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Nyolcszáz ember, fantasztikus 
hangulat és a kívülrekedtek sokasá-
ga fogadta a harmadik (és reméltük, 
mindent eldöntő) mérkőzésre ér-
kező csapatokat. Itt volt mindenki, 
aki ünnepelni akart, hiszen tudtuk, 
nem alakulhat másként, csak úgy, 
hogy hazai közönség előtt ünne-
pelheti az MVFC bajnoki címét. 
Talán a Csömör sem hitt már a 
győzelemben, és a lelkük mélyén 
csupán abban reménykedhettek, 
hogy meg tudják nehezíteni a fel-
hőtlen ünneplésünket. 

Megjelentek a magyar futsal 
„nagyjai” is Eszterházy Mártonnal 
az élen. Kénytelen-kelletlen jöttek, 
hiszen a harmadik győzelem esetén 
már Berettyóújfaluban át kellett 
adniuk a bajnoki címért járó ér-
meket. Ez a kényszeredett helyzet 
is megmutatta a magyar futsal ve-
zetésének „foga fehérjét”, ők bizony 
nem nekünk szurkoltak. Olyan 
szinten nem, hogy a szünetben 
a csömöriekkel „jópofáskodtak”, 
és láthatóan biztatták is a fi úkat. 
Mindez csak őket minősíti, ben-
nünk hál’ istennek csak egy kel-
lemetlen „szösszenetként” marad 
meg ez a momentum. 

Már a mérkőzés kezdetén érző-
dött, ide ünnepelni jött mindenki, és 
olyanokat is lehetett látni, akik soha 
nem voltak még futsalmérkőzésen, 
de a siker előszelét megérezve 
részt akartak venni Berettyóújfalu 
sportjának legnagyobb sikerében. 
Fergeteges hangulat, hihetetlen 
tumultus és buzdítás jellemezte a 
kezdő sípszóig tartó időszakot. Első 
ránézésre számunkra „jó” bírókat 
delegált a játékvezetői bizottság. 
Reméltük, úgy fognak bíráskodni, 
mint Csömörön fújó kollegáik, 
akik a szezon egyik legkorrektebb 
játékvezetését produkálták. 

Bármennyire is ünnepelni ér-
keztünk, érződött, hogy belefutha-
tunk egy olyan kellemetlen szituá-
cióba, hogy ezt a hazai mérkőzést 
elveszítve idegenben kell kivívnunk 
a győzelmet. Természetesen ez 
akkor is meg lett volna, viszont 
nem mindegy, hogy 150 vagy 800 
néző előtt történik. Na hát ez volt 
az, amit a csömöriek maximum el-
érhettek volna. Borzasztó nehezen 
lendültünk játékba, és a kötelező 

győzelem súlya irdatlan teherként 
nehezedett a fi úkra. Nem is igen 
ment a játék, ennek ellenére sike-
rült döntetlenre hoznunk a félidőt. 
Pallai Gabi bravúrjaira volt szükség 
ahhoz, hogy ez sikerüljön. Ennek 
a játékstílusnak a jellegzetessége, 
hogy pillanatok alatt megfordulhat 
az eredmény, ez a játékrész ennek 
tipikus példája volt. Lehetett volna 
több gólos vezetés bármely oldalon. 
Nem adta könnyen meg magát 
Csömör, igen erősen kapaszkodtak 
az utolsó szalmaszálba.

A második félidő azonban 
szertefoszlatta ezt az illúziót. Itt is, 
mint Csömörön eljött egy olyan 
sorsfordító pillanat, ami után már 
„összeroppant az ellenség”. Nem 
bírták a feszültséget, és a nézők által 
bedobált konfettik és szalagok is 
idegesítették őket. A csömöri „nagy 
ász”, Kovacsics a közönségbe vissza-
dobva az egyik ilyen szalagköteget, 
kivívta a játékvezető piros lapját is. 

Viselkedése ellenére az ezüstérem 
átadásakor nem csak csapatát, de 
őt is megtapsolta Berettyóújfalu. 
Szerintem ettől kellemetlenebbül 
soha életében nem érezte magát. 

Mi viszont felhőtlenül örülhet-
tünk a biztos vezetés tudatában, a 
közönség már ünnepelt, a játékosok 
még próbálták tartani magukat, 
de a cserepadon már ugráltak a 
többiek. Hihetetlen ünneplés és 
hangulat közepette szólalt meg 
a mérkőzés végét jelző gépi du-
dahang, ami kezdetét jelentette 
a „bihari fiesztának”. Durrant a 
pezsgő, sikítottak, tapsoltak, sírtak 
és nevettek egyszerre a játékosok és 
a szurkolók is. A csapattagok közül 
többen a földre borulva próbálták 
felfogni, amit akkor még nem is le-
hetett. Magyarország futsalbajnoka 
a berettyóújfalui MVFC. 

Mezei Józsefnek és a szerve-
zőknek kockáztatniuk kellett, és 
ez most is bejött. Előre elkészültek 

az aranyszínű, „Magyarország 
futsalbajnoka” feliratú mezek, el-
készült a háttér-dizájn és minden, 
ami csak akkor működhetett, ha 
megnyerjük a mérkőzést. Nem le-
hetett másként, a sors nem vehette 
el tőlünk a hazai közönség előtti 
„mennybemenetelt”. 

Aki ott volt, látta – aki nem, 
az sajnálhatja –, hogy ezt szin-
te szó szerint lehetett érteni. Az 
éremátadáshoz és kupaátvételhez 
egyenként, név szerint szólított 
játékosok számára is szinte felfog-
hatatlan érzést jelenthetett ezt átélni. 
Hihetetlen ováció, ünneplés és szere-
tethullám áramlott feléjük, és ettől ők 
is fel tudtak szabadulni. Csapatunk 
„brazilja”, a román Sáfár Tóni tánca 
fejezte ki talán a legjobban azt, amit 
érezhettek. Utolsóként, összeölel-
kezve Mezei József és Szitkó Róbert 
érkeztek a pályára, és megszólalha-
tott végre Magyarország legjobb 
csapatának a „We are the champion” 
felejthetetlen dallama. 

Akkor Berettyóújfaluban talán 
több mint egy órára megállt az élet, 
és úgy éreztük, hogy jó lenne, ha ez 
a hangulat örökké tartana. Most, 
egy hét távlatából visszatekintve, 
érzékeljük, hogy a fantasztikus 
sikerszériának még mindig nincs 
vége, hiszen teljesült Mezei Jó-
zsef és csapatának legnagyobb, 
bár általunk is legalább annyira 
kívánt álma, a bajnokok ligájába 
kerülés. Azóta már kiderült, pá-
lyázik is a csapat, a saját négyes 
csoportjának mérkőzéseit a mi 
városi sportcsarnokunk szűkössége 
miatt Debrecenben megrendezni. 
Ennek megvalósulása esetén reális 
esélyünk lehet akár a következő 
csoportkörbe kerülni, ami már 
szinte hihetetlen eredmény lenne. 
De addig üssük a vasat, amíg meleg, 
először elképzelhetetlennek hittük 
rögtön az NB I-be kerülést, majd a 
második évbeni bronzérmet, aztán 
a veretlenségi sorozat meg nem 
szakadását, és ennek köszönhetően 
a magyarországi futsal történe-
tének legjobb eredményét is. A 
Mezei-Vill FC bebizonyította, hogy 
innen, a kis Biharból is akarattal 
és összefogva akár a világhír sem 
elérhetetlen. 

Rinyu Sándor

MVFC – Csömör 7:3

Magyarország futsalbajnoka
a Mezei-Vill FC

Az egyik legmodernebb újra-
élesztő készülékkel gazdagodott 
május 27-én a Területi Kórház 
Sürgősségi Betegellátó Osztá-
lya. A LIFEPAK 12-es automata 
defi brillátort a Sürgősségi Ellátásért 
Alapítvány ez év február 2-án ren-
dezett jótékonysági báljának bevéte-
léből akartuk megvenni, mely jelen 
felszereltséggel 3,5 millió forint. A 
bál nettó bevétele egymillió forint 
volt, de a Területi Kórház vállalta, 
hogy a készülék árának felét kifi -
zeti, a szállító MEDTRONIC Kft . 
pedig kedvezményes részletfi zetési 
konstrukciót ajánlott fel. Ebből az 
összefogásból született meg ez a 
készülék.

A defibrillátor a sürgősségi 

osztályon üzemel. Szívmegállás, 
újraélesztés során, illetve életet 
veszélyeztető szívritmus-zava-

Új életmentő műszer
a sürgősségi betegellátó osztályon

rok kezelésére használható. Az is  
fontos, hogy a mentőszolgálatnál 
ugyanilyen készülékek vannak, így 

azoknál a betegeknél, akik pl. külső 
pacemaker kezelésben részesülnek, 
a beszállítás alatt nem kell a felhe-
lyezett elektródákat eltávolítani, ha-
nem csupán a mentős készülékből a 
mienkbe kell a csatlakozót áthelyez-
ni és tovább folyhat az ellátás.

Köszönetet mondunk mind-
ezért a kórház vezetőségének, a 
Sürgősségi Ellátásért Alapítvány 
létrehozóinak: Muraközi István 
alpolgármester úrnak és Kökényesi 
Antalnénak kezdő felajánlásaikért, 
valamint azon magánszemélyeknek 
és cégeknek, akiknek az alapítvány 
részére történt pénzadományai 
lehetővé tették a beszerzést.

Dr. Muraközi Zoltán
orvos-igazgató

Azokra a sebekre is „ír” kell, 
melyeket soha

begyógyítani nem lehet

Oszlopsora, gyönyörű kilátása ellenére kopottas épületnek, majdnem 
elhanyagoltnak mondanám. Már az építtető, XIV. Lajos is búvóhelynek, 
titkos találkák helyszínének szánta. Meglepő talán, hogy a XVII. század 
végén épült kastély Párizs mellett, az impozáns és monumentális Versailles-i 
palota kastélykertjében búvik meg, eldugottan. A látványosságot naponta 
felkereső több ezer turista eddigre elfárad, „betelik” és feladja. Csupán egy 
nemzet fi ait űzi, hajtja a keserűség, sokakat még mindig indulat is, hogy e 
hajdan a kastélyt kiszolgáló személyzet – mondjuk ki a cselédség - szállásaitól 
is hátrébb, megnézze azt a kőből és rózsaszín márványból készült épületet. 
Néhány koszorú, piros-fehér-zöld szalaggal átkötve jelzi, csak a magyar, aki 
eljön idáig, a kilométeres hosszú (talán) nyárfasoron végig, de ők éppen ezért 
jönnek ide. Ez az a hely, ahová 88 év óta magyar ember torok- és szívszorítás 
nélkül nem teszi be a lábát, párás szemekkel és mélységes szomorúsággal 
nézi a bútorozatlan, üres, elhagyatott nagytermet, s elképzeli, mit érezhettek 
a végében lévő kis szalonban várakozók, akiket nem tárgyalásra, egyezke-
désre – azt előtte megtették nélkülük – csupán a szégyenletes szerződés, a 
diktátum aláírására szólítottak. Ezt a kastélyt úgy hívják: Grand Trianon. 
És ez az a hely, amit nem kell látni, aneve is elég ahhoz, hogy az érzőbbeknek 
a lelkében valami kétségbeesett szomorúság, de minden magyarnak valami 
rossz érzése támadjon. Mert ez az a hely, ahol a magyarságot megcsúfolták, 
ahol a nemzet testén-lelkén olyan sebet ejtettek, amely – kijelenthetjük – 
máig be nem gyógyult, s talán soha nem is gyógyítható. Ami befolyásolta, 
meghatározta a magyarság XX. századi történelmét, ránk hozta a fasizmust, 
a második világháborút, majd a kommunizmust, a forradalmat, és befo-
lyásolta rendszerváltásunkat és talán az azóta is áldatlan magyarországi 
politikai állapotokat. Ez a kastély senkinek nem jelentős, csupán a magyarság 
fülében cseng a név borzalmasan Torontótól Sydney-ig, Kassától Újvidékig, 
Marosvásárhelytől Pozsonyig, mindenhol, ahol magyar ember él a Földön. 
És nem véletlenül. 

