
szívébe a publikum. Amikor begörgették a pálya közepére a piramist,
mindenki szeme felcsillant. Elérkezett az utolsó próba, ahol nemcsak
a súlyok, de a felcipelésre fordított
idő is számított. A közönség tapsolt,
kiabált és egyetlen nevet, egyetlen
férfit istenített, a legvékonyabb
erősembert: ifj. Fekete Lászlót. Az
első hely volt a tét. A tv-ben nézve
ez olyan egyszerűnek tűnik. Most
láthattuk a valóságban is. A tv-ben
Laci csak lazán nekilódul, és könynyedén feldobálja a 220, 275 kg-os
súlyokat a piramis tetejére.
Április 12-én Kiss Tibor „felszaladt” a lépcsőn a 180 kg-os
súllyal, elindult a 220 kg-mal is,
de csak csapattársa segítségével
került fel a piros súly a csúcsra.

És következett a legnehezebb, 275
kg-os tömeg felcipelése. Az utolsó
lépcsőfoknál Lackónak még pihenésre, erőgyűjtésre is maradt ideje,
aztán felpakolta a 3. súlyt is a lépcső
tetejére. Az örömujjongás, sikítás
leírhatatlan volt, mindenki tudta,
hogy győzött az ifj. Fekete László–Kiss Tibor páros! Nagyszerű
emberek, nagyszerű küzdelme!
Csodálatos volt végignézni az
ünnepélyes eredményhirdetést,
és hallgatni a mi himnuszunk
hangjait!
Az I. és VI. helyezett csapatnak Mezei József vállalkozó, a II.
helyezetteknek Muraközi István
alpolgármester, a bronzérmeseknek
dr. Vitányi István országgyűlési
képviselő, a IV. helyezett magyar
II. csapatnak Gyula Ferencné országgyűlési képviselő, az V. helyezetteknek Szili Aladár, a Murexin
ügyvezető igazgatója adta át a
kupákat.
A tombolasorsoláson gazdára
talált a sok értékes nyereménytárgy:
DVD-lejátszó, színes tv, bicikli,
elektromos kerékpár stb.
Borsos Lajos, a főzőverseny
zsűrijének elnöke, pedig kihirdette
az eredményt, és ott is kiosztották
a díjakat és a vándorkupát. Borsos
Lajos szerint finom, ízletes specialitások készültek. Igazi konyhaművészeknek nevezte a helyezetteket.
A főzőversenyen a III. helyezett lett
Varga Zsigmond, II. helyezett: Tar
János és Szabó Péter, I. helyezett,
a vándorkupa boldog tulajdonosa:
Királyné Rábai Eszter és Gyöngyösi
János. A győztes menü: tárkonyostejszínes őzraguleves, gomolyás
kukoricagombóccal. Az igazi győztesek azok a nézők voltak, akik elfogyasztották ezt a sok finomságot.
Ez a nap, ez a nemzetközi kupa
sokáig megmarad az emberek
emlékeiben. Esett az eső, csúszott
a versenypálya, csúszósak voltak
a súlyok, harcoltak az idővel, de
maga a program, a verseny SZENZÁCIÓS volt.
Köszönet érte Fekete Lászlónak
és csapatának, a versenyzőknek,
Vámos Istvánnak és Mezei József
helyi vállalkozóknak és munkatársaiknak, a város vezetésének,
a tombolatárgyak felajánlóinak,
mindenkinek, aki részt vett a szervezésben, lebonyolításban.
A versenyt több tv-csatorna is
megörökítette: jelen volt a Berettyó
Tv, a Szinkron Tv, a Tv2 stábja és
az Alföld Tv Debrecenből.
Erősné Árgyalán Ildikó

2008. május 23.
Berettyóújfalu történetének egyik legjelentősebb dátuma 1608. május 23.
Báthory Gábor erdélyi fejedelem e napon kelt kiváltságlevelében Nadányi
Gergelynek és a hadnagysága alatt álló és harcoló száz hajdúvitéznek
adományozta Újfalu és Szent Kozma részbirtokokat, és őket hajdú-nemesi
kiváltságokkal látta el.
A jeles esemény 400. évfordulóját méltóképpen kívánjuk megünnepelni és Berettyóújfalu valamennyi lakója számára emlékezetes és
egyben kellemes nappá tenni. Ezért a város több helyszínén tartalmas és
szórakoztató programokkal várjuk az érdeklődőket, melyekre szeretettel
hívunk mindenkit.
Délelőtti és koradélutáni rendezvényeink 9.00 órától:
 Az új körforgalom ünnepélyes átadása
(Bajcsy-Zsilinszky – József Attila – Tardy utcák kereszteződése),
 a Nadányi Zoltán Művelődési Központ falán
Simonyi óbester emléktáblájának leleplezése,
 a városházával szemközti téren
Báthory Gábor bronzszobrának avatása, ahol ágyúlövés kíséretében
megidézzük a 400 évvel ezelőtti eseményeket, majd
 ünnepi képviselő-testületi ülés,
 a Sinka István Városi Könyvtárban gyermekkönyvtári
foglalkozások, Nadányi Zoltán verseiből felolvasó nap,
a „Várostörténeti barangolások” c. helytörténeti vetélkedő
eredményhirdetése,
 a Bihari Múzeumban Berettyóújfalu egykor és ma
– Séta a faluvárosban c. kiállítás megnyitója.

Délután a Szent István téren
színes programokat kínálunk 16.30-tól:


Városfutás a Budapest Bankkal különböző korcsoportoknak,
 TOMCATS együttes műsora,
 közben az Egri Vitézlő Oskola Hagyományőrző Egyesületének
fegyverbemutatója,
 testvérvárosaink – Margitta, Porcia és Montegrotto Therme –
polgármesterei ágyúlövéssel tisztelegnek az évfordulón városunk előtt,
 Bödöcs Tibor humorista előadása,
 fellép Szekeres Adrienn
 egész estés, élő nagykoncertet ad DEMJÉN FERENC.
 A napot tűzijátékkal zárjuk.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK A RENDEZVÉNYEKRE!
A rendezvényekről részletesen tájékozódhatnak
a www.berettyoujfalu.hu, a www.berettyoradio.hu és a www.biharite.
hu honlapokon.
A részletes programot a Bihari Hírlap következő számában ismertetjük.
Rendezők:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala
Nadányi Zoltán Művelődési Központ és Sinka István Városi Könyvtár
Bihari Múzeum
Támogatók:

Pályázati felhívás névadásra!
Berettyóújfalu Város Önkormányzata és a Területi Kórház az
intézmény 80 éves jubileuma alkalmából névpályázatot hirdet.
1. Szervező:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata és a Területi Kórház
Cím: 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.
2. A pályázat célja:
A Berettyóújfalui Területi Kórház névadása, oly módon, hogy a
névnek lehetőleg legyen berettyóújfalui kötődése.
A név meghatározásának alapvető szempontjai:
– sugallja az épület jellegét, utaljon funkciójára,
– jól megjegyezhető, mindenki számára egyértelmű legyen,
– eredeti legyen, ne hasonlítson más intézmény nevére.

3. Beküldési határidő:
A pályázati nevek beérkezési határideje: 2008. május 31.
A pályázatot (a javasolt nevet és az indoklást) a Területi Kórház
(4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.) címére zárt borítékban
kérjük beadni „névpályázat” jeligével. A pályázatot az intézmény
által megbízott zsűri bírálja el 2008. június 30-ig.
4. Díjazás:
Az első helyezett díja: 100.000 Ft
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet a Berettyóújfalui
Területi Kórházban
Kiss Attila kommunikációs menedzsernél a (06-54) 507-520-as
telefonszámon, illetve a berkor@berettyokorhaz.hu e-mail címen.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2008. május 2.

Ülésezett Berettyóújfalu város Önkormányzata
Április 24-én 32 napirendi pont
megtárgyalására vállalkozott soron
következő ülésén Berettyóújfalu
város Képviselő-testülete. A tanácskozás kezdetén Szeifert Ferenc
polgármester számolt be a képviselőknek a lejárt idejű határozatok
teljesítéséről, benyújtott pályázataik eredményeiről. Elsőként, hogy
23,5 millió forint támogatást nyert
városunk az Észak-alföldi Operatív
Program keretében a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola Hunyadi
Mátyás Tagiskola komplex akadálymentesítésére. Ugyancsak e
programból támogatták 9,9 millió
forinttal a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde Eszterlánc Tagóvodájának
akadálymentesítését is. Aláírták a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal a Bihari Múzeum érdekében
kötött együttműködési megállapodást, miszerint Berettyóújfalu
Város Önkormányzata évente
4,8 millió forinttal járul hozzá az
intézmény fenntartásához. A polgármester szóbeli kiegészítésében
örömmel jelentette be, hogy ezen
a napon kapták az értesítést arról,
hogy 103 millió forintot nyert a
város a Kádár utcán, 86,5 milliót
pedig a Széchenyi utcán kerékpárutak építéséhez. Majd arról is
beszámolt, hogy a május 1-je programjainak szervezése folyamatban
van, a hivatal, illetve az érintett
intézmények dolgozói által.
A képviselők elfogadták a
polgármesteri tájékoztatót, majd
számos, a város működését meghatározó rendeletüket módosították
a törvényi, illetve a jogszabályi
változások miatt. Így Berettyóújfalu Településrendezési tervét és
helyi építési szabályzatát, egységes
szerkezetbe foglalták a Szervezeti és működési szabályzatot, a
Vagyonrendeletet, a város Szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a Lakáshoz
jutók helyi támogatásáról szóló
rendeletüket. Hasonlóképpen jártak
el Berettyóújfalu háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi körzeteinek meghatározásánál, ugyanis a
korábbi rendeletük hatályba lépése
óta a városban számos új utca jött
létre, változott a lakosságszám is,
így az egyes körzetek finanszírozása egyenetlenné vált. A módosítás
során ezek kerültek kiigazításra.
Tájékoztató a Területi Kórházról, a Herpály-Team Kft.
mérlegbeszámolója
Részletes beszámolót tártak a
Területi Kórház 2007. évi munkájáról a testület elé. Az ülésen
jelen lévő dr. Bulyovszky István
főigazgató kivetítő segítségével
ábrákon és grafikonokon szemléltette az intézmény elmúlt évi és
jelenlegi helyzetét. A főigazgató
tájékoztatójából megtudtuk, a
tavaly április 1-jétől bevezetésre
kerülő kórházi reform alapján az
intézet aktív ágyainak száma 346
lett a korábbi 535-tel szemben. A
krónikus és rehabilitációs ágyak
száma közel duplájára emelkedett,
330 a korábbi 155-tel ellentétben.
A struktúra-módosítás több szempontból nehéz helyzetbe hozta
az intézetet, egyrészt jelentősen
lecsökkent az aktív fekvőbeteg-ellátás bevétele a teljesítmény volumen korlát miatt, másrészt pedig a
krónikus és rehabilitációs ellátásra
való felkészülés elhúzódásának
következtében az elmúlt évben a
fekvőbeteg finanszírozásuk 347
millió forinttal lett kevesebb. A
likviditási helyzeten részben az
OEP által folyósított 215 millió
forint kiegészítő díjazás, valamint
a tavaly február 15-től kötelező
vizit- és napidíjból származó 47
millió forint bevétel javított. A
takarékos gazdálkodás következtében ezért a likviditási helyzetük

a fejlesztési forrás 50%-a, illetve,
hogy a három település egyenlő
arányban viselje majd a TISZK
fenntartásának költségeit. A képviselők végül támogatták a társulási
megállapodást, illetve elfogadták az
alapító okiratot is, és egy helyi céget
bíztak meg a pályázat második fordulójának kidolgozásával.
Elfogadták a 2007-dik évi
zárszámadási rendeletet