* * *

Mint ahogy a berettyóújfalui Trianon Társaság és Orbán Balázs Társaság 
által szervezett trianoni megemlékezést a Trianon Társaság elnöke, Szívós 
István megnyitva elmondta, ,,ebben a szerződésben igazságosságot, méltá-
nyosságot, történelmi és politikai felelősséget felismerni nem lehet. Ebben a 
békeszerződésnek nevezett nagyhatalmi ítéletben, ebben a bosszúokmányban 
erről szó sem volt. Búcsúztak a Kárpátok. A fenyvesek is a Hargitán, és 
búcsúzott a bácskai fekete rög, a zentai Tisza-part fűzesei, az aradi sáncok 
a 13 bitófával, Várad 18 templomával, miként Rákóczi, Bercsényi hamvai a 
Kassai dómban. A megmaradt 93 ezer km2 templomainak zúgó harangjai 
siratták az idegen igába hajtott hazátlanokat, a majd 4 millió színmagyart, 
a magyar anyanyelvű üldözötteket. Tudom, hogy tudják – mondta Szívós 
István –, de ismétlem, hogy soha, de soha ne feledjék, hogy a területrablók 
lelkiismerete soha ne nyugodhasson: Románia 103 ezer, Jugoszlávia 63 ezer, 
Csehszlovákia 62 ezer, Ausztria 4 ezer km2 területet jussolt. A megmaradt 
93 ezer km2-en  7,6 millió lélek maradt.”

És siratták a költők, Ady bár nem érte meg, váteszként előre megjósolta, 
siratták a nyugatosok későbbi nemzedékei, Juhász Gyula és Áprily és Gár-
donyi, Reviczky… 

Balázsi László, füzesgyarmati unitárius lelkész, püspökhelyet-tes többek 
közül a rendezvény bevezető imádságaként Sík Sándornak Az andocsi Má-
riához című verséből emelt ki:
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Berettyóújfalu Város Önkormányzata pályázatot ír ki a „Kulturált 
lakókörnyezetünkért” címért.

A pályázaton részt vehetnek természetes és jogi személyek. A 
jelölés formája lakossági, egyéni, jogi személy, illetve képviselő ja-
vaslata alapján. A pályázatok benyújtási határideje: 2008. július 15. A 
pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, mellékelni lehet 
a lakóterületről készült fotókat. A pályázaton nem vehet részt, akit a 
bírálati évet megelőzően köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt 2 
éven belül bírságoltak. A pályázatok benyújtási helye a polgármesteri 
hivatal műszaki irodája.

Pályázati felhívás!

Május 29-én tartotta soron kö-
vetkező ülését Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata. A napirendi pontok 
elfogadását követően Szeifert Ferenc 
polgármester írásos jelentéséről tár-
gyaltak a képviselők. A polgármester 
a lejárt határidejű határozatok telje-
sítése mellett szerződéskötésekről, 
illetve benyújtott pályázataik ered-
ményéről adott számot a testületnek. 
Egyebek között, hogy 103 millió 
266 ezer forintot nyert a város ke-
rékpárutak építésére a Kádár Vitéz 
utcán, illetve 86,5 millió forintot a 
Széchenyi és Vágóhíd utcákon. Arról 
is tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
területfejlesztési pályázatokat határ-
időre benyújtották az illetékeseknek. 
Adásvételi szerződéseket kötöttek 
a Péterszegi úti hulladéklerakó 
rekultivációs pályázatához szüksé-
ges ingatlanok megvásárlásához, 
valamint a közbeszerzési eljárásban 
nyertes ajánlattevővel, a Mezei-Vill 
Kft .-vel a közintézmények világítás-
korszerűsítésére, mely a munkálatok 
megkezdődtek. Ezenkívül szerződést 
kötöttek a TISZK-rendszer tovább-
fejlesztésére pályázat kidolgozására 
az Aditus Kft -vel. A TISZK-ről szóló 
társulási megállapodás és alapító 
okirat is aláírásra került május 16-án, 
Hajdúszoboszlón a Társulási Tanács 
első ülésén. 50 ezer forint támogatást 
nyújtottak a Bihari térség patológiai 
diagnosztikájának fejlesztéséért 
alapítvány részére. A polgármester 
írásos jelentését szóban kiegészítve 
elmondta: méltósággal, tisztességgel 
ünnepelték meg május 23-án, a város 
napján Berettyóújfalu 400-dik évfor-
dulóját. Örömmel számolt be arról is, 
hogy első helyezett lett a Mezei-Vill 
Kft . csapata a magyarországi futsal-
bajnokságban, amit óriási ered-
ménynek tekint, így az ülésen jelen 
lévő tulajdonosnak, Mezei Józsefnek 
gratulált az egész képviselő-testület 
nevében, és a csapat tagjainak is 
személyesen fognak köszönetet mon-
dani majd. Megragadva az alkalmat, 
hogy Mezei József részt vett az ülé-
sen, egy korábbi képviselői felvetés 
alapján kérdezte meg, hogy hogyan 
állnak a bélapátfalvai volt úttörőtábor 
felújításával. Mezei József válaszá-
ban elmondta, a szerződés szerint 
2009-ig kell elvégezniük a munkát, a 
kivitelezési tervek már elkészültek, és 
várhatóan ez év végéig befejeződik a 
felújítás. Reményeik szerint és ígére-
tüknek megfelelően jövőre be tudják 
indítani a tábort. 

Beszámolók a 2007. évi munkáról: 
tűzoltóság, BERÉPO,

gyermekvédelem

Ezt követően a Berettyóúj-
falui Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóparancsnokság 2007-dik 
évben végzett munkájáról hallhat-
tak beszámolót. A Györgyfi  Sándor 
tűzoltóparancsnok által készített tájé-
koztató sokrétűen, szakterületenként 
elemzi az elmúlt évi tevékenységüket. 
Megállapítja, minden tekintetben az 
átlagostól jóval több munkát hozott 
a 2007-es év számukra. Részben 
a rendkívüli időjárás, másrészt a 
megnövekedett gépjárműforgalom 
soha nem tapasztalt mértékű eset-
számokat produkált. Elsődleges 
működési körzetükben 476 káresetet 
jelezek, ebből 464-hez vonultak ki, 
12 alkalommal pedig utólagosan je-
leztek tűzesetet. 206-szor nyújtottak 
segítséget más tűzoltóságoknak, ami 
az előző évekhez képest kiugróan 
magas, az összes vonulásaik 31%-a. 
Figyelemre méltó a szándékos tűz-
okozások megnövekedett száma 
(136), másodsorban az emberi 
gondatlanságból bekövetkezett tü-
zek, melyek főként dohányzásból 
származtak. Jelentős számú (16) az 
épületekben keletkezett tűzesetek 
száma is, melyeket elsősorban az 
elavult, nem megfelelően használt 
elektromos rendszerek, hőtermelő 
berendezések és a korszerűtlen 

gépészeti technológiai megoldások 
okoztak. Csökkent azonban a ko-
rábban gyakori fakidőlések száma, és 
csapadékvíz felgyülemlés miatti víz-
szivattyúzásra pedig egyáltalán nem 
került sor az elmúlt évben. Sajnos a 
tűzoltói beavatkozást igénylő közle-
kedési balesetek száma folyamatosan 
nő (92 eset), ennek egyértelműen az 
az oka, hogy Románia uniós tag-
ságával nagymértékben megnőtt 
városunk környékén az átmenő 
személy- és teherforgalom az utak 
áteresztő képességének változatlan-
sága mellett. 2007 novemberében a 
berettyóújfalui tűzoltóság magasabb 
kategóriájú besorolásba került. Ez 
azt jelentette, hogy egy újabb 3 fős 
tűzoltó gépjárműfecskendőt állítot-
tak készenlétbe, és 14 fővel bővült 
az állomány létszáma is, akiknek 
kiképzése július végén fejeződik be. 
A tűzoltóparancsnok írásos tájékoz-
tatóját szóban kiegészítve örömmel 
számolt be a készülő tűzoltólaktanya 
munkálatairól, elmondta, az építke-
zés látványos szakaszába lépett, és 
határidőre, novemberben várható az 
átadás. Egyúttal meghívta a képvise-
lőket, hogy személyesen győződjenek 
meg erről. A tűzoltóságot érintette 
a következő napirendi pont is, ami 
a tűzoltóparancsnokság technikai 
eszközeinek korszerűsítését célozta. 
A testület engedélyezte, hogy a tűzol-
tóság saját költségvetése terhére egy 
használt mikrobuszt (állományszál-
lítási feladatra), illetve egy használt, 
megkülönböztető jelzéssel ellátott 
személygépjárművet vásárolhasson 
összességében 5 millió forint érték-
határig. 

Majd a BERÉPO Kht. közhasz-
núsági jelentését és 2008. évi üzleti 
tervét tárgyalták meg a képviselők. 
Mint ismert, a Berettyóújfalui Ér-
telmi Fogyatékosok és Pszichiátriai 
Betegek Otthona Közhasznú Tár-
saság 2000 óta végez közhasznú 
tevékenységet a városban, melynek 
fő irányai: szociális ellátás elhelye-
zéssel, egyéb humán egészségügyi 
ellátás, munkahelyi étkeztetés, köz-
étkeztetés. A tájékoztató szerint az 
intézményen belül megszervezett 
munka-rehabilitációs foglalkoztatás 
egész évben folyamatosan működött, 
ami elsősorban a mezőgazdasági és 
a ház körüli tevékenységekre épül 
(sertésgondozás, kerti, mosodai 
munkálatok, parkgondozás, takarítói 
munka). Gazdálkodásukat egész 
évben a takarékosság jellemezte, 
melyben az ellátottak és a dolgozók 
is körültekintő gondoskodással 
vettek részt, így a társaság 2007. évi 
eredménye csökkenő tendenciát 
mutat ugyan, de még mindig pozitív 
előjelű. A hozzászóló képviselők 
szerint a kht-nál mintaszerű gazdál-
kodás folyik, ezért megköszönték 
az intézményvezető és a dolgozók 
elmúlt évi munkáját, illetve Jakab 
György képviselő javasolta, hogy 
épp e példaszerű működés mutatja, 
hogy a városban másfajta tevékeny-
ségeket is hasonló módon kellene 
ellátni, mert így hatékonyabban lehet 
gazdálkodni.

A következő napirendi pontban 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok elmúlt évi ellátásáról tájé-
koztatták a testületet. 

A gyermekvédelemhez kapcso-
lódó feladatok ellátását a hatásköri 
szabályozás alapján az önkormány-
zat, a jegyző, a Városi Gyámhivatal 
és a Gyermekjóléti Szolgálat végzi. 

A Berettyóújfaluban élő 0-17 éves 
korosztály létszáma 2007-ben 2847 
fő volt. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesült ebből 930 
fő, rendkívüli gyermekvédelmi ked-
vezményben pedig 17 fő. A nyáron 
30 napig ingyenesen étkeztettek 
városunkban 361 gyermeket. A csa-
ládokkal a kapcsolatot elsősorban 
a jelzőrendszer írásos megkeresései 
alapján vették fel, de 34 esetben 
állampolgár élt jelzéssel gyermek 
veszélyeztetettségével kapcsolatban. 
Az előző évben összesen 254 ilyet 
kapott a szolgálat. A gyámhatóság 
2007-ben 171 esetben állapította 
meg kiskorúak kisebb-nagyobb 
veszélyeztetettségét, melynek mér-
téke 8 esetben érte el azt a szintet, 
hogy ennek következtében el kellett 
rendelni a kiskorú védelembe vételét. 
Gyermekeket súlyosan veszélyeztető 
tényező miatt 3 család esetében kel-
lett 5 gyermek ideiglenes hatályú el-
helyezéséről döntést hozni. Az elmúlt 
évben olyan szülő nem kereste meg 
a gyámhatóságot, aki hozzájárult 
volna gyermeke ismeretlen személy 
általi örökbefogadásához. Az igen 
terjedelmes és részletes beszámoló 
végül felhívja a képviselő-testület, 
illetve valamennyi felnőtt fi gyelmét, 
hogy a gyermekek és a fi atalkorúak 
helyzetének javítása érdekében több 
odafi gyelés és törődés szükségeltetik 
a felnőttek részéről abban a tudatban, 
hogy a gyermekek legerősebb érzel-
mi szükséglete, hogy elfogadják és 
becsüljék őket, minek következtében 
magabiztosabbak, öntudatosabbak, 
kiegyensúlyozottabbak, tevékenyeb-
bek és elfogadóbbak tudnának lenni. 
A napirendhez kapcsolódóan hosz-
szabban Gyula Ferencné képviselő 
asszony szólt hozzá, aki elmondta, 
sajnálatosnak tartja – mint az a be-
számolóból kiderült –, hogy egyre 
több a közoktatási szabálysértések 
száma, ennek meg kell vizsgálni az 
okait. Azt viszont pozitívnak találja, 
hogy az intézményekkel való jó kap-
csolat miatt hamarabb és egyre több 
probléma kerül felszínre. Véleménye 
szerint a szülők felelősségét kellene 
hangsúlyozni ez ügyben.

Szociális térítési díjak, 
ÁSZ-vizsgálat

Ezt követően a város önkor-
mányzata által fenntartott nevelési-
oktatási, szociális intézményekben 
alkalmazandó térítési díjakról szóló 
rendeletét kívánta megalkotni a tes-
tület. A törvény szerint a személyes 
gondoskodás körébe tartozó szociális 
ellátások térítési díját a szolgáltatási 
önköltség és a normatív állami hoz-
zájárulás különbözetéből kell meg-
állapítani. Mint azt Kapornai Judit 
intézményi irodavezető a napirendi 
ponthoz hozzáfűzte, a térítési díjak 
módosítását az áfa-törvény változása 
indokolja. Itt az a probléma adódik, 
mint ennek több képviselő is hangot 
adott a napirendi pont megtárgyalá-
sánál, hogy ezen számítások szerint 
olyan magasak lesznek az intézmé-
nyi térítési díjak, hogy félő, egyre 
kevesebben veszik igénybe majd a 
szolgáltatásokat. Végül abban maradt 
a testület, hogy egyelőre maradjon 
a tavalyi szinten, és indítsanak egy 
célvizsgálatot az irányba, hogy jók-e 
az eddigi számítások.

Intézkedési tervet fogadtak el 
az Állami Számvevőszék az önkor-
mányzat gazdálkodásának vizsgálata 

során tett megállapításai kapcsán. Az 
Állami Számvevőszék Önkormány-
zati és Területi Ellenőrzési Igazgató-
sága Hajdú-Bihar Megyei Ellenőrzési 
Irodája átfogóan elemezte az önkor-
mányzat gazdálkodását 2004-től 2007 
harmadik negyedévéig. Az ellenőrzés 
célja annak értékelése volt, hogy az 
önkormányzat a pénzügyi egyensúlyt 
a költségvetésében és annak teljesíté-
se során milyen módon biztosította. 
A teljesített bevételek és kiadások 
egyes évek közötti jelentős eltérései 
feladatváltozáshoz kapcsolódtak-e. 
Felkészült-e a szabályozottság és a 
szervezettség terén az európai uniós 
források igénylésére és felhasználá-
sára, továbbá az elektronikus köz-
igazgatás bevezetéséhez szükséges 
szervezetkorszerűsítési feladatokra. 
Az ellenőrzés megállapításaiból 
64 oldalas számvevőszéki jelentés 
készült, amelyet e lap keretein belül 
még nagyvonalakban sem tudunk 
ismertetni. Csak néhányat emelünk 
ki ezek közül. Hiányosságként hozza 
fel a jelentés, hogy a költségvetés 
egyensúlya a vizsgált évek egyikében 
sem volt biztosított, illetve, hogy a 
költségvetési hiány összege évenként 
folyamatosan növekvő mértékű volt. 
Ennek megakadályozására, a kiadá-
sok mérséklésére az önkormányzat 
intézkedéseket tett, a négy év alatt 
a foglalkoztatottak számát 180 fővel 
csökkentette, emellett az intézményi 
struktúra átalakításáról döntött. Az 
önkormányzat fejlesztési célkitű-
zéseit gazdasági programban rög-
zítette, az európai uniós forrásokra 
benyújtott pályázatok kapcsolódtak 
a programban meghatározott fel-
adatokhoz. Belső szabályozottság és 
szervezettség tekintetében azonban 
a jelentés szerint összességében nem 
készült fel eredményesen az európai 
uniós támogatások igénybevételére 
és felhasználására. A vizsgált idő-
szakban 28 pályázatot nyújtottak be, 
amelyből 7 volt sikeres. Összefogla-
lásként azonban a jelentés szándékos 
mulasztásból származó hibát nem 
állapított meg. Az észrevételezett 
hibákból és hiányosságokból véle-
ménye szerint az önkormányzatnak 
anyagi hátránya, vesztesége nem 
keletkezett. A polgármesteri hivatal 
vezetése az átfogó vizsgálat során 
tett megállapításokat elfogadta, a 
számvevői jelentésben foglaltak ellen 
észrevételt nem tett. A képviselő-
testület is elfogadta a tájékoztatóban 
foglaltakat, és jóváhagyta, hogy ezek 
kiküszöbölésére intézkedési terv 
készüljön, melyről 2009. június 30-ig 
kell a testület előtt beszámolni. 

Eredménytelennek nyilvánítot-
ták a március 27-i önkormányzati 
határozattal indított egyszerűsített 
közbeszerzési eljárást a közintéz-
ményi étkeztetés átszervezésére 
vonatkozóan. A megadott határidőig 
három ajánlat érkezett, azonban ezek 
egyike sem volt olyan kedvező, hogy 
az önkormányzat a rendelkezésére 
álló anyagi fedezet mértékére való 
tekintettel elfogadhatná. 

Hosszasan tárgyaltak a 21. na-
pirendi pontról, melyben a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat nevében 
Papp István kérésének kívántak 
eleget tenni. A Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat pályázatot kíván 
kiírni a jól tanuló hátrányos helyze-
tű roma gyerekek támogatására. A 
képviselők több ponton vitatkoztak 
az elképzeléssel. Kiss Béla képviselő 
indítványa szerint ki kell ezt a pályá-
zati kiírást terjeszteni a nem roma 
származású gyerekekre is, mások 
szerint pedig a pályázat nem eléggé 
egyértelmű és kidolgozott. Végül 60 
ezer forinttal hozzájárult a testület 
a pályázat kiírásához. Ezt követően 
társulási megállapodásokról, illetve 
társuláshoz történő csatlakozásról, 
pályázatok benyújtásáról, valamint 
szociális és népjóléti ügyekben hoz-
tak döntéseket, illetve a különfélek 
napirendi pontjában számos aktuális 
problémát vetettek fel a képviselők.

Ülésezett a város képviselő-testülete

Idén ünnepli fennállásának 80 éves évfordulóját a Területi Kórház. Ebből 
az alkalomból kiállítást is szervezünk, melynek anyagát Berettyóújfalu és 
környéke lakosaitól szeretnénk összegyűjteni – amit később természetesen 
visszaszolgáltatunk a tulajdonosoknak.

Bárkitől szívesen fogadunk relikviákat (régi fotó, könyv, gyógyászat-
ban használt eszköz, munkaruha stb.), melyek kapcsolódnak a kórház 
múltjához.

A kiállítás megnyitásának pontos  idejéről később tudunk informáci-
ókat adni.

A tárgyakat a Területi Kórház orvosi könyvtárában lehet leadni 2008. 
szeptember 1-jéig (Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér l.)
Érdeklődni lehet: Kiss Attila menedzser asszisztensnél (06-54-507-520)

Tisztelettel: Dr. Muraközi Zoltán
orvos-igazgató

Tisztelt Gyűjtők,
Lokálpatrióták!

Fotó: Kari

„Koldusbotra, törött mankón/ Jövünk búcsút járni,/ Szűzmá-
riás  magyaroknak/ Kopott  unokái./  Éj fél  van a Duna tá-
ján./  Magyaroknak éjszakáján/ Nincs más,  ki  v irrasszon./
Baráttalan, testvértelen,/ Hozzád ver a veszedelem,/ Boldogságos asz-
szony!”                      