Fotó: Kari
végül is nem romlott a 2006. évihez képest. A nehézségek ellenére
fejlesztéseket is végrehajtottak a
2007-es évben, melyekre a forrást
részben minisztériumi pályázatokból elnyert támogatások tettek
lehetővé. 108 millió forintot fordítottak az aktív ágyak krónikussá
való átkonvertálására, 90 millió
forintot a Sürgősségi Betegellátó
Osztály kialakítására, 40 millió
forintot a struktúra-átalakításra,
83 millió forintot informatikai
fejlesztésre és 38 millió forintot
eszközbeszerzésekre. Bulyovszky
István a 2007. évet a Területi
Kórházban úgy értékeli, hogy nem
nevezhető ugyan sikeres évnek, de
az adósságállományuk jelentősen
nem növekedett annak ellenére,
hogy nem használták ki maximálisan a rendelkezésükre álló tartalékaikat. Az intézményben végzett
betegelégedettségi vizsgálatok azt
igazolták vissza, hogy szívesen
választják a betegek ezt az intézményt a gyógyulás reményében.
Ennek érdekében az intézet összes
dolgozója szakmai tudása mellett
humánus magatartásával járult
hozzá a kiszolgáltatott beteg ember
jobb közérzetének biztosításához.
A kórház ez év október 28-án lesz
80 éves, melyet méltóképpen szeretnének megünnepelni.
A képviselő-testületből sokan
szóltak hozzá e napirendi pontoz.
A kórházi beszámolót részletesnek,
jónak tartották, és megköszönték a
dolgozók, a vezetés áldozatos
munkáját, hiszen nem volt könynyű egy új struktúrára átállni és
a nehéz finanszírozási helyzetben
talpon maradni. Dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy mindenképpen arra
kell törekedni, hogy a Területi
Kórház súlyponti kórházzá váljék, hiszen azoknál jogszabályok
rögzítik az ágyszámokat, ezért
nagyobb védettséget élveznek
a területi kórházaknál. Gyula
Ferencné országgyűlési képviselő
asszony eredménynek tartja, hogy
az intézmény valamennyi osztályát
sikerült megőrizni, illetve azt is
ígérte, hogy megteszi a tőle telhetőt a súlyponti kórházzá minősítésért. A képviselők jóváhagyták a
kórházi beszámolót.
Ezután tájékoztatást kapott a
testület a Herpály-Team Kft. elmúlt
évi gazdálkodásáról, mérlegbeszámolójáról. A tájékoztatóból
kiderül, a társaság számára nem volt
zökkenőmentes a 2007-es üzleti év,
azonban a reá bízott feladatokat,
szolgáltatásokat biztosítani tudta. Egész évben voltak pénzügyi
gondjai, amit a folyamatosan rendelkezésre álló folyószámla hitellel
megoldottak. A társaság likvid
problémáit a növekvő összegű kintlévőségük nehezítették, valamint az
is, hogy egy jelentős szolgáltatás, a
szemétszállítás feladatait a kft.-től
az AKSD vette át. A 2008-as üzleti
év még szigorúbb költségtakarékosságot igényel a cégtől, hiszen
a kiszámlázott díjtételek alaposan
megterhelik a szolgáltatásukat
igénybe vevők pénztárcáját, ezért a

díjemeléseknél arra is figyelemmel
kell lenniük, hogy a fizetőképes
kereslet az utóbbi időben jelentősen
mérséklődött. Az ülésen jelen lévő
Bondár Sándor ügyvezető igazgató
elmondta, a küzdelmes évet végül
sikerrel, 5.148 ezer forint mérleg
szerinti eredménnyel zárták. A
testület döntése alapján az adózott
eredmény az átalakulás előtt álló
társaság tőkerészét növeli majd.
Bondár Sándor további 5 évig
láthatja el a képviselői határozat
alapján a cégnél az igazgatói feladatokat.
Megállapodás a szakképzés
színvonalának emeléséért
Hosszabb megbeszélés és
némi bizonytalanság kísérte azt
a napirendi pontot, amelyben a
Bihar-Sárrét-Hajdúszoboszlói
Szakképzés-szervezési Társulás
létrehozására és működtetésére
vonatkozó megállapodásról tárgyaltak a képviselők. Mint ismert,
az előző év végén döntött a testület
arról, hogy szándéknyilatkozatot ír
alá Térségi Integrációs Szakképzési
Központ (TISZK) létrehozására
Hajdúszoboszló és Püspökladány
településekkel, illetve részt vesz a
TISZK-rendszer továbbfejlesztése
című pályázat első fordulójában.
A pályázatot benyújtották, annak
befogadásáról azóta értesítést is
kaptak, és jelenleg folyik a pályázat
második fordulójának előkészítése.
Ahhoz, hogy ezen fordulóban
is eredményesen szerepeljenek,
szükséges, hogy a résztvevő önkormányzatok egymással társulási
megállapodást kössenek, illetve
költségvetési szervet is alakítsanak
ennek működtetésére. Március 26án a három település egyeztetető
megbeszélést tartott, melyen megállapodtak abban, hogy egyenlő
arányban viselik a TISZK működtetési költségét, valamint abban,
hogy a létrejövő TISZK székhelye
Hajdúszoboszlón lesz. Megegyeztek abban is, hogy az infrastrukturális fejlesztési lehetőséget biztosító
pályázatot úgy készítik elő, hogy a
fejlesztés 50%-a Berettyóújfaluban
kerül majd felhasználásra (mintegy
400 millió forint, mert Berettyóújfaluban oktatják a legtöbb gyereket
a szakképzésben a három település
közül). A másik két település pedig
25-25%-os arányban részesül majd
a fejlesztésből. A pályázat megírásának költsége a három települést
egyenlő arányban terheli majd,
amely egyenként másfél millió
forint plusz áfa lesz. A képviselők
sokáig tárgyaltak erről a napirendi
pontról. Sok kérdés és bizonytalanság vetődött fel, többek között,
hogy a székhely miért Szoboszlón
lesz, amikor Berettyóújfalu szakképzésében tanul a legtöbb gyermek. Szeifert Ferenc polgármester
és Muraközi István alpolgármester,
valamint Kapornai Judit intézményi
irodavezető arról próbálták meggyőzni a bizonytalankodókat, hogy
kompromisszumot kellett kötniük
annak érdekében, hogy Berettyóújfaluban kerüljön felhasználásra

A 2007. gazdasági évet lezáró
rendelet előterjesztéséből kiderült,
hogy a gazdasági év indulásakor
az alap- és vállalt önkormányzati
feladatok megfelelő szintű ellátásához és a lakossági igények
kielégítéséhez szükséges források
maradéktalanul nem álltak rendelkezésre. A tervezéskor 246,8 millió
forint működési forráshiánya volt
a városnak, a beruházási feladatok
megvalósításához pedig 258,5
millió forint hiányzott. A nagy
összegű működési forráshiány
a gazdálkodást és a folyamatos
működést veszélyeztette a 2007.
évben. A hiány csökkentésére a
testület több intézkedést tett, melyek között szerepelt hitelfelvétel,
ÖNHIKI-s pályázat beadása, valamint a feladatok racionalizálása és
létszámcsökkentések végrehajtása.
A likviditási hitelszerződést a működőképesség megtartása érdekében 2007 júniusában 120 millió
forintról 180, majd októberben 200
millió forintra emelték. A 2007-dik
évben 128 fős létszámcsökkentés
végrehajtásáról született döntés
a városban. A működőképesség
fenntartására, a számlatartozásokra,
illetve a rosszabb hitelek kiváltására
2007 decemberében másfél milliárd
forint összegű kötvény kibocsátásáról döntött a testület, melyből 1
milliárd forintot fejlesztési források
biztosítására tartalékoltak – olvashatjuk a 2007. évi zárszámadási
rendelet általános értékelésében. A
képviselő-testület tudomásul vette
és elfogadta a rendeletet.
Ezt követően intézmények
alapító okiratait is módosították, illetve mintegy 9 pályázat
benyújtásáról hoztak döntést,
útfejlesztéseket, útburkolat javításokat, egészségügyi fejlesztéseket,
valamint a volt szovjet katonai
repülőtéren található üzemanyag
tartályok környezetének szénhidrogén kármentesítését célzó
pályázatokról.
Végül zárt ülésen népjóléti
ügyekben is határoztak, valamint a
Város napján kitüntetni tervezettek
személyéről is döntöttek.

Tájékoztatás
Felhívjuk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők figyelmét, hogy az 1997.
évi XXXI. tv. 19-20.§-ai alapján a
jogosultság egy évre kerül megállapításra. Így a 2007. június hótól
megállapított kedvezmény 2008.
június hónapban megszűnik. A
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek
vagy más törvényes képviselőnek,
illetve a nagykorú jogosultnak új
kérelmet kell előterjeszteni.
Az ingyenes tankönyv és a
gyermekétkeztetési kedvezmény
kizárólag a megállapított jogosultság alapján vehető igénybe és
visszamenőlegesen nem érvényesíthető!
A kérelmek 2008. április hónaptól már benyújthatók a polgármesteri hivatal 18-as és 19-es
irodáiban.
Tájékoztatást a következő telefonszámokon kérhetnek:
54/505-442, 505-443
Polgármesteri hivatal

A biztonságosabb közlekedés érdekében elkészült, és már használható
a körforgalom a Bajcsy-Zsilinszky–Tardy utcák kereszteződésében. Az
ünnepélyes átadás a város napján lesz.

Kulturális pályázatok
– 2008 –
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális
Bizottsága április 22-én döntött a saját hatáskörében felosztható kulturális támogatások összegéről. A bizottság a rendelkezésére álló 6 millió
Ft keretösszegből korábban, 32/2008. (III. 26.) számú határozatával
kiemelt támogatásban részesítette a Bihar Néptáncegyüttest (1,5 millió
forint összeggel), az Ifjúsági Fúvószenekart (1,5 millió forint összeggel),
valamint a Bihari Népművészeti Egyesületet (500 ezer forint összeggel).
A 33/2008. (III. 26.) számú határozat értelmében kiírt pályázat keretében
így a bizottságnak 2,5 millió forint állt rendelkezésére a berettyóújfalui
székhelyű civil szervezetek, csoportok, valamint intézmények kulturális célú tevékenységének támogatására, melyet a következők szerint
osztott fel:
Intézmények
Pályázó:
Támogatási összeg
BERÉPO Közhasznú Társaság
60.000
Bihari Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Berettyóújfalu Városi Zeneiskola
60.000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
60.000
Szivárvány Református Óvoda
60.000
Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
60.000
Városi Szociális Szolgáltató Központ
60.000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskola 60.000
Nadányi Zoltán Művelődési Központ – Pávakör
60.000
Arany János Gyermekotthon Kikelet Lakásotthon
46.000
Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző
és Közgazdasági Szakközépiskola
58.000
Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde
60.000
Toldi Miklós Református Általános Iskola
60.000
NZMK – Ifjúsági Fúvószenekar
60.000
Sinka István Városi Könyvtár
60.000
Berettyóújfalu Cigány Kisebbségi Önkormányzat
30.000
József Attila Általános Iskola, Nevelési Tanácsadó
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Eltérő Tantervű Tagozata
60.000.
Összesen:
914.000 Ft
Civil szervezetek, öntevékeny csoportok:
Pályázó:
Támogatási összeg:
Bihari Természetbarát Egyesület
20.000
A védett Barcsay-kert
20.000
Bihari Lövészklub
60.000
Nők a XXI. Században Egyesület
60.000
Barbaricum Irodalmi és Művészeti Egyesület
60.000
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének
Berettyóújfalui Csoportja
60.000
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Bihari Tagcsoportja
60.000
József Attila Általános Iskola, Nevelési Tanácsadó
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Diákönkormányzata
60.000
Morotva Egyesület
60.000
Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete
60.000
Összefogás Berettyószentmártonért Egyesület
60.000
Csicseri Néptánccsoport
60.000
Bihari Múzeum Baráti Köre
60.000
Parola Közhasznú Egyesület
60.000
Cimborák Gyermekszervezet
60.000
Összesen:
820.000 Ft
Mindösszesen:
1.734.000,A döntés értelmében a bizottság 766 ezer forint tartalékot képez,
mely összegből az év során különböző kulturális rendezvényeket kíván
támogatni.
Gyula Ferencné,
az oktatási és kulturális bizottság elnöke
Közlemény
A Berettyóújfalui Csatornamű Társulat éves közgyűlését május 6-án,
16 órai kezdettel tartja a Kossuth utca 6. szám alatt.
Tervezett napirend:
– A 2007. évi tevékenységről szóló beszámoló
– A 2007. évi zárszámadás és mérlegbeszámoló
– A 2008. évi költségvetési terv
– Az alapszabály módosítása
– Személyi kérdések
– Egyebek
Az intéző bizottság nevében: Szántai László elnök

TÜNDÉRKERT

Ünnepre készül a város. Beretytyóújfalu emlékezik. Négyszáz éve
annak, hogy az addig jobbágyfalu
mezővárosi rangot kapott, amikor
Erdély fejedelme, Báthory Gábor
letelepített itt száz hajdú katonát.
Ez tulajdonosi jogokkal és kiváltságokkal járt, amelynek az örökösök
és „összes utódaik” várományosai
lehettek. Sorsfordító, történelmi
pillanat.
A Bihari Hírlap most arra vállalkozik, hogy megbolygassa az
idők nyugalmát, megidézze a
múlt egy-egy pillanatát. Így közelebb kerülhetünk az Erdély akkori
sorsát alakítók személyiségéhez,
megismerhetjük szándékaikat,
cselekedeteiket és jellemük néhány
vonását is. Móricz Zsigmond híres
regényhármasában ezt a negyedszázadot – benne ezzel a dermesztő öt
esztendővel – az epika ékességeivel
gazdagítva tündérkertként írja le.
Keressük hát az idők varázslatait, múltunk vélt vagy igaz
valóságait.
1. Küzdelem a „kisded ország”
trónjáért
Rákóczi Zsigmond igen rövid
ideig, 1607. február 15-től 1608.
március 5-ig volt Erdély fejedelme. A 15 éves háborút lezáró
zsitvatoroki béke (1606. november
11.) után a népek, különösen a
kiéheztetett, kivéreztetett Erdély
békére és nyugalomra vágyott.
Erdély nemes urai úgy vélték, hogy
Rákóczi Zsigmond személyisége
lesz a biztosíték arra, hogy a háborúságoknak jó ideig elejét veszi.
Rákóczi ekkor jóval 50 felett, de
70 évesnek látszó, csendes és viszszahúzódó ember volt. A Rendek
eme ősz hajú, ősz szakállú urat
vélték legalkalmasabbnak Erdély
fejedelmének. Hírét-nevét részint
az a tény alapozta meg, hogy
Bocskai, mint fejedelem alig-alig
töltötte idejét Erdélyben, mivel
a felvidéki hadjárat odakötötte,
Kassáról kormányozta Erdélyt,
tudjuk, ott is halt meg. Ennélfogva
Rákóczi Zsigmondot bízta meg az
ügyek intézésével, ő volt Erdély
gubernátora. Bizonyos, hogy az
urak – elsősorban Homonnai Bálint
és Báthory Gábor – Rákóczi Zsigmond fejedelemségét igen rövid
átmenetnek tekintették. Tudni lehet,
hogy ő maga is átmeneti embernek
hitte magát, nem törekedett nagyon
a trón megtartására sem. Szalárdi
krónikájában olvasható: „Inkább
kívánván magányos, csendes életet
élni, mintsem fejedelemséget viselni.”. Ártatlansága is, közönye is
látszólagos. A saját anyagi érdekei
mellett harcosan kiállt.
Ugyanakkor voltak jelentékeny
erőt képviselő aspiránsok a fejedelmi méltóságra, de ahogy manapság
mondják, ezek nem kellő időben
voltak nem jó helyen.
Az érdekesnek mondható történet pedig így foglalható össze:
Bocskai István fejedelem 1606.
december 29-én Kassán halt meg.
Végrendeletében meghagyta, hogy
fejedelmi elődjeihez hasonlóan
őt is Erdély akkori fővárosában,
Gyulafehérvárott temessék el. Nagy
tél volt. A menet a zárt koporsóval
január elején indult el Kassáról,
útjuk a nagy hóban több mint egy
hónapig tartott. Az erdélyi urak
Kolozsváron ezt az időt nem győz-
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ték kivárni, február 11-én Rákóczi
Zsigmondot megkoronázták.
Amikor a halott Bocskai fejedelmet szállító gyászkíséret február
közepén megérkezett, megállapítható volt, hogy többen nem így
képzelték el Erdély jövőbeni kormányzását. Elegendő csak Bocskai
végakaratát idézni, hiszen ő hűséges alvezérét, Homonnai Bálintot
szánta a fejedelmi méltóságra, de
az erőteljes ambíciókkal megáldott
(vagy megvert) egyéniségű, alig 18
éves Báthory Gábor is pályázott a
címre. Mindketten a halott fejedelmet hazaszállító kíséret tagjai
voltak, így a választást befolyásolni
nem tudták. Lemaradtak. Várni
kellett a kedvező idők érkezésére.
Azonban Báthory Gábor várni nem
szeretett. Már ekkoron is eléggé
erőszakos volt, minden erejével
siettetni kívánta az eseményeket.
Járta az erőközpontokat. A fejedelemnek is gyakori látogatója
lett. Sugdolózott, fenyegetett és
követelőzött. Rákóczi tán módját
is ejthette volna, hogy a folytonos
intrikálás miatt börtönbe csukja,
vagy száműzze, de nem tette.
Báthory eljutott Bécsbe is. Itt
megesküdött az erdélyi ügyekért
Bécsben felelős Mátyás főhercegnek, hogy bár ő lutheránus, de ha az
erdélyi trónra segítik, akkor minden
erejével azon lesz, hogy a katolikus
hit elterjedjen egész Erdélyben.
Érintkezésben állt a szultán
befolyásos embereivel, támogatást
kapott a töröktől is. Állandó kapcsolatban volt a hajdúk vezetőivel,
elsősorban Nagy András hajdúgenerálissal, de a többiekkel: Szilassi
János, Lippai Balázs, Dengeleghi
Mihály kapitányokkal is. Feltehetően hathatósan közreműködött abban, hogy 1607 októberében Nagy
András Debrecenben meghirdette a
második hajdúfelkelést.
A helyzet feszült volt és fenyegető. A Bocskai által kötött békékben megfogalmazott hajdújogok
nem érvényesültek, nem valósultak
meg. Báthory Gábor biztatta-tüzelte
is őket: szerezzenek érvényt a
kivívott jogoknak. Nem volt nehéz
dolga. Gyülekeztek, jöttek a szökött
jobbágyok is, érkeztek a hosszú
ideje zsold nélküli végváriak. Ez
bizony reális és komoly veszélyt jelentett. A 15-20 ezer hadra fogható,
elkeseredett és elszánt, harcokban
edződött ember megváltoztathatta
volna az erdélyi hatalmi viszonyokat. Amikor a még le nem telepített,
harcba vethető hajdú erők nevében
Nagy András azzal a követeléssel
is előállt, hogy nekik király kell,
méghozzá magyar király, Báthory
Gábor elérkezettnek látta az időt a
maga számára.
(folytatjuk)
Szívós István

Hétköznapi csodák – Biharban
Három kicsi levelibéka egy
faágon fürdőzik az első tavaszi
napsugarakban, és talán a maguk
módján, nyelvén pletykálnak
is (nem tudhatjuk). Száznál is
több, szorgalommal összegyűjtött pirosszárnyú feketepöttyös
katicabogár az éppen csak sarjadó fűben, a foltosodó hó alól
ezer színben kibújó, csodálatos
krókuszok, a szirmait bontogató
hóvirágon bambáskodó, bóbiskoló
darázs, barkáiktól terhes, pattanni
kész fűzfák a Berettyó-parton,
naplemente a Bihari-szík belvizes
kátyúiban, a langyosodó Beretytyóban játszadozó kölyökkutyák,
a csillámló víztükör fölé boltosodó
kis Berettyó-híd autókkal, biciklisekkel, emberekkel. Az ébredő,
éledő Bihar–Bihar jobbik, szebbik
arca. Tavasz, újjászületés, az újrakezdés lehetősége itt, nálunk is.
Röviden így lehetne összefoglalni
azt az újabb kiállítást, ami április
22-től május 9-ig a Bihari Múzeum időszaki kiállítótermének
falain látható. – Egyre több ember
számára adatik meg az egyszeri,
a megismételhetetlen, a pillanat
megragadásának lehetősége, és
már nem feltétlenül kell hozzá
profi apparátus, nagyértékű fényképezőgép, elég akár egy jobb
minőségű mobiltelefon is a perc
megörökítéséhez. Technikailag

ezt a széles skálát tükrözi a fent
említett kiállítás anyaga, az a
mintegy 70 fotó, ami a Bihari
Természetbarát Egyesület „Tavasz
Biharban” címmel kiírt pályázati
felhívására érkezett – mondta el a
fényképeket zsűrielnökként elbíráló Gombos Ferenc. A városunkról
és térségünkről oly sok szép képet,
albumot készítő fotográfus a természetfotózás törvényszerűségeiről is
beszélt hallgatóságának, és szinte
valamennyi, a kiállításon látható
képet elemzett kivetítő segítségével. A pályázó amatőr fotósok
által feltett szakmai, gyakorlati
kérdésekre is válaszolt, így szinte
fotós-diskurzussá változtatva a
délutánt.
A 21 pályázó értékes jutalmakat is átvehetett Muraközi
István alpolgármestertől, Gombos Ferenctől, a zsűri elnökétől
és tagjaitól, Bogya Pál fotós és
designer-től, Hegedűs Zoltántól, a
Bihari Természetbarát Egyesület
elnökétől és a kiállításnak helyt adó
múzeum vezetőjétől, Kállai Iréntől.
A Föld napja tiszteletére szervezett
díjátadó és kiállításmegnyitó után
folytatódott a „MÚZEUMI MINDENTUDÁS” előadás-sorozat,
melynek keretében „A Bihari-sík
madarai” címmel Vasas András, a
Körösök Környezet- és Természetvédelmi Egyesület munkatársa tar-