A magyarságon elkövetett méltatlanságot, a nemzet kitaszítottjain ért 
sérelmeket megjelenítő költői sorok, gyönyörű énekek után, élő és eleven 
példa volt Deáky András a csángó magyarok földjéről, Erdély s a törté-
nelmi Magyarország legkeletibb vidékéről, az ,,ezeréves határ” közelében 
fekvő Gyimesbükkről, akit a csángómagyarok ,,tanítójaként, orvosaként, 
gyámolítójaként” mutattak be a jelenlévőknek. Deáky András a mai napig 
legelszigeteltebb, legmostohább sorsban élő-fogyó, ,,szomorú szívű, de tiszta 
tekintetű emberek”, a csángók életén keresztül szemléltette, mit jelentett, 
mit jelent trianon után a kisebbségi lét, ahol 35 éven át szünetelt a magyar 
nyelvű oktatás, és sajnálatos módon a vegyes házasságok miatt most már 
akkor sem élnek sokan e lehetőséggel, amikor fáradozásuk révén mód nyíl-
na rá. Felemelő érzés volt – mondta el Deáky -, amikor az általuk eredeti 
állapotába visszaállított legkeletibb vasúti őrházhoz, amit megmaradásuk 
jelképeként is tekintenek, idén májusban mintegy 40 ezer ember örömköny-
nyeivel kísérve befutott a Magyar  Kir. Államvasutak koronás címerével 
díszített vonat. A román sajtó szűkszavúan jegyezte meg ekkor: a magyarok 
egy napra visszafoglalták Erdélyt. Ma már  mindnyájan jól tudjuk, a tör-
ténelmi határok visszaállításának nincs realitása - fogalmazott dr. Vitányi 
István, a történelmet civil szakmájánál fogva is jól ismerő országgyűlési 
képviselő. De beszélni kell róla, tudatosítani minden szinten, mi történt 
velünk, és a kisebbségeink megvédésére egy erős anyaországot építenünk, aki 
képes erre. És szövetségeseket is kell keresnünk. Harcolnunk kell a tömbben 
élő magyarság autonómiájáért, a szórvány magyarság nyelvi, kulturális 
autonomiájáért. Hiányérzete van e tekintetben a képviselőnek a rendszer-
váltás utáni kormányokat illetően is, erre példaként a 2004. december 5-i 
népszavazás kormánypropagandáját hozta fel, ellenpéldaként pedig a fi nn  
kormány mintaszerű kisebbségpolitikájáról beszélt. A politikusi igazságot 
(ez egyszer) a történész tudományossága is alátámasztotta. Székelyhidy 
Ágoston az 1870-es francia-porosz háború után kialakult európai hatalmi 
viszonyokból kiindulva pontról-pontra, tudományos alapokon, ok-okozati 
összefüggéseket feltárva bizonyította, trianon nem a véletlen, a balszerencse 
műve, egy elhibázott nemzetpolitika eredménye volt. Kivülrekedt  honfi -
társaink kiszolgáltatottsága pedig még a gr. Károlyi Mihálytól eredeztetett, 
Kádár által tökélyre vitt, és mai politikánk alapelvéül is szolgáló, úgymond 
passzív külpoitika következménye, néhány pozitív kivételtől eltekintve, ter-
mészetesen a szélsőségesekről nem lehet szó itt most sem. És számos példát 
hozott fel a történész arra is, hogy a nemzet, amikor esélyt kapott, mindig 
építkezett, előre haladt. Ám eltelt 88 év, és nem oldotta békévé a trianoni 
kastélyban történteket az emlékezés, és ma sem egy a Dunának Oltnak a 
hangja, és magyarokat vernek a Fel- és Délvidéken, és nem kevés, sok a mi 
munkánk. És talán meg kellene próbálni – mert az eddigiek haszontan-
nak bizonyultak – valahogy másképp. Mert a sebeknek, ha már be nem is 
gyógyulhatnak, enyhülniük illenék.

Szegediné Lovász Magdolna

Azokra a sebekre is „ír” kell,
melyeket soha begyógyítani 

nem lehet
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A város napján minden eszten-
dőben elismerik Berettyóújfaluban 
az arra érdemeseket, avatnak dísz-
polgárokat, kitüntetik a kimagasló-
an oktató és nevelő pedagógusokat, 
a Berettyóújfalu városért sokat 
tevőket, a város hírnevét öregbí-
tőket. 2004-ben díszpolgárunk 
Kürthy Sándor festőművész volt, 
aki jelentős és értékes közgyűjte-
ménnyel gazdagította városunkat, 
festményeit Berettyóújfalura ha-
gyományozta. Én most testvéréről, 
Kürthy Éváról szeretnék írni, aki 
szintén öregbítette, messzire vitte 
szülőfalujának hírét. Itt született 
1923-ban. Gyermekéveit és fi atalsá-
gát is itt töltötte. Ez egész életére ki-
hatott, nagyon szerette szülőföldjét. 
Gyermekkoromban és később is sok 
történetet hallottam tőle azokból az 
időkből. A tájról, a Berettyóról és az 
itt élő emberekről. A zene, az ének 
és a népdalszeretete már nagyon 
korán megmutatkozott nála. Akko-
riban nagy szó volt, ha valaki rádiót 
hallgathatott. Bátyjával, Kürthy 
Sándorral sokat hallgatták a zenei 
adásokat, és arról ábrándoztak, 
hogy egyszer majd ők is a művészet 
szószólói lesznek.

Budapestre kerülve felvették 
a Zeneakadémia énektanszakára. 
Később az Állami Népi Együttes 
alapító tagja lett. Majd mint dal- és 
népdalénekes járta az országot és a 
világot. Egész életét meghatározta a 
népdal iránti ködőtése és tisztelete. 

Szívvel-lélekkel, mély átéléssel és 
nagy tehetséggel szólaltatta meg a 
gyönyörű népdalokat. Tehetsége, 
színészi előadókészsége szövegki-
ejtése szép, tiszta és értékes hanggal 
párosult. Mint színpadi jelenség, de-
koratív volt és erősen szuggesztív.

Kodály tanár úr is felfigyelt 
kiemelkedő tehetségére. Ő és fe-
lesége, Emma asszony, személyes 
barátságot kötött vele. Mint kis-
gyermek, én is emlékszem a Kodály 
házaspárnál tett látogatásokra. A 
Tudományos Akadémián a magyar 
népdalról tartott előadásain Kürthy 
Éva mutatta be a dalokat. Ezekről az 
előadásokról a Magyar Rádió felvé-
telt is készített. A vele készült összes 
rádiófelvétel a család birtokában 
van. A 60-as évektől kezdődően 
majd 30 évig a Magyar Rádióban 
rendszeresen játszották felvételeit. 
Sokat szerepelt Bojtor Imrével, aki 
Földesen született, Béres Ferenccel, 

Tekeres Sándorral, Melis Györggyel, 
Marczis Demeterrel és még sok 
kortárs művésszel.

Bejárta Európát, Oroszországot 
és a Távol-Keletet is. Mindenütt 
nagy és osztatlan sikert aratott. 
Előadói tevékenysége többek között 
a műdalokra is kiterjedt. Hangver-
senyein és dalestjein különleges at-
moszférát teremtett. Még a szigorú 
kritikusok tollából is elismeréseket 
kapott, melyekben szuggesztív 
előadó készségét, szép hangját, mű-
vészi teljesítményét és nem utolsó 
sorban dekoratív megjelenését is 
méltatták.

Mint ember, erőteljes, meg-
határozó egyéniség volt. Főként a 
művészet és a magyarság szeretete 
jellemezte. Azt mondhatjuk, hogy a 
magyar népdalt itthon és külföldön 
egyaránt hitelesen és művészi szin-
ten adta elő és terjesztette.

Még emlékszem arra, hogy 
az egyik zeneakadémiai előadás 
után Török Erzsébet azt mondta 
róla: „Most már nyugodtan halok 
meg, mert van már utódom!” 
Előadásában itthon és külföldön is 
sokan csodálták a magyar népdal 
szépségeit.

Testvére, Kürthy Sándor után 2 
évre távozott 2007-ben. Mindketten 
84 évet éltek.

Szeretett szülőföldjük őrizze 
meg emléküket.

Dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő

– Erdei Zoltán: A metafi zikai 
egyedüllét fokozatai című könyve 

megjelenésének apropóján –

Tankönyvet írtál, még ha nem 
is annak szántad. Siker könyvet 
írtál, még ha nem is annak szántad.  
Pszichológia tankönyv ez, amelyet 
minden fi lozófusnak, művésznek 
– költő és író formáknak, na meg a 
festőknek -, papnak és komoly poli-
tikusnak olvasnia kell. És nem csak 
azoknak. Kézikönyv. Nyers munka. 
Józan és hidegen meleg. Megalku-
vást nem ismerő. Szabadulnunk kell 
a káprázattól. A világ káprázatától… 
Ez a szenvedély forrása. Rejtélyes 
átlényegülés ez a könyv. A lélek 
szellemmé alakulásáról…  

* * *
Erdei Zoltán hamvasi-figura 

– szerényen visszautasítaná –, aki 
szellemi tisztaságában az alkotó 
létben lényegülve fejtegeti a szel-
lem-szabadság, a lét-álom korát 
bevégzendő. Rendkívüli elemző.

Erdei Zoltán második kötetes 
szerző – első könyve Antispiritualitás 
és modern „ezotéria” címmel 2005, 
Kvintesszencia Kiadó, Debrecen –, 
és szülővárosában hangtalan szerző. 
A hangtalanság néha hangosabb a 
hangosságnál. A szakma ismeri és 
elismeri, munkáit mérföldkőként 
jegyezve a modern ezoterika Julius 
Evola utáni kritikai munkák sorá-
ban. Nem írói alkotás, a tartalom 
lényegszerű és formát hanyagoló lé-
nyeglátás. A kötet két tartalmi részre 
oszlik, ahol az első – írói munkaként 

is élvezetes – elemzi: mi történik 
a szellemiség kivonulása esetén? 
Mi van akkor, ha nincs igazi érték 
csak anyagi konvergencia? A mai – 
úgynevezett – ezoterikák kritikája 
ez, ami nem más a szerző szerint, 
mint pénzszerzési és „férjszerzési” 
technika, avagy „ocsmányság”. 
A második rész a szolipszizmus, 
mint tudati egyedüllét, az ember 
tudati tapasztalásának folyamatát 
elemezi. A szolipszizmus, mint 
kifejezés egyedül ön-magamság - 
lehető legtávolabb az önzéstől és 
egoizmustól – a legősibb fi lozófi ai 
és bölcseleti rendszerek – jóga, 
advaita – védanta, stb. – örököse és 
újjáéledése.   A könyv első olvasatra 
nehéz. Hát ne legyen… A szerző 
kizárólag a saját tudati tapasztalatait 
önti könyvbe, amelynek alapja az 
ősi fi lozófi ák, ősi vallások tanításai 
és Dr. László András, a metafi zikai 
tradicionalizmus hazai képvise-
lőjének tanításai nyomán és egy 

megrendítő halálélmény alapján 
öltött testet. 

* * 
És ki a szerző? Filozófus, könyv-

szerző és országosan mindinkább 
ismert-keresett gomba szakoktató. 
Legnagyobb fájdalma –  ami egzisz-
tenciáját is érintő  –,  hogy könyveit 
és szakmaiságát mindenhol ismerik 
és elismerik, kivéve városunkban, 
ahol született és él. Nincs egyedül… 
Ebben sem. Támogatói, akik fon-
tosnak és lényegesnek tartják Erdei 
Zoltán könyveinek megjelenését, 
most is segítették, akiknek a szerző 
köszönettel adózik: Dr. Nagy Attila, 
Szántó Tamás és László Sándor. 
Kiemelt köszönet illeti a kötet 
megjelenéséért Debrecen egyik 
legszínvonalasabb szórakozóhelyét, 
a Bázis Music & Culture Club -ot, 
Magyar Csabát, aki támogatásával 
is érzékeltette a téma iránti mély 
értését és elkötelezettségét. Horváth 
Hajnalkát a nem anyagi jellegű 
támogatásáért.

* * 
Zárásként. Ennek az országnak 

önmagával szemben sok tartozása 
van. Szűkebb hazánknak is. Ma-
gunknak is. Magamnak is. Ezek 
egyike Erdei Zoltán könyveinek 
megismerése és elemzése. Nem „jó 
pofi ” történetek, hanem mélyre ható 
fi lozófi ai korbonctan. 
(Erdei Zoltán: A metafi zikai egyedül-
lét fokozatai, Persica Kiadó, Buda-
pest, 2008)  A kötet megvásárolható 
a nagyobb könyvesboltokban.