Fotó: Kari
tott diavetítéses bemutatót szűkebb
környezetünk madárvilágáról. Az
ismeretterjesztő előadáson alkalom
nyílt arra, hogy a korábban csak
hangjáról, fészkéről, esetleg egyegy tojáshéjról vagy tolláról felismert madarak életmódját, szokásait
közelebbről is megismerjük.
A kiállítás díjazottjai:
Gyermek kategória:
1. helyezett: Kiss Henriett: Jácintok árnyékban, Az első nárcisz,
Zümi a virágon
Junior kategória:
1. helyezett: Tikász Norbert:
Virágzó szomorúfűz, 2. helyezett:
Nagy Attila: Verőköltő, 3. helyezett: Zöld Anita: Virágperspektíva
Felnőtt kategória:

1. helyezett: Szabó Judit: Békák,
2. helyezett: Tikász Ildikó: Alvó
méhecske, 3. helyezett: Veres Péter:
Berettyó-parti tavasz
Különdíjasok:
Nagy Attila: Verőköltő, Tikász
Attila: Tavaszi napsütés, Pancsoljunk, Agárdi Tamás: A tavasz kiváló dolgozója, Perei Árpád: Tavasz
az Istenek-havasán, Végre tavasz a
Bihari-havasokban, Nagy Sándor:
Fényjáték, Remény, Jankuly Imre:
Havas krókuszmező, Fekete Imre:
Tavasz hírnöke
(A rendezvényt a zsűritagokon
kívül támogatta még a Horváth
Fotó, a Digitális Fotó Magazin és
Csorba György.)
L. M.

Nyugdíjasok akadémiája
Ezzel a címmel hirdetett programot a Nők a XXI. Században
Egyesület, ami február 28-án indult
és április 3-án ért véget. Már az első
előadáson zsúfolásig megtelt teremben az érdeklődő tekintetek arról
tanúskodtak, hogy a résztvevők
igencsak kíváncsiak a témákra.
A „tanulók” leckekönyvet kaptak, melyben minden előadáson
bejegyezték az előadás témáját,
az előadók nevét. Ezzel igazolták,
hogy jelen voltak. A tanfolyam
végén minden résztvevő jelképes
„diplomát” kapott. A szervezőket
az a nemes szándék vezérelte, hogy
tisztelegjünk városunk fennállásának 400 éves évfordulója előtt,
illetve a reneszánszról bővítsük
ismeretinket. A tanulás nemes
dolog. A tudás olyan hatalom,
amit soha senki nem vesz el tőlünk. „Mert a tudomány nemcsak
felfedezés, hanem életszemlélet,
jellem, temperamentum és képzelőerő dolga is. Fel kell tehát fedni
önmagunkat” – írja Selye János. Az
előadásokon megismerhettük a régi
Bihar vármegye irodalmi életét,
történelmét, majd a kettészakadt
megye irodalmát. Kitértünk ismert
és kevésbé ismert írók és költők
munkásságára. Igen érdekes volt

Fotó: Kari
Kádár vitéz története vagy a Bihari
remete, Bessenyei György életéről
szóló előadás. Betekintést kaptunk
történelmi nagyjainkról, Báthory
Gábor, Bethlen Gábor, Osváth Pál
munkásságáról. Mátyás királyról
szóló legendákat, történeteket
valamennyien sokat ismerünk.
A Hunyadiak életét, trónra lépésük körülményeit, uralkodásukat
színes történetekkel illusztrálva
hallgattuk meg. Bővült ismeretünk a reneszánsz kor művészetéről, kultúrájáról is. Városunk
történelme, fejlődése, gazdasági,
kulturális múltja és jelene lekötötte a hallgatóság figyelmét. A

városunkról készült dokumentumfilm megtekintése érzelmeket,
emlékeket idézett fel, ugyanakkor
megerősítette bennünk, hogy
Berettyóújfalu, mint faluváros,
mindig a térség központja volt,
van és lesz. Dolgos, szorgalmas,
okos emberek éltek itt, és tették a
dolgukat a nehezebb időkben is.
Büszkék voltunk azokra az eredményekre, amelyeket a filmen láttunk.
A hatodik foglalkozás Budapesten
volt, ahol a Történeti Múzeumban
gyönyörködhettünk a reneszánsz
művészetében, festészetében, majd
a Szépművészeti Múzeumban
megnéztük a „Mediciek fénykora,

élet és művészet a reneszánsz Firenzében” című időszaki kiállítást. Az
élményeket fokozta a Magyar Parlament megtekintése, ahol a koronázási jelvényeken túl a Parlament
történelmével, építészeti stílusaival,
múltunkkal ismerkedtünk. A foglalkozások hozzájárultak történelmi
és irodalomtörténeti ismereteink
bővítéséhez. Az embernek minden
korban oda kell figyelni önmagára,
másokra, testi és lelki egészségére,
és szükségünk van arra, hogy szellemileg is karban tartsuk magunkat.
Eötvös József azt mondta: „ha van
gyönyör a világon, azt csak a tudomány és a szeretet adja”. Éljünk
tehát ebben a szellemben.
A rendezvény fővédnöke Gyula
Ferencné országgyűlési képviselő asszony volt, akinek hálásak
vagyunk, hogy gazdagabbá tette
nyugdíjas napjainkat, életünket,
illetve köszönjük a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatását.
Gratulálunk a résztvevőknek,
mindenkinek jó egészséget, szép
nyugdíjas éveket kívánunk. A
következő évben is találkozunk a
nyugdíjas akadémián.
Bazsó Sándorné, a
Nők a XXI. Században Egyesület
elnöke

Az év hangszerese

Virágpalánták ajándékba
Galló Ferenc, berettyóújfalui lakos is szeretné emlékezetessé tenni
városa kiváltságlevelének 400. évfordulóját. Ennek érdekében meghirdette
a Virágos Lakótelepért mozgalmat a Bessenyei-lakótelepen. Április 19-én
mintegy nyolcvan lakótelepi családnak osztott szét egynyári virágokat,
hogy versenyezhessenek a legvirágosabb erkély, illetve a legvirágosabb
kiskert címekért. Eredményhirdetés augusztus 19-én, a városi ünnepség
napján lesz egy független zsűri értékelése alapján. Fotó: Nyírő Gizella

Hét éve rendezi meg városunk
zeneiskolája „Az év hangszerese”
versenyt. Az iskolai előválogatást
követően negyven zeneiskolás
növendék várta a megmérettetést
április 17-én a volt megyeháza dísztermében. Szilágyi Péter igazgató
úr köszöntőjében elmondta, hogy
egyedülálló kezdeményezés volt ez
a zeneiskola tantestülete részéről.
Egyfelől bemutatkozási lehetőség a
legügyesebb, legtehetségesebb gyerekek számára a nyilvánosság felé.
Másrészt ízelítőt ad a pedagógusok
magasszintű szakmai munkájából.
A különböző tanszakok tanulói
megismerhetik egymást a produkciók által, és nem utolsó sorban zenei
élménynyújtás mindazok számára,
akik szeretnek élőzene közelében
eltölteni néhány órát. Kiemelte a
szülők anyagi és erkölcsi támogatásának jelentőségét is, amely ezen a
napon sem maradt el. Finomabbnál

finomabb falatok várták a szünetekben a vendégeket és gyerekeket. A
háromórás versenyen vagy inkább
koncerten az idő gyorsan elrepült.
A négytagú szakmai zsűri – akik a
nyíregyházi zeneiskola tanárai – így
értékelték a hallottakat: „Az igazi
nyertesek mi vagyunk, mert hallhattuk, láthattuk ezt a sok tehetséges
gyermeket.”
Az év hangszerese verseny
helyezettjei:
1. korcsoport: 1. Papp Zsófia,
fuvola, 2. Kisikán Debóra, hegedű,
3. Papp Balázs, zongora. Dicséret:
Frank Ádám, gordonka, Balogh
Benjámin, ütő, Irmai Blanka, zongora, Siteri Regina, zongora.
2. korcsoport: 1. Szabó Ádám,
zongora, 2. Bagossy Attila, zongora, 3. Szilágyi Zoltán, ütő. Dicséret:
Szabó Dóra Szilvia, furulya.
3. korcsoport: 1. Nagy Emese,
fuvola, 2. Pataki Jenifer, zongora, 3.

Fotó: Kari
Bagossy Mária, zongora. Dicséret:
Nagy Márton, tuba, Papp Adrienn,
hegedű, Bundik István, kürt.
2008-ban Az év hangszerese
verseny győztese, akinek a neve
felkerül a Zeneiskola vándorserlegére: Erdei Zsolt, kürt. Tanára: Tóth
Gyula (képünkön).
Minden versenyzőnek és felkészítő tanáraiknak gratulálunk.
Rácz Anikó
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Show – ahogy én szeretem

Pünkösdi
hírek

Show: talán a legismertebbé,
legközkeletűbbé vált angol szó,
annyit jelent: mutatni, megmutatni,
felmutatni vagy csak annyit, látni
engedni, engedtetni. Bizonyára
korjelző, kortünet, hogy a huszadik
és a néhány éves huszonegyedik
században ennyire felértékelődött
e szó. Hétköznapok, életérzések,
értékítéletek, mi több, bizniszek,
iparágak, városrészek, városok
fejlődtek a jelentése köré. Megmutatni, hogy TE vagy a legjobb, mert
egyébként eltaposnak. Egészen
fiatalon, tán húsz egynehány éves
koromban az amerikai drámairodalomhoz való ösztönös vonzódásom miatt találkoztam efféle
érzésekkel, gondolatokkal. Akkor
még csak empátiával fogadtam,
és sejtésem sem lehetett arról
a langyosvízben tapicskolódás
közepette, hogy egyszer majd én
is megélem kortársaimmal együtt
a Tennessee Williams, O’ Neill,
felvetette vagy az Arthur Miller:
Az ügynök halála kisemberének
problémáit. A napi bizonyítás,
felmutatás kényszere elérte a mi
kisembereinket, sőt az egykoron
kereskedelmi televíziókra kitalált
műfajt ontja magából a közszolgálati is főműsoridőben (ha kell,
ha nem) a nézettség, a túlélés jegyében. Reklámok, rengeteg pénz,
talmi csillogás, üresség.
De mi keresnivalója van ennek
a mi, nem a rengeteg pénzéről, a
csillogásáról híres kisvárosunkban
– kérdezhették azok, akik néhány
héttel ezelőtt az immár Berettyóújfaluban negyedjére megrendezésre
kerülő smink- és fodrász-shaw-ra
hívogató plakátokat olvasgatták.
Harmatiné Varga Zita, a Smink
Shaw Team Egyesület elnöke és
Bogya Pál fotós, designer lelkes
kis csapatukkal bebizonyították,
hogy igenis van. Mert itt is jólöltözötten kell gyerekeinknek, az
óvodástól a kamaszokig óvodába,
iskolába járniuk, csinosnak és
szépnek kell lenniük a tinilányok-

nak-fiúknak, ha buliznak, elegánsnak és megnyerőnek az idősebb
korosztálynak, ha munkába vagy
társaságba mennek. Ehhez adtak
ötleteket, recepteket a szervezők,
de emberien, közvetlenül, kedvesen. Nagyszerű volt a hangulat,
fülbemászó a zene, sok-sok tánc,
kezdők és profik egyaránt. Sok-sok
virág, hang–fény– füst-effektusok,
ahogy egy igazi shaw-ban szokás.
De a színpadon az ismerős arcok,
újfalui, bihari gyerekek és idősebbek, a BMSE felnőtt férfi kézisei, a
város és a környék legszebb lányai,
közülük néhányan csetlő-botlóan,
mások az igazi profik otthonosságával tették emberivé ezt a szombat délutánt. Megmutatták, hogy
ebben a látszólag tőlünk távol eső
műfajban is jók tudunk mi lenni
itt, Biharban. A smink-shaw szépének Nagy Nikolettet választotta
a Muraközi István alpolgármester
vezette zsűri, különdíjas Pálinkás
Flóra, közönségdíjas Csétei Georgina lett.
A szervezők köszönetet mondanak valamennyi támogatójuknak.
L.M.

Május 6-9-ig, keddtől-péntekig
bűnbánati hét lesz, este 6 órai
kezdettel a Wesselényi utcai imaházban és a Kálvin tér 3. sz. alatti
gyülekezeti teremben.
Május 6-án, kedden, délután 2
órakor istentisztelet lesz a kórház
pszichiátriai osztályán.
Május 8-án, csütörtökön délután 2 órakor istentisztelet lesz a
Mátyás utcai otthonban.
Május 10-én, szombaton, délután 3 órakor lesz a templomban
konfirmandus testvéreink vallás és
fogadalomtétele Isten és a gyülekezet színe előtt.
Május 11-én, pünkösd vasárnap, délelőtt 10 órakor úrvacsorás
istentisztelet lesz a templomban és
az imaházban. Délután 3 órakor
istentisztelet mindét helyen.
Május 12-én, pünkösd hétfőn,
délelőtt 10 órakor lesz ünnepzáró
istentisztelet mindkét helyen.
Május 24-én, szombaton
konfirmandus nap lesz a Debreceni
Református Kollégiumban.
Június 6-án, pénteken, este 7
órától jótékonysági koncert lesz
a sportcsarnokban templomunk
felújítására. Az est szolgálattevője
Liszter Sándor.
Nyári alkalmaink szervezés
alatt: vakációs Bibliahét, gyülekezeti kirándulások, Országos
ifjúsági konferencia Balatonszárszón, valamint Berettyóújfalui
gyermek-ifjúsági és családi hét
Balatonszárszón, a Magyarországi Református Egyház Soli Deo
Gloria Konferenciatelepén.
Áldáskívánással:
a Berettyóújfalui Református
Egyházközség

2008. május 2.

Alapműveleti matematikaverseny
2008 Berettyóújfalu
Marcaliban működik a Mikszáth
Kálmán utcai Általános Iskola,
akik néhány éve meghirdették
az Alapműveleti matematikaversenyt. Idén, 2008-ban negyedik
alkalommal 10 megye csatlakozott
a felhíváshoz: Pest (Budapest),
Fejér, Győr-Moson-Sopron, HajdúBihar, Somogy, Tolna, SzabolcsSzatmár-Bereg, Vas, Veszprém,
Zala megye.
Berettyóújfaluban a Hunyadi
Mátyás Tagiskola adott helyet
április 2-án, 14 órai kezdettel a
megyei fordulónak. A verseny célja
a tanulók számolási és kalkulációs
képességének mérése és a tanulók
tudásának összevetése. Nemcsak a
logikus gondolkodást mérték, hanem
a mindennapi életben gyakori kalkulációs és számolóképességet is.
A megyei forduló feladatsorában egyszerű és összetett alapfeladatok is szerepeltek, melyek a
4-8. osztályos matematikatanítás
részei, követelményei: a természetes, egész, racionális és irracionális
számok halmazában.
Szerdán délután nagy volt
az izgalom a Hunyadiban. A
megnyitó után Kovács Tiborné
tagintézményvezető és kollégái
minden kismatematikust útbaigazítottak a tantermek felé. A rendelkezésükre álló egy órát a többség ki
is használta, de olyan versenyzők is
voltak, akik hamarabb megoldották
a feladatokat. Az egyórás dolgozatírás után a felkészítő tanárok
közül 12-en azonnal neki is láttak
a javításnak. A feladatlap összeállítói törekedtek az egyszerűségre
és a gyors javíthatóságra, így a

„Arat” a Karib-tenger kalózai
A debreceni székhelyű Piruett
Tánc Stúdió, melynek berettyóújfalui csoportja is van, 2008-ban a
modern tánc kupasorozat versenyein vesz részt.
A sorozat több versenyt foglal
magába. A megszerzett és összegyűjtött pontokkal nyílik lehetőség
Budapesten, a májusi kupadöntőben
indulni. Simonyi Kitti, az egyesület
elnöke juttatott el lapunknak egy
hosszabb anyagot, melyből a beretytyóújfalui táncos lányokat is érintő
eredményeket szemelgettük ki:
– A kupasorozat első versenye február 17-én Budapesten
volt, ahol az egyesület gyermek,
serdülő és felnőtt kategóriában
indított versenyzőket. A gyermek
formációban a stúdió 1001 éjszaka
című produkciója nyerte meg a
versenyt. Ebben a show-táncban a
berettyóújfalui és biharkeresztesi
gyerekek léptek fel. A serdülő kis-

csoport kategóriában a versenyzők
a Dreamgirls (berettyóújfalui és
biharkeresztesi gyerekek) című koreográfiával 2. helyezést értek el. A
zsűri az első helyet a „Karib-tenger
kalózai” című produkció táncosainak ítélte meg, akik a Piruett Tánc
Stúdió berettyóújfalui lányai. A

lányok névszerint: Barcai Blanka,
Bozsódi Fanni, Bukta Vanessza,
Háló Csenge, Holopovics Zsófia,
Kincses Lili, Kovács Liliána, Ötvös
Eszter (képünkön).
A következő megmérettetés
február 23-24-én Debrecenben került megrendezésre a III. ABIGÉL

Postaládánkba érkezett
Kedves Barátom! (Rinyu Sándor) Először is engedje meg, hogy
így szólítsam. Koromnál fogva,
született berettyóújfaluiként és
BUSE szurkolóként talán megengedhetem magamnak ezt a kis
bizalmaskodást.
A művelődési központ jóvoltából rendszeres olvasója vagyok
lapjuknak, és távolból is – mint
egykori BUSE játékos – szurkolok
a csapatnak. Az eredményekkel
ugyan nem nagyon vagyok megelégedve, de olvasva az ez évi
programot remélem, hogy jobban
fognak szerepelni.
Levelem tulajdonképpen a mellékelt fénykép miatt született.
Elküldöm, hátha egyszer valaki
megírván a BUSE történetét, hasznát veszi. Ez a csapat a negyvenes
évek csapata volt. Edző Sidlik István, intéző és mindenes a kis Misi
– mi csak így neveztük. Szerintem

munka gördülékenyen haladt. Míg
a pedagógusok lázas igyekezettel
dolgoztak, addig a vendégek aktívan pihentek. Az iskola udvarán
fociztak, kézilabdáztak, sétáltak, az
emeleti számítógépteremben interneteztek, játszottak, chat-eltek, az
éhesebbek sütiztek, üdítőztek.
A gyors és alapos javítást eredményhirdetés követte. A dobogós
helyezettek az oklevél mellett
tárgyjutalomban is részesültek, és
boldogan várják az első helyezettek az országos döntőt. Köszönjük
Szabó Ferencné és Boldizsár Ottó
hunyadis matematikatanároknak a
szervezést. Elismerés illet minden
felkészítő matematikatanárt lelkiismeretes munkájáért, és a kísérő
szülőknek is köszönjük a türelmüket, segítségüket.
A versenyről készült képek, a
helyezettek fotói a Hunyadi Mátyás
Tagiskola internetes oldalán bármikor megtekinthetők.
Az országos döntőre május

ez a negyvenes évek végének más
összetételben is talán a legsikeresebb csapatainak egyike volt.
Engedjen meg két javaslatot:
Valaki tényleg írja meg a BUSE
történetét. Régi barátaim közül
még biztosan vannak olyanok, akik
tudnak segíteni. Magam is szívesen
emlékszem vissza.
Hiányolom, hogy az eredményeken kívül nem írnak többet a
csapatról, a mérkőzésekről. Nem
ártana megemlíteni a fiúk nevét
legalább az összeállítás erejéig.
Remélem, ezzel a pár sorral
segítettem munkáját.
Üdvözlettel:
Halász László
Salgótarján, Lővy S. u. 12.
(A képen látható játékosok nevét
Vékony Vince – aki maga is egykor
a BUSE focistája volt – segítségével egy kivételével sikerült kiderítenünk. Köszönjük, a szerk.)

1. (kilétét nem sikerült kideríteni), 2. Ákos Lajos, középpályás, 3.
Sidlik István, edző; 4. Schlájfert Károly, csatár, 5. Mészáros András,
hátvéd, 6. Daróczi Péter, csatár, 7. Kádár Lajos, középpályás, 8. Horváth
József, csatár, 9. Háló Mihály, csatár, 10. Mezei Imre, középpályás, 11.
Bárczi István, hátvéd, 12. Einer Sándor, középpályás, 13. Halász László,
hátvéd, 14. Kádár Mihály, hátvéd, 15. Brünyi Béla, kapus, 16. Pethő
István, középpályás, 17. Katona Béla, csatár, 18. Szökőcs László, csatár,
19. Piskolti Béla, kapus

tehetségkutató regionális táncverseny. A 2. helyezést szintén a „Karib-tenger kalózai” produkcióval
a berettyóújfaluiak kapták meg.
A junior csapatunk is ezüstérmet
hozhatott el a Dreamgirls (Beretytyóújfalu és Biharkeresztes) című
előadásukkal.
Március 28-29-én rendezték
meg a III. Debreceni gyermek és
ifjúsági fesztivál selejtezőjét az
Aranybika-hotel Bartók termében,
ahol táncosaink számára biztosítottá vált a továbbjutás az elődöntőbe,
a Katonák és a Dreamgirls című
show-tánccal.
Március 30-án a Moderntánc
kupasorozat következő versenyének helyszíne Eger volt. A már jól
ismert táncokkal léptünk fel ezen a
versenyen is. Az első helyezést újra
a „Karib-tenger kalózainak”, ezáltal
áttételesen Berettyóújfalunak ítélte
a zsűri. A www.rendezvenyfotozas.
hu oldalon megtekinthetők a sikeres perceket megörökítő képek a
versenyről.
Április 13-án a Magyar Látványtánc Szövetség dél-magyarországi kvalifikációs versenyén
az Ariel hangja (berettyóújfalui
és biharkeresztesi gyerekek) című
koreográfia arany minősítést kapott
ezzel megszerezve a továbbjutást a
május elején megrendezésre kerülő
országos bajnokságra, Gödöllőre.
Szeretném megköszönni a gyerekek tanárainak, hogy lelkesen
segítik a versenyzőket, megértők
és együttműködők. A szülőknek
a sok munkát, a lelkesítést, a kitartásukat.
Továbbra is várjuk szponzorok
támogatását, melyeket a gyermekek versenyeztetésére, utazási költségekre fordítunk. Szíves
támogatásukat az egyesület és a
gyerekek nevében előre is köszönettel fogadjuk.
Simonyi Kitty,
az egyesület elnöke,
táncpedagógus