Bíró Gyula

A Magyar értelmező kéziszótár szócikke szerint a pedagógus kifejezés 
jelentése a következő: „Neveléssel, oktatással hivatásszerűen foglalkozó 
személy.” Ha ebből indulunk ki, akkor elmondhatjuk, hogy a „tanárember” 
társadalmunk igen szerencsés és megbecsült tagja. (Bárcsak minden tekin-
tetben így lenne…) Nincs más dolga, csak a jövő nemzedékének pallérozása, 
a társadalom egyik igen fontos alappillérének (a tudásnak) a közvetítése és 
átadása, a társadalmi normák (már ha vannak…) elsajátíttatása a fent 
említett nevelés által. Teszi ezt hivatásszerűen, mert ezt szereti tenni, és az 
egzisztenciája is ehhez kötődik. 

Amikor az embereket vélekedésre kérik fel ilyen-olyan, hivatalos és nem 
hivatalos fórumokon, hogy mondják el meglátásaikat a pedagógusokról, 
a közvélemény, valamint a tanárokról alkotott értékítélet sok esetben még 
mindig egy bűvös szám körül kering. Ez a szám a három. Három úgy, mint 
június, július és augusztus – vagyis a nyári szünet. Három a magyar igazság 
is, valamint egy a ráadás. Következzék most ez az egy, azaz ama bizonyos 
ráadás – úságcikk formájában.

Ha a történelemre, mint a civilizált emberi élet mozgatórugójára tekin-
tünk, akkor észrevehetjük, hogy a tanári hivatás egyrészt korszaktól függet-
lenül állandó feladatokat, értékeket is megkövetel, másfelől látható, hogy az 
adott társadalmi közeg, a regnáló államrend (át)alakulása nagy változásokat 
is hozhat ebben a szakmában is. Ez így természetes és teljes. A gond akkor 
van, ha az új „idők” új követelményeit nem követik harmonikusan a peda-
gógusszereppel kapcsolatos társadalmi elvárások változásai. Ha egyszerűen 
(és némi malíciával) akarok fogalmazni, akkor azt kell, hogy mondjam, 

hogy a jelenlegi modell még a szovjet pedagóguseszmény „defi níciói” szerint 
működik. Ebben a helyzetben a nevelő nem csupán a fent meghatározott 
feladatokat végzi, hanem – gyakorlatilag ingyen, társadalmi munka gyanánt 
– szabadidő- és rendezvényszervezői, adminisztrátori, közéleti, mentori, 
pszichológusi, és még ki tudja, hányféle szerepkört is betölt. Sok bába közt 
elvész a gyermek – talán ez a legfrappánsabb összefoglalása a gondolatnak. 
Teher alatt pedig nem mindig nő a „pálma”, és egyre kevesebb az idő és az 
erő a diákokkal való igazi, emberi törődésre. 

Divat ma a pedagógusok óraszámáról is beszélni. Igaza van a szakminisz-
ter úrnak, amikor azt mondja, hogy a magyar tanárok óraszáma alacsonyabb, 
mint a nyugati kollégáké. Igaz meglátás. Tény. Csak arról nem esik szinte 
sosem szó, hogy ezekben az országokban a pedagógus munkáját mindenhol 
főállású pedagógiai asszisztens, pszichológus, gyógy- és fejlesztő pedagógus, 
szabadidő-szervező és számos egyéb szakterületen tevékenykedő „profi ” 
segíti. Szintén „napnyugaton” az iskolákban a vezetés munkáját is komoly 
szakmai team támogatja, az irányítással kapcsolatos szakmai részterületek 
precíz felosztásával. Magyarán az egykoron kapitalista „fertőként” aposzt-
rofált Európában a pedagógusnak csak a tanult szakmáját kell gyakorolnia. 
Valahogy úgy, ahogy a hivatásos labdarúgónak, akinek csak a játékra kell 
koncentrálnia… És akkor az anyagi javadalmazásról még nem is beszéltünk. 
Gyakori eset, hogy szobafestőként, burkolóként dolgozó ismerőseim egy elnéző 
félmosollyal nyugtázzák, hogy mennyi a „nettó” a közoktatás berkein belül. 
(Félreértés ne essék, nem nézem le a fi zikai munkát, és nem sajnálom tőlük a 
keresményüket, tudom, hogy ők is keményen megdolgoznak ezért. Ők is…)

„Ingyenes céllövölde”, avagy a pedagógusszerepről másként

Hamis viszonyítási alapok …

Március végén játszóház nyílt 
Berettyóújfaluban, a Földesi u. 13. 
sz. alatt Ugri-bugri Játszóház né-
ven. A név kicsit megtévesztő, azt 
gondolnánk, hogy ez az a hely, ahol 
felfújható óriási gumifigurákon 
ugrálva kitombolhatják magukat 
a csöppségek. Pedig itt másról van 
szó, sokkal többről. Egy olyan ját-
szási lehetőséget kínálnak a gyere-
keknek, amely Nyugat-Európában 
már ismert, jól bevált dolog, nálunk 
azonban még új, idegen. 

Kétéves keresztfiammal és 
nyolcéves gyermekemmel elmen-
tem a játszóházba. Kíváncsi voltam, 
hogy mit tud nyújtani a két külön-
böző korosztály számára. Kellemes 
meglepetésben volt részünk. Egy 
jól felszerelt, biztonságos, egészség-
ügyi- és a balesetvédelmi szempon-
toknak maximálisan megfelelő ját-
szóhely várt ránk. A kisebbek – már 
a totyogó babák is – ingergazdag, 
színes, puha mesevilágba csöp-
penhetnek, ahol szivacsos kuckó, 
lovagolható állatfi gurák vannak. Kis 
asztaloknál kirakózni, építeni, raj-
zolni lehet, és sok készségfejlesztő 

fajáték sorakozik a polcokon is. A 
kislányok babakonyházhatnak, akár 
az oviban. A nagyobbakat hívogatja 
a kalandtúra egy másik helyiségben. 
Ott aztán van lehetőség csúszni, 
mászni, ugrálni bokszolni, hiszen 
csúszópálya, spirálcsúszda, boksz-
zsák, kukacalagút, stb. sorakozik a 
kétszintes beltéri komplexumban. 

A játszóház négyéves kor felett 

gyermekmegőrzést is vállal, ha 
a szülőknek fontos dolguk akad. 
De születésnapi zsúrokat is lehet 
itt tartani. A jókedv és szórakozás 
garantált.

Itt a nyári szünet. Érdemes ellá-
togatni kicsikkel és nagyobbakkal, 
hiszen a játék öröme mellett közös-
ségben is lehetnek a gyerekek. 

Rácz Anikó

 MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 
A BIHARI MÚZEUMBAN

Június 21., szombat, 18–24 óráig
Idézzük fel együtt 

a XX. századi Berettyóújfalut!

I. Időutazás zenében és táncban:
18.30-tól – „Régi mániám…” – slá-
gerek a 20-as–30-as évekből 
Színpadon a Nagyváradi Színház Szig-
ligeti Társulatának művészei: Molnár 
Júlia, Kiss Csaba és Meleg Attila
19.00 – „Jön-e velem, nagysád…?” 
– ropjuk együtt a 20-as évek táncát, 
a charlestont! 
19.30  „Zenés utazás” – a 40-es 50-es 
évek világába a nagyváradi színészek 
segítségével

Ugri-bugri élmények
20 óra  „Csavard fel a szőnyeget…” – 
Rock&Roll tánctanulás
21 órától nosztalgiakoncertet ad a 
70-es évek berettyóújfalui zenekara, 
a KÓDEX. 
22.30-tól éjfélig  RETRO DISCO 
– a 80-as évek slágerei, meglepe-
tésekkel

II. „Időutazás celluloidon” 
18–22 óráig (folyamatosan): 
Berettyóújfaluról szóló archív fi l-

meket nézhetnek meg az érdeklődők 
a nagyteremben

A „Séta a faluvárosban – Berety-
tyóújfalu egykor és ma” c. időszaki 
kiállítás, valamint a múzeum állandó 
kiállításai éjfélig várják az érdek-
lődőket

Belépődíj: 250 Ft/fő, amely a 
fenti programokon való részvételt 
biztosítja

Próbálják ki egyéb múltidéző 
programunkat is:
18–22 óráig: Öltözzön korabeli ruhá-
ba! A XX. század néhány jellegzetes 
viseletét ölthetik magukra a 20-as 
évektől a 70-es évekig. A hölgyek a 
ruhához illő frizurát és sminket is ké-

szíttethetnek, s az öltözetben készült 
fényképet el is vihetik emlékbe. 
18.30 és 19.30 órakor lovasszekeres 
városnézés idegenvezetéssel: 200 
Ft/fő  
18–21 óráig: 3-4 személy részére hin-
tó (homokfutó) bérelhető (20 perces 
körút, 1000 Ft)

Az udvaron 18 órától vendéglátás: 
a XX. század ismert újfalui vendéglá-
tóhelyeinek étlapjáról rendelhetnek 
ételeket-italokat

Rikkancsaink az egykori várme-
gyei „Bihar” és a városi „Berettyóúj-
falu” című újságok korabeli számaiból 
szerkesztett különkiadásokat ajánlják 
a vendégeknek olvasásra

Séta a faluvárosban – Berettyóújfa-
lu egykor és ma” c. album 1800 Ft-os 
áron meg is vásárolható a rendezvény 
ideje alatt

Meglepetések, érdekességek várják 
a Bihari Múzeumban! Mert ez az 
éjszaka más, mint a többi…

Bővebb információ, 
hely- és időpont-foglalások

a Bihari Múzeumban
4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 1., 

Tel./fax: 54/402-390, e-mail: 
bihari.muzeum@mezei-vill.hu

Ez az éjszaka más, mint a többi…

Sok tehetséggel büszkélkedhetünk

Ha a mai Magyarországon jogállamban gondolkodunk, akkor érdemes 
megjegyezni, hogy a pedagógust illető lehetőségeket mintha kissé szűken mér-
nék jogalkotó bölcseink. Jogok alig, kötelességek, törvények közé „nyomorított” 
előírások viszont megilletik az e foglalkozást űzőket. Jelen állás szerint ott 
tartunk, hogy a tanár majdhogy minden valós vagy vélt hibájáért keményen 
megbüntethető, előrángatható, elmarasztalható, s ha politikai pengeváltásra 
kerül sor, akkor a pedagógusok általában mindig kaphatnak hideget-meleget 
(lusták, keveset dolgoznak, nem jó irányba nevelik a gyerekeket, stb…). Pedig 
aki ebben a szakmában tevékenykedik, vagy napi szinten ismeri az iskolákban 
folyó munkát, az tudja, hogy ez nem így van. Nyilván köztünk is vannak 
tehetségbeli, emberi különbségek, de összességében – a nehézségek ellenére 
is – mindent megteszünk azért, hogy a felnövekvő generációknak megadjunk 
mindent ahhoz, hogy sikeresen megállják a helyüket a „nagybetűs” életben.