10-én, szombaton, 10 órakor kerül
sor Marcaliban, a Mikszáth Kálmán utcai Általános Iskolában.
Minden versenyzőnek sok sikert
kívánunk!
A berettyóújfalui gyerekek
eredményei: 4. osztály: 1. Borsós
Kristóf, 35 pont, Hunyadi Mátyás
Isk., 2. Dorogi Ádám, 33 pont,
II. Rákóczi Ferenc Isk., 3. Frank
Áron, 27 pont József Attila Isk., 4.
Tikos Bernadett, 27 pont II. Rákóczi
Ferenc Isk. 6. osztály: 3. Hajdu Adrienn, 28 pont Hunyadi Mátyás Isk.
7. osztály: 2. Varga Anita Katalin,
16 pont Toldi Miklós Ref. Isk., 3.
Györfi Alexa, 13 pont II. Rákóczi
Ferenc Isk., 5. Karácsony János Bence, 12 pont II. Rákóczi Ferenc Isk., 6.
Kapczár Nikolett, 11 pont Hunyadi
Mátyás Isk. 8. osztály: 1. Pócsik
Dóra, 34 pont Széchenyi István
Isk., 2. Szántó János, 32 pont Széchenyi István Isk., 6. Szabó Tünde,
22 pont Hunyadi Mátyás Isk.
Erősné Árgyelán Ildikó

Sziszikupa
Sokszínű vidám társaság, 5 éves
korú fiúk és lányok, apák és anyák,
nagypapák és nagymamák, egészen
55 éves korig, kicsik és nagyok,
aktív versenyzők és veteránok,
szülők és gyerekek találkoztak egymással április 20-án a Kabos Endre
Városi Sportcsarnokban. A közös
nevező, az összetartó erő ebben a
tarkaságban, az a kézilabda sportág
szeretete, egykori vagy jelenlegi
művelése volt. A Berettyó Munkás
SE elnökségének hívó szavára jöttek össze közelről és távolról, hogy
tisztelegjenek az egykori játékos,
edző, jó barát, Szilágyi János - vagy
ahogyan sokan ismerték - Sziszi
emlékének. A hívó szóra megtelt a
sportcsarnok, és hogyan is tiszteleghetnének méltóbbképpen, mint kézilabdával. Játék közben találkozott
a nyolcvanas évek stílusa a maival,
az ifjúi hév, a rutinnal, szülő a gyermekével. Bizonyítani akartak. Az
idősebbek maguknak, hogy megy
ez még, ha kicsit már nehezebben
is, gyermekeiknek akarták megcsillogtatni fénykorukat. A fiatalok
bizonyítani akartak, megmutatni,
hogy sokat tanultak, sokat tudnak.
Nyúltak az izmok, recsegtek az
ízületek, ropogtak a csontok, zúgott
a hajrá, sűrűn csapódtak a tenyerek
egy-egy tetszetős megoldás láttán,
legyen annak végrehajtója öreg
vagy fiatal.
A találkozó a mérkőzések után
közös ebéddel folytatódott, ahol
egykori fényképfelvételek kivetítése közben elevenedtek fel a régi emlékek, jóleső érzéssel, vidámsággal
töltve el kicsit és nagyot, idősebbet
és fiatalt. Közben maguk sem vették észre, hogy a sokszínű társaság
összekovácsolódott, és úgy hagyták
el az estébe nyúló találkozót, hogy
jövőre újra találkozni fognak. Sziszi most nagyon örülne, és büszke
lenne erre a nagy csapatra.
K. Z.

A közös éneklés
öröme

Fotó: Kari
Az érzelmek, hangulatok dalban
való kifejezése egyidős az emberiséggel. Éppúgy jelentőséggel
bír az ősi kultúrák mindennapjaiban, vallásos szertartásaiban,
mint a középkori, újkori istenfélő
ember Istenéhez, egyházához,
közösséghez tartozásában, avagy
a XX. század ünnepeiben, dolgos
hétköznapjaiban. Lett légyen az
akár egyházi ének, néger spirituálé, magyar népdal… Közösséget,
személyiséget formáló szerepét
korán felismerték Magyarországon
is, a ’30-as években legnagyobb
zenepedagógusunk, Kodály Zoltán
országos mozgalmat szervezett a
magyar népdal, a kóruséneklés népszerűsítésére, elterjesztésére. Ennek
egyik hajtása a még ma is élő, létező
Éneklő Ifjúság mozgalom, melyet
minden évben városunkban is megszerveznek. A Nadányi Zoltán Művelődési Központ és a Toldi Miklós
Református Általános Iskola vállalkozik erre évek óta, hiszen iskolai
énekkarral csupán ez az intézmény
rendelkezik Berettyóújfaluban.
Sajnos ez a tendencia országosan és
megyénkben is, úgyhogy évről évre
kevesebben vesznek részt ebben a
szép kezdeményezésben – mondta
el Szarka Istvánné, a Toldi Miklós
Református Általános Iskola énekkarának vezetője bevezetőjében
az április 11-i kórustalálkozón.
Idei összejövetelüket a Mátyás
királyunk trónra lépésének 550.
évfordulója alkalmából kinyilvánított reneszánsz évnek, illetve a
Biblia évének jegyében szervezték
– tette hozzá a tanárnő. Szándékuk
az, hogy népszerűsítsék mindkettő
kultúrtörténeti jelentőségét, értékeit. Majd bemutatta a zsűri elnökét,
Tamás Lászlót, a Nyíregyházi
Főiskola tanárát, karnagyot, valamint a zsűri tagjait, Tamásiné
Dzsupin Borbálát, a Debreceni
Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskola Karának tanárát
és Szilágyi Pétert, a berettyóújfalui
Városi Zeneiskola igazgató-karnagyát. Nagyrabecsülését fejezte
ki annak a három kórusnak, akik
eljöttek idén is, hogy hódoljanak a
szépnek, érezzék az együtténeklés
örömét, részesei legyenek a szép

Megköszönjük
A József Attila Általános
Iskola „Gyermekeink Jövőjéért” Alapítványa nevében
ezúton köszönöm azoknak az
adományozóknak a segítségét,
akik adójuk 1%-át az alapítvány
számlájára utalták. Ez az összeg
2006-ban 343 128 Ft és 2007ben 348 606 Ft volt.
Ez évben az alapítvány támogatta az iskola kiváló diákjainak tanulmányi kirándulását,
a tanulók versenyeztetését és a
diákönkormányzat rendezvényeit. Kérjük, ez évi adóbevallásuknál sem feledkezzenek
meg „Gyermekeink Jövőjéért”
Alapítványról.
Az alapítvány adószáma:
19124241-1-09
Dr. Zákány József,
a kuratórium elnöke
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megszületésének, ami jobbá, boldogabbá teszi az embereket, és
részt vegyenek a megmérettetésben
is. A rendezvény nyitányaként
„Mátyás király udvarából érkezett”
reneszánsz táncosok – akiket most
a Toldi Miklós Református Általános Iskola diákjai helyettesítettek
Ertsey Zsigmondné betanításával
–, léptek fel, majd megkezdődött a
nemes vetélkedés.
A kórusok bemutatkozását a
zsűri a következőképpen értékelte:
a komádi Barsi Dénes Általános
Iskola Fülemüle Gyermekkara
„Dicséretes” oklevélben részesült
B kategóriában. A kórust Debreceni
Mária vezényelte. Szintén B kategóriában „Dicséretes” oklevelet kapott a berettyóújfalui Toldi Miklós
Református Általános Iskola Toldi
Gyermekkara és „Kiemelkedően
dicséretes szereplésért” oklevélben
részesültek egyházi ének kategóriában. A kórust Szarka Istvánné vezényelte. Az A kategóriában induló
szintén komádi Baba Jaga leánykar
szereplését „Ezüstminősítéssel”
értékelte a zsűri. Ezt a kórust is
Debreceni Mária vezényelte.
L. M.

Mennél korábban kell kezdeni
Sétálunk az erdő felé./ Mi tárul a
szemünk elé?
Fa tetején felhő csücsül./ Hallod?
Most a rigó fütyül./ Fa törzsén egy
mókus szalad./ Avar között két sün
halad./ Madár fürdik patakvízben./
Ne zavarjuk! Járjunk csendben...!
(Szepsy Eleonóra: Erdei képek)
A fent idézett néhány verssor
volt a kedvcsináló a berettyóújfalui Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde
Székhely Óvodája (Radnóti) által
idén tizedik alkalommal meghirdetett országos rajzpályázathoz.
A kiírásra óvodáskorú gyermekek
jelentkezhettek önállóan választott,
természettel kapcsolatos vers- vagy
versrész illusztrációval. A tíz év
alatt közel tízezer rajz érkezett a
berettyóújfalui óvodába az ország
több száz településéről és a határon túlról is, például Romániából,
Szerbiából, Szlovákiából. Immár
az is hagyomány, hogy a beérkezett
rajzokat miután a szakavatott zsűri
(most Rákóczi Zoltánné óvodai
vizuális szakértő és Fenyvesvölgyi
Tamás festő, művésztanár) rangsorolja, a Föld napján tartott ünnepélyes díjkiosztón a kis alkotók jelenlétében jutalmazzák. Idén is április
22-én, a székhelyóvodások kedves
kis műsorával, dallal, tánccal, verssel, igen nagy érdeklődés mellett
vette kezdetét a pályázati értékelés.
Szeifert Ferenc polgármester és
Török Istvánné intézményvezető is
köszöntötte a gyerekeket és az őket
kísérő szülőket, óvodapedagógusokat. A polgármester a gyerekeknek
– életkorukat figyelembe véve –
magyarázott Földünk védelmének
fontosságáról, arról, hogy mindnyájan, ők, kicsi gyerekek is tehetnek
azért, hogy egészségesebb, tisztább
legyen a környezetünk. Lényegesnek tartja, hogy számukra már kicsi
korban természetes legyen az, hogy

vigyázunk a környezetünkre, hogy
minél több fát ültetünk, és hogy
nem szemetelünk. Török Istvánné
intézményvezető magáról a pályázatról beszélt. Elmondta, a felnőttek
számára, akár pedagógusként,
akár szülőként azért fontos ez a
pályázat, mert látják mindennapi
erőfeszítéseik eredményét, melyet
a nevelőmunkában a természeti
környezetünk megszerettetése
érdekében tesznek, hogy sokáig
élvezhessük még annak csodáit.
Majd a zsűri tapasztalatait ismertette, hogy a gyerekek rajzai egyre
sikeresebbek, és közelítenek az
általuk elvárt gyermekmunkákhoz.
Azt értékelték, hogy mennyire
tükrözik a készítő gyermek egyéniségét, illetve érzelemvilágát,
mennyire kreatívak. És hogy az
ábrázolás során mennyire marad
meg bennük a gyermek ösztönös,
természetes rajzi megnyilvánulása,
milyen az elkészült képek szín- és
formavilága, mennyire mozgalmasak, és van-e mondanivalójuk.
A zsűrinek igen nehéz dolga volt,
mire a harminc településről érkezett közel 500 gyermekmunka
közül kiválasztotta a szerintük
legérdekesebbeket, illetve a témához leginkább kapcsolódóakat. A
székhelyóvodások munkáját külön
értékelték. A beérkezett gyermekrajzokból 145-öt az óvoda falain
is megtekinthettek a jelenlévők.
A helyezetteknek Szeifert Ferenc
polgármester és Muraközi István
alpolgármesterek adták át a díjakat,
valamint a város önkormányzatának és a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztériumnak a jóvoltából az okleveleket és az értékes
ajándékokat.
L. M.
X. Országos rajzpályázat
díjazottjai:
4 – 5 évesek
1. díj: Vécsesi Levente (4 éves),