Nagyon sok kérdést kellene tisztázni a fent megfogalmazottak kapcsán. 
Továbbra is csak azt tudom mondani–írni, hogy teret kell hagyni az ok-
tató-nevelő munka kiteljesedésére, muszáj lehetőségeket, esélyeket adni a 
közoktatásban tevékenykedők számára. És rendezni végre az egzisztenciális 
kérdéseket, aminek apropóján hadd említsem meg, hogy ilyen és ehhez 
hasonló írásokat, nem csak a pedagógusok nevében lehetne írni, hiszen mi 
lesz az egészségügyben dolgozókkal, a tűzoltókkal, a minimálbérből élőkkel, 
egyszóval a kitartó munkával élhető életet kívánó dolgos Magyarországgal? 
A válasz egyszerű(nek tűnik). Céljaink eléréséhez egy összetartó, együtt 
gondolkodó, torzsalkodás nélküli, közösen „lélegző” hazára lenne szükség. 
Minél sürgősebben…

Fotó: Kari

Kiss Tamás
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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

IRODASZEREK
Leporellók, fénymásoló-papírok,
faxpapírok, pénztárgép-szalagok,

borítékok, tintapatronok,
floppy- és CD-, DVD-lemezek,

lézer-tonerek, festékporok.
NYOMTATVÁNYOK

Nyugták
és készpénzfi zetési számlák.
Műanyag tányérok, poharak

és evőeszközök.

FÉNYMÁSOLÁS,
spirálozás, laminálás.

LAKÁSVÁSÁRLÁSRA
SZABADFELHASZNÁLÁSRA SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖK

� Kedvezőtlennek érzi meglévő lakáshitelét? 
� Magas élet- és hitelfedezeti biztosítással kombinált?

� Még magasabb összegre lenne szüksége?
Hívjon bizalommal!

B. Monok Ildikó
30 55-6808

Email: hitelek.hitelek@gmail.comH
IT

E
L

!

Fontos, hogy a gyerekek is aktív 
tudással rendelkezzenek a kataszt-
rófavédelem területén. Sajnos az 
élet azt bizonyítja, hogy a váratlan 
tragédiáktól a mi környezetünk 
sem védett. Éppen ezért már évek 
óta megrendezésre kerül a tavasz 
közepén a Megyei katasztrófavédel-
mi verseny. Az idén Debrecenben 
zajlott a vetélkedés, 18 csapat rész-
vételével, 20 állomáson. 

Környezetvédelem, polgárvé-
delem, elsősegélynyújtás, árvíz-
védelem, műszerismeret, tűzoltás 
szerepelt a palettán. A Hunyadi 
Mátyás Tagiskola 2 csapattal indult. 
Az idősebbek, a hatodikosok máso-
dik, a fi atalabbak, az ötödikesek első 
alkalommal jártak ilyen versenyen. 
A csapataink utaztatását a Morotva 
Egyesület szponzorálta. A verseny 
izgalmakban bővelkedett, minden-
ki igyekezett a legjobbat kihozni 
magából, hosszú hetek felkészítő 
munkáját meghálálva.
Köszönet a felkészítésért: 

Bende Zsolt MKPV őrnagyúr, 

irodavezetőnek,
Vécsei Tibor szakaszmérnök 

úrnak,
Györgyfi  Sándor tűzoltóparancs-

nok úrnak,
Nagyné Makra Erzsébet pedagó-

gusnak.
A Hunyadi Mátyás Tagiskola 6. 

osztályos csapata holtversenyben 
I. helyezett lett Nyíracsáddal. A 
nyíracsádiak továbbjutását a jobb 
műszerismeret döntötte el. Gratu-
lálunk nekik!

Különdíjakat is osztott a zsűri: az 
ötödikeseink a kerékpár ügyességi 
és a természetvédelmi tudásukért 
kaptak különdíjat.

Versenyzőink:
I. hely: Hajdu Adrienn 6.o.  
 Végh Jennifer 6.o.  
 Balog István 6.o.  
 Köves Dávid 6.o.  
Különdíj: Szász Tímea 5.o.
 Pap Viktória 5.o.
 Papp Zoltán 5.o.
 Veres Sándor 5.o.

Erősné Árgyelán Ildikó

A József Attila Általános Iskola 
kis csapatának kirándulása Er-
délybe május 22-én, csütörtökön 
kezdődött, és már az elindulás sem 
volt bonyodalmaktól mentes. Végül 
a tervezett nyolc óra helyett (alap-
vetően elhanyagolható „malőrök” 
miatt) negyed tizenegykor sikerült 
elindulnunk. Hosszú utunk első 
állomása a Meziad barlang volt, ahol 
csodálatos cseppköveket láttunk. 
Aztán újra útnak indultunk, és meg 
sem álltunk Torockóig. Szállásunk 
a Székely-kő tövében volt, ahonnan 
gyönyörű kilátás nyílt a sziklás 
hegyoldalra.

Péntek reggel el kellett halasz-
tanunk a hegyi túrát az időjárás 
miatt, ezért utunk céljául Gyulafe-
hérvárt választottuk. Egy régi iskola 
természettudományi múzeumát 
látogattuk meg, ahol érdekesebb-
nél érdekesebb látnivalókban volt 
részünk. Egy templomi ásatás után 
egy zsinagógát néztünk meg. Ezután 
másfél óra szabadprogramunk volt, 
mialatt szétnéztünk a városban. Este 
összegyűlt a társaság egy része, és 
átsétáltunk a faluba, ahol játszot-
tunk, és egyéb közös nevettető 
programokat csináltunk. A hosszú 
este után korai kelés következett, 
hiszen a Székely-kő megmászására 
adtuk a fejünket. A kb. 15 km-es 
túra során nagyon elfáradtunk, és 
megtapasztaltuk, mit is jelent 600 
méter szintkülönbség. Útközben 
kisebb balesetek is akadtak, de végül 
mégsem volt szükség a kiértesített 
hegyimentőkre. Végtagjainkat nem 
kímélve feljutottunk a hegygerincre, 
ahol elfogyasztottuk a magunkkal 
vitt ebédet. Amikor megpihen-
tünk, azt gondoltuk, hogy már túl 
vagyunk a nehezén. De Tornyi Laci 
bácsi nagy elkeseredésünkre beje-
lentette, hogy a java még hátra van, 
mert lefelé is meg kell birkóznunk a 
sziklákkal, a sárral és a magassággal. 
És hogy ne legyen könnyű dolgunk, 
még az eső is elkezdett szakadni. 
Újra sík terepre érve megküzdöt-
tünk a legkoszosabb diák „címért”, 
és hát mit ne mondjunk, volt is 
nevetés rendesen… A túra után 
utunk a faluba vezetett, ahol egy 
oklevelet vehettünk át a túra teljesí-
tése fejében, amire nagyon büszkék 
vagyunk. Korgó gyomorral tértünk 
vissza a szállásra, ahol a sokak által 

nem kifejezetten „kultivált” babfő-
zelék várt minket. A tábor területét 
két kutya őrizte, akikkel a csapat egy 
része összebarátkozott. Vendéglátó-
ink, Margit néni és Árpi bácsi sok 
érdekes történetet meséltek nekünk 
a környék szokásaival és a környező 
területekkel kapcsolatban. Este 
összeültünk egy jó kis beszélgetésre, 
sokat nevettünk együtt, és a napi 
kalandok után egymáson. A jó han-
gulatot fokozta, hogy az iskolánkból 
tavaly elballagott néhány diák is 
velünk tartott, akikkel felidéztük 
régi közös emlékeket. Legtöbben a 
nyolcadik évfolyamot képviseltük, 
hiszen nekünk ez volt az utolsó 
közös iskolai élményünk.

A vasárnap reggelt már minden-
ki útra készen várta, ám tudtuk, még 
közel sincs vége a kalandok sorának. 
A szállást elhagyva a csoport „fa-
kultatívan” kétfelé vált, és ki-ki bá-
torsága szerint választhatott a szik-
lamászás és a torockószentgyörgyi 
vár megtekintése között. Mindkét 
programra rányomta a bélyegét 
az eső, de ettől függetlenül jól 
éreztük magunkat. A sziklamászók 
csurom vizesen tértek vissza a 
buszhoz, ahol a csapat másik fele 
már várta őket. Innen elindulva egy 
óra utazást követően megálltunk 
Kolozsváron, ahol kisebb városné-
zés és McDonald’s látogatás volt a 
program. Élményekkel és jóllakva 
szálltunk fel a buszra, ahonnan már 
egyenesen hazafelé vettük az irányt. 
Hét óra körül érkeztünk meg az 
iskola elé, ahol az aggódó szülők 
vártak bennünket.

Nekünk immár ez volt az utolsó 
ilyen jellegű kirándulásunk, de 
reméljük, a további években is 
hasonló nagyszerű élményekkel 
fognak gazdagodni „utódaink”, 
mint mi – végzősök – ez alatt a 
néhány nap alatt.

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni mindenki nevében a kísérő-
tanároknak; Kovács Zoltánné Emike 
néninek, Tornyi Laci bácsinak és 
Hodosán Csaba bácsinak a szerve-
zést, az odafi gyelést és a törődést, 
valamint a két buszsofőrnek, hogy 
mindig a rendelkezésünkre álltak.

Muraközi Dorottya 
és Erdei Renáta

(József Attila Általános Iskola, 
8. a osztály)

2008. május 23. Tudtuk, hogy ezen a napon a gyerekeink életének egy 
fontos korszaka – az óvodáskor – lezárul, hiszen ballagásra készülődtek 
a Rákóczi Tagóvoda nagycsoportosai.

Fél 4 körül már gyülekeztek a szülők, testvérek, nagyszülők, rokonok, 
volt óvodai dolgozók,  hogy lássák, milyen műsorral kedveskednek nekik 
a szeptemberben már iskolás gyerekeik. 4 órakor végre megpillantottuk 
őket, ahogy hangosan énekelve, egymás kezét fogva, Marika óvó néni 
vezetésével megérkeztek a kíváncsi közönség elé.

A csoport nagy része szeptember óta néptáncra járt, így legelőször 
azt mutatták meg, hogy megy a csárdás, a cifra és a többi tánclépés. 
Köszönjük Bak Juditnak a lelkiismeretes munkáját, és azt, hogy így 
megszerettette gyerekeinkkel a néptáncot, melyet a későbbiekben is 
folytatni szeretnének. Ezután hangulatos kis lakodalmas jelenetet adtak 
elő, majd következtek a versek, melyek arról szóltak, hogy milyen jó 
is az óvodáskor, mennyi élmény érte itt őket, és szeptembertől már az 
iskolapadot fogják koptatni. 

És aztán jött a meglepetés. Megszólalt az Ég és föld között című dal, 
és a gyerekek az óvó nénikkel, dajka nénivel együtt lufi kat engedtek fel 
a magasba. Itt már nem volt mit rejtegetni, annyira megható volt látni a 
gyerekek arcán az örömöt, hogy mindenki sírva fakadt. 

Ez volt az a pillanat, amit azt hiszem, jó ideig nem fogunk elfelejteni, 
mindig emlékezni fogunk rá. 

És akkor most szeretnénk köszönetünket kifejezni (mely olyan hosszú 
lenne, hogy az újságba más nem igen férne bele) az óvó néniknek és a 
dajka néninek. Név szerint Varga Jenőné Marikának és Egeresi Jánosné 
Zsuzsának köszönjük lelkiismeretes, fáradságos munkáját, azt, hogy eny-
nyire szerették gyerekeinket, elhalmozták őket szeretetükkel. Köszönjük a 
rengeteg, csodálatos verset, dalt, amit tanítottak nekik, a közös kirándu-
lásokat, és azt, hogy igazi iskolaérett gyerekeket vihetünk szeptemberben 
iskolába. Fekete Imréné Ibolyának köszönjük lelkiismeretes munkáját, 
segítségét, hogy dajka néniként sokat segített abban, hogy gyerekeink 
minél jobban érezzék magukat az óvodában.

Köszönjük az óvoda összes dolgozójának munkáját, kívánjuk, hogy 
minden gyereknek ilyen pedagógusok között teljen az óvodáskora. 
Végezetül, de nem utolsó sorban köszönjük kedves szülők (anyukák és 
apukák), hogy ilyen jó kis szülői közösség alakult ki ebben a csoportban, 
öröm volt veletek együtt dolgozni.

Balázsné Szabó Mária szülő 
és a szülői munkaközösség

Anyák napja közeledtével rajz-
pályázatot hirdetett a térségben a 
„Nők a XXI. Században Egyesület”. 
A megjelölt határidőig 217 gyer-
mekmunka érkezett. A Dombi Géza 
művésztanár által vezetett zsűrinek 
nem volt könnyű a dolga, mert vala-
mennyi rajz, festmény egyedi, egy-
egy gyermek érzelmét, szeretetét 
fejezte ki változatos módon és tech-
nikával. Csodálatos gondolatokkal 
nevezték meg a rajzokat készítőik. 
Csak egy pár cím: Puha keze meg-
simogat, lágy szava a szívemhez ér; 
Nyitva van az aranykapu; Életadó 
anyám virággal köszöntlek; Virág 
teremjen utadon stb.

A pályázat értékelésére, ered-
ményhirdetésre április 30-án került 
sor. Erre az ünnepi alkalomra a 
díjazott munkák készítőit, tanára-
it, édesanyákat és nagymamákat 
hívtunk meg. A Nadányi Zoltán 
Művelődési Központ nagyterme 
zsúfolásig megtelt. A rajzpályázat 
értékelése után az okleveleket Gyu-
la Ferencné országgyűlési képviselő 
asszony, az oktatási és kulturális bi-

zottság elnöke adta át. A gyerekek 
az oklevél mellett egy-egy csomag 
rajzeszközzel térhettek haza. Majd 
az ünnepi műsor következett. Az 
Ifjúsági Fúvószenekar gyönyörű 
zenéje elvarázsolta a jelenlévőket. 
Érzelemgazdag, szíveket megható, 
színvonalas műsort adtak a Toldi 
Miklós Református Általános 
Iskola 3. osztályos tanulói is. Egy-
egy anyáknapi verssel köszöntötte 
a jelenlévőket Komádi Erzsébet 
nyugdíjas tanárnő és a Nadányi 
Zoltán vers- és prózamondó győz-
tesei: Kalmár Dezsőné, Daróczi 
Lajosné és Kecskeméti Hajnalka, 
majd Katona Lászlóné. Köszönjük 
mindenkinek a munkáját, aki 
hozzájárult e szép nap sikeréhez: 
a versmondóknak, a fúvószenekar 
tagjainak, Szilágyi Péter karnagy-
nak, Szántó Ferencné, Mészáros 
Andrásné tanároknak. A rendez-
vényt támogatta Berettyóújfalu 
Város Oktatási és Kulturális Bizott-
sága. Köszönjük.

Bazsó Sándorné
elnök

Megyei katasztrófavédelmi 
verseny

Torockó 2008 -
DSK-kirándulás

Postaládánkba érkezett

Ballagás
a Rákóczi Tagóvodában

„Puha keze megsimogat,
lágy szava a szívemhez ér”

Híd Hencida Falufejlesztéséért 
Alapítvány

4123 Hencida, Kossuth u. 53. 
Adószám: 18990047-1-09

2007. évi közhasznúsági jelentése

A részletes közhasznúsági jelentés 
megtekinthető az alapítvány székhelyén.

2007. évi közhasznú beszámoló
főbb adatai:

Megnevezés Adatok eFt-ban
Befektetett eszközök -
Forgóeszközök 99
Eszközök összesen 99
Saját tőke 99
Tartalék -
Céltartalék -
Kötelezettségek -
Források összesen 99

Hencida, 2008. május
Az alapítvány kuratóriuma

Fotó: Kari

Március 14-én az Önkormány-
zati és Területfejlesztési Minisztéri-
um beruházásában megkezdődött 
a régóta várt 4+1 szerállásos tűz-
oltólaktanya építése Berettyóúj-
faluban. 

Az új épület a régihez képest 
másfélszer nagyobb alapterületen 
minőségi változást fog hozni a 
Berettyóújfalui Hivatásos Önkor-
mányzati Tűzoltóparancsnokság 
állománya életében. A régi lakta-
nya több különálló, erősen lerom-
lott műszaki állapotú épületből 
áll, így a beavatkozó állomány 
elhelyezése, étkezése, sportolási 
és pihenési lehetőségei más-más 
épületekben valósulhatnak meg. 
Az új laktanyában lehetővé válik 
az állomány kulturált körülmények 
között történő szállásolása, amely 
biztosítja a megfelelő, XXI. századi 
munkakörülményeket. Az öltözők, 
védőruha tárolók, pihenő és étke-
ző helyiségek egymás közelében 
kerülnek kialakításra az emeleti 
szinten, ahonnan az állomány 
gyors lejutását a szerállásokba 
csúszdák teszik lehetővé. A füves 
sportpálya és a teniszpálya meg-
építésével a dolgozók szabadidős 
tevékenységeinek köre bővülhet, 
míg a mászóház és a futópálya 
a szakmai felkészülésben játszik 
majd szerepet. Az új épületben a 

Épül az új 
tűzoltólaktanya

hivatali munkarendben dolgozók 
részére szaktevékenységek szerint 
külön irodákat alakítanak ki, 
amelyre a régi laktanyában hely-
szűke miatt nem volt lehetőség. 
Ezzel együtt kulturáltabbá válik 
az ügyfélfogadás és a tervegyez-
tetések végzése is. Az új laktanya 
felszerelései az üzembiztonságot és 
a gyorsabb beavatkozás lehetőségét 
nyújtják. A járművek üzembiztos 
és motorkímélő indítását szolgálja 
a kiépített starter-rendszer, amely 
a vízhőmérsékletet, levegőnyomás 
értéket és az akkumulátor töltött-
ségét megfelelő értéken tartja a 
könnyebb indíthatóság érdekében. 
A palacktöltő berendezés a légző-
készülékek gyors, helyben történő 
újratöltését teszi lehetővé, a kiépí-
tett gépjárműmosó szerállásban 
pedig a járművek környezetbarát 
tisztítása valósulhat meg.

A híradóügyeleti helyiség fel-
szerelései is korszerűbbek lesznek, 
többek között lehetővé válik a tűz- 
és káreseti jelzések, hírforgalmazá-
sok rögzítése is, az esetek későbbi 
feldolgozása, tanulmányozása 
érdekében. 

Az építkezésről készült képek 
megtekinthetők a berettyohot.
extra.hu internetes oldalon.

Györgyfi  Sándor
tű. őrnagy, parancsnok
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TÜNDÉRKERT (IV. rész)
A zsarnok bukása

Trónra lépése után néhány 
hónappal víg mulatozások lármáját 
visszhangzották a Gyalui havasok 
meg az Érchegység csúcsai is. A 
fiatal fejedelem hatalmas mu-
latságokat rendezett, s ilyenkor 
fékezhetetlen természete nem 
ismert határokat. Feljegyzések tu-
dósítanak róla, hogy „nem sokáig 
maradhat a törvényes igazgatásnak 
igaz határai között… felbontá az 
országnak újabban sok munkával 
helyben állított békességét… a 
szomszédságbéli oláh vajdákkal is 
jószomszédságot nem viselvén… 
birodalmakon kapdosván…”

Hamar kiderült, hogy kicsinyes 
és zsarnoki természetű. Támogatói 
is hamar felismerték, hogy az új 
fejedelem alatt is gyakran sérül a 
törvényesség, nincs nyugalom és 
biztonság senki számára. Sokakat 
börtönbe vetettek, számosan ide-
gen országokban kerestek menedé-
ket, gyakoriak lettek a kivégzések. 
Napirenden voltak az árulások, 
szószegések. Csak egyetlen példát 
említek: a letelepítésen kívül a 
hajdúkkal kötött megállapodásból 
nem valósult meg semmi. 

Egy alkalommal Nagy And-
rással ittak már harmadik napja 
Gyulafehérváron, amikor csúnyán 
összevesztek. A fejedelem a mindig 
oldalán viselt kardjához kapott, és 
leszúrta a hajdúgenerálist. Nagy 
András ötszáz főnyi kísérete ost-
rom alá akarta venni a fejedelem 
házát, de Imreff y a bosszúszomjas 
hajdúk egy részét megvesztegette, 
másokat megfélemlített, és a töb-
bieket pedig megnyugtatta azzal, 
hogy Báthory Gábor fejedelem 
Fekete Pétert nevezte ki a hajdúk 
új főkapitányának. Így már nem 
nagyon sajnálták a hajdúk vénülő 
generálisuk halálát, zsarnok volt 
ő is. 

Dokumentumok bizonyítják, a 
fejedelem alkoholos bódulatából 
ritkán és rövid időre tért magához, 
napokig delíriumos állapotban 
volt. Rendezetlenek maradtak az 
államügyek, bizalmatlanság és 
elégedetlenség volt mindenfelé. 

Bécsben is, Sztambulban is tud-
tak viselt dolgairól. Arról is, hogy 
kikezdett közeli főembereinek fele-
ségeivel. Sok tanácsosának, bizalmi 
emberének egyszerűen ágyba vitte 

asszonyát. Sokan-sokan, akarva, 
nem akarva bizonyosan a fejedel-
mi ágyas szoba vendégei lehettek 
egyszer, vagy többször, Báthory 
gerjedelmei szerint. Terjedt róla 
a hír, hogy saját húgával, Annával 
is – vérfertőző – viszonya van. A 
krónikából idézem e neméppen 
nagyívű mondatot: „Meghága 
minden fehér cselédet, aki csak fel-
bukkant előtte”. Bárhova mentek, 
fogdmegjei nők tucatjait hajtották 
fel neki. Nagyon sok házasságot, 
jegybéli kapcsolatot gyalázott meg, 
és ezzel emberi sorsokat tett tönkre 
egy életre. Nem törődött vele. Ám 
egyre több embernek gyűlt meg 
vele a baja. Szövődtek belső össze-
esküvések is ellene, a már említett 
Forgách Zsigmond-féle, majd a 
Kendi István kancellár által szer-
vezett összeesküvés. A Kendi által 
tervezett felkelés kifejezetten a több 
főúr becsületbeli sérelme miatt 
indult volna, Kornis Boldizsár is 
a feleségén esett gyalázat után lett 
egyik vezetője az összeesküvésnek. 
Ezek lelepleződtek, akasztás és bir-
tokelkobzás lett a következménye. 

Megalapozatlanok voltak kül-
politikai elképzelései. Azt fontol-
gatta, hogy a hajdúk katonai erejé-
vel kiépít egy kisebb kelet-európai 
birodalmat. Hitt abban, hogy ez a 
katonai erő segít majd lerohanni 
a Kárpátokban kialakult két oláh 
vajdaságot, aztán az így uralma alá 
hajtott gazdasági és hadi potenci-
ál segítségével a Habsburgoktól 
elveszi a királyi Magyarországot, 
mindezek után pedig megszerzi 
a lengyel koronát is. Király, csá-
szár szeretett volna lenni minden 
áron. Tervei megvalósítására egy 
évtizedet szánt, hat év sem telt el 
és zsarnok akarnokságának, tel-
hetetlen vágyainak áldozataként 
holtan maradt Váradon, a Velence 
utca porában. 