Korszakos zsenik voltak…

Fotó: Kari
Gyermekkert Tagóvoda, Beretytyóújfalu
2. díj: Balogh Attila (5 éves),
Községi Óvoda, Földes
3. díj: Takács Júlia (5 éves),
Igazgyöngy Művészeti Iskola,
Berettyóújfalu
Különdíj:
Vágó Dóra (4 éves), Áchim
András Utcai Óvoda, Debrecen
Furka Sára (5 éves), József Attila Tagóvoda, Berettyóújfalu
Szilágyi Petra (5 éves), Százszorszép Óvoda, Nádudvar
Magdics Boglárka (5 éves),
Kossuth Lajos ÁMK Óvoda, Berekböszörmény
6 – 7 évesek
1. díj: Tóth Tamás (6 éves),
Eszterlánc Tagóvoda, Berettyóújfalu
2. díj: Károlyi Nóra (6 éves),
Aranykapu Óvoda, Hajdúhadház
3. díj: Murvai Lili (6 éves), Mesevár Óvoda, Balmazújváros
Különdíj:
Bara Vivien (6 éves), Igazgyöngy Művészeti Iskola, Beretytyóújfalu

Nagy Diána (7 éves), Napköziotthonos Óvoda, Bakonszeg
Suta Beáta (6 éves), Rákóczi
Tagóvoda, Berettyóújfalu
Karalyos Anna (6 éves), Széchenyi Tagóvoda, Berettyóújfalu
Székhely Óvoda
4-5 évesek
1. díj: Kádár Lotti (5 éves)
2. díj: Berke Nándor (5 éves)
3. díj: Daróczi Aletta (5,5 éves)
6-7 évesek
1. díj: Daróczi Sára (6,5 éves)
2. díj: Ádány Dániel (6 éves)
3. díj: Birizdó Petra (6 éves)
Különdíj:
Szémán Gabriella (6 éves)
TÁMOGATÓK: Berettyóújfalu
Város Önkormányzata, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Apácai Könyvkiadó, Hortobágyi Nemzeti Park, Nagyerdei
Kultúrpark, Igazgyöngy Művészeti
Iskola, Bihari Múzeum, Tömöri
László E-misszió, Nadányi Zoltán
Művelődési Központ

Kiállítás

– Rendhagyó irodalmi óra Arthur Koestlerről és József Attiláról
Április 17-én, csütörtökön, délután fél három órai kezdettel várta
az irodalomkedvelőket a Parola
Közhasznú Egyesület egy rendhagyó (magyar)órára a Nadányi Zoltán Művelődési Központ Erdélyi
Gábor termébe.
Mielőtt kitérnék a
konkrét programra, érdemes megjegyezni,
hogy 2006 óta ez már a
harmadik ilyen jellegű
„találka”, tehát remélhetőleg „permanens”
rendezvénysorozattá
nőheti ki magát ez a
kezdeményezés. Az idei alkalommal a címben jelzett két irodalmi
géniuszt idézték meg a hallgatóság
számára.
A szokásoknak megfelelően a
jó toposzokhoz kiváló előadók is
„dukálnak”. Olyanok, akik kellő
elmélyültséggel, távlatokkal is
rendelkező rálátással tudnak – nem
mellékesen – élvezetes, közérthető
előadást tartani. Idén – akárcsak az
előző két évben – szerencsére ez az
óhaj (is) teljesült. Eljött hozzánk,
Berettyóújfaluba Márton László
író, aki személyesen is ismerte
Arthur Koestlert, az írót, idegenbe
szakadt hazánkfiát. Dr. Agárdi
Péter, a Pécsi Tudományegyetem
irodalomtörténésze és tanára pedig
József Attila (és íróbarátainak) rövid életű folyóiratát, a Szép Szót és
az 1930-as évek irodalmi – alkotói
légkörét idézte meg; stílusosan a
témához illően szép szavakkal…
Természetesen József Attila
neve hallatára mindenkinek eszébe
jut sok-sok verse, szomorú életének
néhány mozzanata. Arthur Koestler
nevének hallatára viszont sokan

összevonják a szemöldöküket (ha
nem is Rózsa Sándor módjára…).
Pedig Márton László elmondta, ha
például Japánban híres hazánkfiairól érdeklődnek, akkor Bartók Béla
és Puskás Öcsi mellett általában
Arthur Koestler nevét említik meg.
Ki is volt ő tehát? Miért
vált ismertté, népszerűvé, mit tett le arra a bizonyos „asztalra”, hogy
ilyen rangot szerzett magának? Kösztler Artúrként született 1905-ben
Budapesten, Kösztler
Henrik gyáros és feltaláló és Kösztler Adéle gyermekeként.
Tanulmányait Bécsben végezte
(elektrotechnikát és pszichológiát
tanult), ám tanulmányait nem fejezte be. Élt Palesztinában, dolgozott
újságíróként Franciaországban,
Németországban és Angliában
is. Tudósított a spanyol polgárháborúról, dolgozott a BBC-nek. A
Broadway-n színre vitték Sötétség
délben című (talán legismertebb,
számos nyelvre lefordított) regényét. Kacérkodott a parapszichológiával, ám mégis írói munkássága,
a diktatúrák igazi lélektanát feltáró
gondolkodó az, akit érdemes megismernünk benne. (1983-ban, 78
éves korában halt meg, feleségével
együtt öngyilkosságot követett el).
Arthur Koestler munkáit gyakran
említik George Orwell műveivel
együtt. (A két író Koestler angliai
letelelepülését követően került
barátságba.) Koestlernek más, közvetlen tapasztalatai voltak Európa
sorskérdéseiről, mégis mindkét
író ugyanarra az igazságra jutott,
és elutasította a nyugati baloldalra
jellemző szentimentális kötődést

a kommunizmus és a Szovjetunió
iránt. Koestler önéletrajzi írásai
és a Sötétség délben című könyve
pontos képet nyújt az 1930-40es évek Európájáról és a sztálini
Szovjetunióban zajló tragikus
történésekről. Sok új és értékes
ismerettel gazdagodhatunk tehát,
ha „beleássuk” magunkat az író
életművébe. Márton László élményszerű, „anekdotikus” előadása
– a Koestlerrel való személyes kapcsolatából kifolyólag is – pedig még
kíváncsibbá tett minket, olvasásra
csábítva…
Természetesen nem szabad
megfeledkezni dr. Agárdi Péter
előadásáról, aki a szertelen, de mégis komoly József Attiláról tartott
egy igen érdekes „elmélkedést”,
megemlítve, hogy – mint általában
a zsenik – a költő igen nehéz és kellemetlen vitapartner volt kortársai
számára. Vajon mennyi szépet és
jót kaphattunk még volna József
Attilától, ha nem lett volna oly
rövid életű a Szép Szó, s ha nincs
Balatonszárszó…
Ha a műveltségünk „bővítése”
volt ennek a másfél órának a célja,
akkor a cél teljesült. Ám még ennél
is többet kaptunk. Magunkra ismerhettünk, szembenézhettünk európai
és emberi mivoltunkkal, talán
magyarságunk is emelkedettebbé,
nemessebbé vált ezen az áprilisi
délutánon. Talán nem lesz igaz
örökké az a Koestler-idézet, ami
a meghívón mottó gyanánt szerepelt: „Magyarnak lenni: kollektív
neurózis.”
(A rendezvény támogatói voltak:
Táncsics Mihály Alapítvány, Argumentum Kiadó, Pallas Páholy Kft.)
Kiss Tamás

A szélben érkező ezer illat, a
tavaszi zsongás a szabadba hív. Valami mégis a falak közé csalogatta
az embereket április 14-én, hétfőn
délután. A művelődési központ
galériájából gyönyörű zeneszó
szűrődött ki. Csellón Gajdácsné
Kanyó Emese, zongorán Gajdács
Armand varázsolt tavaszt. A zene
elhangzása után azonban nem
maradt ott a csend, az űr, hanem
a kiállítóterem falán lévő képek
tovább muzsikáltak.
Józsa János festőművész képei
témájában, színeiben, mívességében valamiféle folytatásai a szélben
szálló dallamoknak. Mint a kottában a hangjegyeknek, a pontnak,
vagy egy vonalnak, olyan nagy
jelentősége van a legapróbb részleteknek is a művész képein. Metszetek, tájképek, tűzzománcképek,
technikai gazdagsága sorakozik
fel. Színek üde tisztasága, árnyalt
harmóniája, közelről és távolról
egyaránt beszédes és közérthető
világa néz vissza ránk a falakról.
Hogy ne csak puszta szemlélői, de
értői is legyünk Józsa János művészetének, Bényei József újságíró,
a művész barátja, kortársa nyitotta
meg a tárlatot.

Józsa János 1936-ban született
Debrecenben. Képzőművészeti
tanulmányait Budapesten szerezte.
Sokáig élt kint Olaszországban,
majd Hollandiában és Finnországban. Ezek az évek jelentős
sikereket, díjakat, elismerést hoztak
számára. Józsa János mindig ragaszkodott magyar voltához, szíve
visszavágyott a szülőföldre. Szentendre után a „szülővárosba vezetett
az út, ahol fokozatosan alakította
ki sajátos szín- és formavilágát,
egyéni, eredeti stílusát. Műveiben
mindig a látványból indul ki, de
sohasem a látványt ábrázolja, hanem gondolatilag átfogalmazott és
sűrített emlékeit vetíti a néző elé.”
„Művészetében a teljességre
törekszik, a képzőművészet szinte minden műfajában kipróbálta
önmagát, és mindegyikében maradandót alkotott.” Kültéri alkotásokkal – üvegablak, tűzzománc - és
könyvillusztrációkkal is jelentősen
gazdagította a magyar képzőművészet kincsestárát.
Berettyóújfaluban most láthatók
először munkái, reméljük még sokszor megtiszteli a helybeli közönséget nagyszerű alkotásaival.
Rácz Anikó
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A Magyar Köztársaság Kupa győztese az
Eötvös DSK
Április 12-én Orosházán rendezték a Felnőtt erőemelő magyar
bajnokságot, ahol Berettyóújfalut
az Eötvös DSK három sportolója
képviselte. A 48 kg-ban induló
Makrai Éva Gyöngyi és a 67,5
kg-ban induló Bazsó Roland öszszetett 2. helyezést, míg a 75
kg-ban induló Dudoma Attila
összetett 8. helyezést ért el. Mind
a három versenyző fő számában,
a fekvenyomásban nagy fölénnyel
nyert. Kiemelkedő teljesítményt
ért el az ifjúsági korú Makrai
Éva Gyöngyi, aki az aktuális
fekvenyomó világbajnokot 7,5
kg-mal túlszárnyalva ifjúsági- és
junior fekvenyomó országos csúcscsal nyert. Ezzel a teljesítménnyel
a Felnőtt fekvenyomó válogatottba
került, és kvalifikálta magát az
Erőemelő Európa-bajnokságra,
valamint a Fekvenyomó Európa-bajnokságra és világbajnok-

2008. május 2.

A Nadányi Zoltán Mûvelõdési Anyakönyvi hírek
Születtek
Központ programjai
Színház előzetes!
A május 15-re meghirdetett
Üvegcipő című színházi előadás
május 29-én, 19 órakor lesz
***
KI MIT TUD!
Május 7-én, 13 órakor
***
PATOLÓGIA KONFERENCIA
Május 9-én és 10-én
***
KLUBBOK, CSOPORTOK

ságra, illetve a szeptemberben
Dél-Afrikában rendezésre kerülő
Ifjúsági- és junior erőemelő világbajnokságra.
Ezen a versenyen díjazták a 2007-es év erőemelő és

fekvenyomó sportegyesületeit,
ahol 27 egyesület közül a Magyar
Köztársaság Kupa fekvenyomó
versenysorozat győztese címet az
Eötvös DSK kapta meg. Felkészítőjük Ungai János testnevelő.

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
Együtt-egymásért Klub – május
15., 14:30 óra
* * **
Parola-koncert Május 17., 20 óra

Április
9.: Karácson Zorka
(Karácson Zoltán
Jónás Krisztina)
Házasságot kötöttek
Április
19.: Szecsődi Zoltán Jenő
Nagy Magdolna
Elhunytak
Április
7.: Lakatos Miklós (1945)
10.: Balogh András (1942)
15.: Bárczi Sándorné
Kis Erzsébet (1919)
18.: Rostás Ágnes (1964)

Perka

Critical Mass
– kerékpáros felvonulás és bringatúra –
Április 20-án, vasárnap újra
a kerékpárosoké volt a főszerep
Berettyóújfaluban. A Föld napja
alkalmából a Bihari Természetbarát
Egyesület is csatlakozott a nemzetközi megmozduláshoz. Budapest
és a legnagyobb városok mellett
úgy gondoltuk, Berettyóújfalu sem
maradhat ki a felvonulást szervező
települések közül, így az idei már a
második év volt, amikor nyeregbe
szólítottuk a kerekeseket.
Az idei esztendő érdekessége
a különleges bringák találkozója
volt, ahová a nem hagyományos
kerékpárokat és tulajdonosaikat
vártuk. A néha felbukkanó speciális
bringák sejtették, hogy garázsokban, műhelyek mélyén akad néhány
egyedi darab, amit érdemes lenne
egy találkozó keretében együtt látni. Így került a gyülekező helyszínére néhány országúti versenykeró,
downhill gép, trialosok, BMX-esek,
és még sorolhatnám. A legérdekesebbnek talán a két monocikli
(egykerekű) és a négyszemélyes
tandem bizonyult.
A pontban 10 órakor elinduló,
polgárőrséggel és rendőrséggel

Fotó: Kari

Fotó: Kari
biztosított felvonulás szokatlan
volt az amúgy nyugodt vasárnap
délelőttön. Pontosan száz felvonuló
volt a bizonyítéka annak, hogy itt,
a Csonka-Bihar fővárosában sem
közömbös számunkra, ha cselekedhetünk, és felhívhatjuk a figyelmet
egy ésszerűbb közlekedési módra.
A két körforgalom érintése után
a Szent István térről újabb kört
indítottunk, ezúttal azonban egy
kicsit nyugodtabb környék felé,
Bakonszeg irányába.

Critical Mass – a megmozdulás célja
Critical Mass, magyarul kritikus
tömeg. A kifejezés a kémiából ered,
és azt a minimális anyagmennyiséget jelenti, amely egy sajátos
reakció beindulásához szükséges.
Ezt a közlekedésbe átültetve, ha
elég kerékpáros jelenik meg az
utakon, akkor az amúgy egyre vadabb autósoknak nem marad más
választása, kénytelenek lesznek
reagálni, igazodni a gyengébbekből álló túlerőhöz. Sok kicsi sokra
megy, tartja a mondás.
Kerékpározás. Egy egész oldalon lehetne sorolni az előnyös oldalát, egészségesebb, gyakran gyorsabb, olcsóbb, tisztább, csendesebb,
megbízhatóbb, környezetkímélőbb,
kevésbé veszélyes, könnyen karban
tartható és könnyen fenntartható
közlekedési eszköz. A városban
nincsenek olyan távolságok, amit
ne lehetne kerékpárral, esetenként
akár gyalog is áthidalni. Ennek
ellenére a közlekedők nagy része
autóban ül, ácsorog a jelzőlámpánál, panaszkodik a magas benzinár
miatt, a rossz parkolók miatt, a felszedett kilók miatt, de esze ágában
sincs drótszamárra váltani.
Sajnos az utakon pöfékelő autók
döntő többsége a városból indult,
és valahová a városba tart. Csak
kisebb hányada érkezik vagy indul
másik településre. Pedig az autót
nem erre találták ki!
Berettyóújfalu kiválósága,
sportcsarnokunk névadója, Kabos
Endre nem is gondolta volna,

hogy a Berlini Olimpián elért sikereire ültetett tölgy 70 év múlva
a legszennyezettebb kereszteződés
kipufogóbűzében fog fulladozni. Ha
tudja, talán nem ide ülteti.
Mindig a nyugattal példálóznak.
Nem szeretek a fejlett országokra
hivatkozni, mert nem szabad mindenben őket követni. Egy érdekes
történetet azonban megosztanék
Önökkel. A felvonulás meghívóját
holland kerékpáros barátaimnak
is elküldtem, bár tudtam, nem
fognak részt venni. A válaszlevél
viszont meglepett. Örülnek annak,
hogy nálunk ilyen megmozdulások
vannak a kerékpározás érdekében,
de Hollandiában ez nem számít
különlegességnek. Ott, aki teheti,
kerékpárra ül, és minden nap azzal
jár munkába, boltba, akárhová. Szívesen csatlakoznának a nemzetközi
mozgalomhoz, csak nincs miért,
mert náluk a felvonulás is úgy nézne
ki, mint egy átlagos nap.
Tegyünk hát érte! Kerékpározzunk minden nap! Én gyakran így
teszek, pedig a munkahelyem 30
km-re található.
Persze Önnek elég, ha a városban kerékpárral jár, hiszen azt
mindenki kibírja! Itt a jó idő, tegyen
egy próbát!
A felvonulás és túra képei megtekinthetők a www.biharite.hu
weboldalon.
Hegedűs Zoltán
Bihari Természetbarát
Egyesület

A könnyű túrán, ahol közel 40
kerékpáros tartott velünk, meglátogattuk a Bessenyei-emlékházat, majd a Nadányi-Miskolczikúriához tértünk be. Az épített
örökségeink után a természeti
látnivalók felé vettük az irányt, és
a Remete-tó megkerülésével visszatértünk Berettyóújfaluba.
Azt hiszem, bátran elmondhatjuk, hogy aki velünk tartott, nem
érezte rosszul magát. Reméljük,
legközelebb is találkozunk!

Sporteredmények
Futsal NB I.
Első Beton Szeged – MVFC 2:4
Labdarúgás NB III.
Kisvárda – BUSE 5:0
BUSE – Hajdúböszörmény 1:1
U-19
BUSE – Kisvárda 0:0
Hajdúböszörmény – BUSE 2:2
U-16
BUSE – Kisvárda 2:2
Hajdúböszörmény – BUSE 1:2
U-15
BUSE – Ebes 1:0
Kaba – BUSE 4:0
U-13
BUSE – Ebes 6:0
Kaba – BUSE 2:2
Kézilabda
Férfi NB II.
Törökszentmiklós – BMSE 28:24
Ifi
Törökszentmiklós – BMSE 35:27
Női megyei
BMSE – Püspökladány 29:22
Komádi – BMSE 20:21
OSB alsóházi rájátszás
BMSE – Mezőnagymihály 22:19

Nálunk olcsó
és hatékony!
Hirdessen
a Bihari
Hírlapban!

A tavalyi elsőt követően április
19-én ismét megrendezésre került
a Perka dobostalálkozó. 14 órától
lehetett megtekinteni a hangszerkiállítást, sőt a kultúrház nézőterén
elhelyezett dobfelszereléseket ki
is szabad volt próbálni, közöttük a
legnépszerűbb a tankcsapdás Fejes
Tomi hangszere volt. A változatos,
de kifejezetten az ütős hangszerekre, dobokra épülő program során
fellépett a hajdúböszörményi Ütős
Együttes Sándor László vezetésével, zenélt a Kódex, dobpárbaj,

Megköszönjük
Az Arany János Gyermekotthon
Segítő Kezek Alapítványának közhasznúsági jelentése:
2007. évi összbevétel:
328.679 Ft
Összes költség ráfordítás:
364.759 Ft
Tárgyévi eredmény: - 36.080 Ft
Szja 1%: 148.529 Ft
A fenti összeget az alapítvány az
állami gondoskodásban, lakásotthonokban élő gyermekek szabadidős,
kulturális programjainak anyagi
támogatására fordította.
Zámecsnikné Bezerédi Anikó
elnök

majd Tóth Tamás – Halász Illés marimba-vibrafon előadása
következett. A mindenki által
várt, jelenleg Londonban dolgozó
sztárvendég, Magyarország egyik
legkiválóbb dobosa, Dörnyei
Gábor fantasztikus varázslatot
mutatott be felszerelésén. A helyi
szervezők köszönetüket fejezik
ki a rendezvényt támogató önkormányzatnak, vállalkozóknak,
és készülnek a 2009-es program
összeállítására.
Pántya Attila szervező
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Lakásvásárlásra
szabadfelhasználásra
személyi kölcsönök
Kedvezőtlennek érzi
meglévő lakáshitelét?
Magas életés hitelfedezeti
biztosítással
kombinált?
Még magasabb
összegre
lenne szüksége?
Hívjon bizalommal!
B. Monok Ildikó
30 55-6808
Email:
hitelek.hitelek@gmail.com

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,
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.
ISSN 1215-1637