Amikor 1613. október 27-én 
Báthory Gábor hintója mögött 
a váradi vár kapuja lezáródott, 
előtte pedig a várhoz vezető úton 
leengedték a sorompót is, Géczy 
András hatvan lovaslegénye vág-
tatott rá a fejedelemre. Legelöl 
Szilassy János és Nadányi Gergely 
kapitányok. Először puskákból 
tüzeltek rá, Báthory a hintóból egy 
közeli fűzfához menekülve kardot 
rántott a támadókra, azok pedig 
kíméletlenül lekaszabolták. A haj-
dúk szokása szerint megfosztották 
ruháitól, csizmájától, és testét a 
Pece-patak vizébe vetették.

Így volt-e, vagy másként is 
történhetett, a négyszáz év mesz-
szeségéből már pontosan tudni 
nem lehet. 

A Kolozsváron már október 23-
án megválasztott új fejedelemnek, 
Bethlen Gábornak írott jelentésből 
azonban ránk maradtak a cáfol-
hatatlan bizonyítékok a kegyetlen 
merénylet körülményeiről és sze-
replőiről.    (folytatjuk)

Szívós István

Május 28-án a régi vármegye-
háza dísztermében, másnap pedig 
a sportcsarnokban találkoztak a 
város általános iskoláinak azon 
képviselői, akik a helyi cigány 
kisebbségi önkormányzat hívó-
szavára gyűltek össze. „Együtt az 
iskolánkért” nevet viselte a vetél-
kedő-sorozat, melynek keretében 
versmondásban, kispályás labda-
rúgásban és játékos sportvetélke-
dőben versenyeztek iskolájukért 
kéz a kézben cigány és nem cigány 
gyerekek. A rendező kisebbségi 
önkormányzat kérése volt az, 
hogy mindhárom versenyszámban 
a roma és nem roma gyerekek 
együtt versenyezzenek egymásért, 
iskolájukért. 

A versmondó versenyen is-
kolánként 4-4 tanuló mondott 
el egy-egy verset vagy prózát. A 
szakavatott zsűri - Szívós István, 
Gálné Lencsés Mária, Bíró Gyula 

– a produkciókat magas színvo-
nalúnak értékelte, és a Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola csapatát 
szavazta az első helyre. 

A másnap megrendezett vál-
tóversenyen és kispályás labda-
rúgótornán is rajthoz állt mind a 
hat oktatási intézmény csapata. A 
váltóverseny résztvevőit az iskolák 
alsó tagozatosai alkották, minden 
csapat győzni akart, lelkesen küz-
dött, a szurkolótábor hangos biz-
tatása közepette. A váltóversenyt a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
csapata nyerte. 

A hat labdarúgócsapat a sor-
solás után két hármas csoportban 
vívta a selejtezőket, a döntőt a 
Széchenyi Általános Iskola és a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
csapata vívta, amelyet a Széchenyi 
focistái nyertek 2:1 arányban.

A sportversenyek és a szava-
lóverseny győztese 30-30 ezer 

forintos ajándékutalvány boldog 
tulajdonosává vált a helyi cigány 
kisebbségi önkormányzat jóvoltá-
ból. Az összetett versenyt és a vele 
járó vándorserleget a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola igazgatója 
vehette át Papp Istvántól, a helyi 
cigány kisebbségi önkormányzat 
vezetőjétől. 

A polgármesteri hivatal, a 
Pocsaj és Vidéke Takarékszövetke-

zet, a Pálfi  István Alapítvány és az 
GAMI  BT. jóvoltából a vetélkedő-
sorozat minden résztvevője kapott 
ajándékot, melyeket Szeifert Ferenc 
polgármester, Muraközi István al-
polgármester, Pálfi né Pántya Anikó 
kuratóriumi elnök, Hegedűsné 
Pettendi Erzsébet fi ókvezető és Ök-
rös Éva a betéti társaság képviselője 
adtak át a gyerekeknek.

K.Z.

Integrálni így is lehet

A Bihari Múzeum és baráti 
köre hagyományosan minden év 
májusában megrendezi vetélkedőit: 
a múzeumi világnap alkalmából a 
„Biharország története” című, a tér-
ség középiskolásainak meghirdetett 
programot, a város napja alkalmából 
pedig Berettyóújfalu általános iskolá-
sai mérik össze a település történeté-
ről elsajátított tudásukat.

Idén, május 19-én a középis-
kolásokkal Nagyváradra, az Ady-
emlékmúzeumba látogattunk el, 
ahol vetélkedőnk témája az idén 
100 éves irodalmi társaság, és az 
azonos című, 1908-ban megjelent 
Holnap antológia volt. Miután a 
diákok elszavaltak egy szabadon 
választott Dutka Ákos-, Miklós 
Jutka- vagy Emőd Tamás-verset, 
és bemutatták az általuk készített 
tablót, a témában elsajátított tudá-
sukról feladatlapokon adtak számot. 
A zsűri tagjai: Szabó Anna Viola, a 
Debreceni Irodalmi Múzeum mun-
katársa, Kállai Irén, a Bihari Mú-
zeum igazgatója és vendéglátónk, 
az Ady-emlékmúzeum igazgatója, 
Tóth János voltak. A verseny első 
helyezettje a berettyóújfalui Arany 
János Gimnázium csapata lett. 
Tagjai: Balázs Lídia, Kecskeméti 
Hajnalka, Tikász Ákos. Felkészítő 
tanáruk: Kárpátiné Mészáros Ma-
rianna. A feladatok összeállításában 
és a vetélkedő lebonyolításában idén 
is nagy segítségünkre voltak a Sinka 
István Városi Könyvtár dolgozói: 

Szabó Istvánné és Vezendyné Bor-
bély Margit. 

Május 26-án a Bihari Múze-
umban került sor a Berettyóújfalu 
története című vetélkedőre, a szű-
kebb téma ezúttal a település két 
világháború közötti története volt. 
A zsűri két tagja, Nagy István, a 
hajdúszoboszlói Bocskai István 
Múzeum munkatársa és Kállai Irén, 
a Bihari Múzeum igazgatója előtt 
mutatták be az általános iskolás 
tanulók az általuk készített ma-
kettet, amelyet egy,  a korszakban 
épült berettyóújfalui középületről 
készítettek. A vetélkedő utolsó 
fordulója itt is írásbeli volt. Az elég 
szoros versenyben ezután alakult ki 
a sorrend: az első helyen a Széchenyi 
István Tagiskola csapata végzett. 
Tagjai: Szabó Flóra, Szilágyi Enikő, 
Nedeczki Zsombor, felkészítő taná-
ruk: Sebőné Papp Judit. 

Mindkét vetélkedő lebonyolí-
tását Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzatának Oktatási és Kulturális 
Bizottsága támogatta. Az első helye-
zettek díjait: a Bihari honismereti 
táborban való részvételt, valamint 
az általános iskolás versenyzők 
jutalmát, a „Séta a faluvárosban” c. 
kötetet a Bihari Múzeumért Alapít-
vány felajánlása tette lehetővé.

A versenyzőknek gratulálunk, 
a támogatóknak, segítőknek kö-
szönjük nagylelkűségüket, önzet-
lenségüket!

Dr. Krajczárné Sándor Mária

Helytörténeti vetélkedők

Ez év áprilisában ifj ú elsősegély-
nyújtók mérték össze tudásukat. 
A helyszínt a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola biztosította. Isko-
lánk – a Hunyadi Mátyás Tagiskola 
– fi atal versenyzői először próbálták 
bizonyítani elméleti és gyakorlati 
tudásukat, rátermettségüket. Az 
5-6. osztályos tanulókból álló csapat 
derekasan helyt állt a több mint 3 
órás versenyen.

A csapat tagjait (Papp Zoltán 
5.o., Végh Jennifer 6.o., Hajdu Ad-
rienn 6.o., Köves Dávid 6.o., Balog 
István 6.o.) Oroszné Tutor Erzsébet 
pedagógus készítette fel.

A versenyt Szabó Zsigmond, a 
területi vöröskereszt vezetője nyitot-
ta meg. A szervezés és a vetélkedés 
lebonyolítása is az ő feladata volt. 
Először minden csapat kitöltötte az 

elméleti totót. Majd két kárhelyen, 
igen komoly – vénás vérzés, égési 
sérülés, áramütött, eszméletlen 
koponyasérült – sérülteket kellett 
ellátniuk. A mentősökből, szak-
ápolókból, szakoktatókból álló zsűri 
értékelte, pontozta a látottakat, és 
jótanácsokkal látta el a gyerekeket.

A verseny jó hangulatban zaj-
lott, a gyerekek lelkesen készültek, 
örömmel versenyeztek.

A helyezések:
I. a konyári csapat

 II. a Hunyadi Mátyás Tagiskola 
csapata

 III. a II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 
csapata.

Minden gyerek hasznos ta-
pasztalatokkal és ajándékokkal 
tért haza.

Erősné Árgyelán Ildikó

Interjú a nyelvtanulásról
Szekeres Georginával

– Kedves Gina, sokan nem hiszik 
el, hogy lehetséges ilyen gyorsan 
állami nyelvvizsgát tenni, méghoz-
zá előtanulmányok nélkül. Kérem, 
mondja el, hogy sikerült elérnie ezt a 
nem mindennapi eredményt!  

– Valójában én sem gondoltam, 
hogy képes leszek rá. Volt már egy 
nyelvvizsgám, s ahhoz bizony hosz-
szú évekig gyűjtögettem a tudást s a 
bátorságot, mielőtt belevágtam.

– Tavaly nyáron viszont az egye-
temi vizsgaidőszak után, július 
elején egy egészen új nyelvet kezdett 
tanulni, s szeptemberben sikeres kö-
zépfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul 
egyéni tanulással, tanári segítség 
nélkül. Igaz?

– Valóban így történt. Egy is-
merősöm javasolta, hogy próbáljak 
ki egy új nyelvtanulási módszert, 
amelynek segítségével ő néhány 
hónap alatt levizsgázott angolból. 
Ez felkeltette az érdeklődésemet, 
és vásároltam egy tananyagot. A 
módszer a Kreatív nyelvtanulás, 
melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 
27 középfokú állami nyelvvizsgájá-
val a nyelvtanulás egyéni bajnoka 
Magyarországon. 

– Mitől más és mitől ilyen sikeres 
ez a módszer? Tudtommal ugyanis 
megtalálható a Miniszterelnöki 
Hivatalban, a Külkereskedelmi 
Főiskolán, a világbajnoki és olim-
piai ezüstérmes női kézilabda-vá-
logatottnál, az úszóválogatottnál, a 
magyar bíróságokon, de olyan kiváló 
emberek könyvespolcain is, mint pl. 
Freund Tamás Bolyai-díjas akadé-
mikus vagy Szakcsi Lakatos Béla.

– Nekem az tetszett benne, hogy 
azonnal a célnyelven kellett meg-
szólalnom, miközben a kétnyelvű 
tananyag segítségével folyamatosan 
ellenőrizni tudtam magamat. A gya-
korlatok csak a tárgyalt szókincsre 
és nyelvtanra épülnek, így minden 
külső segítség nélkül megoldottam 
őket. Az anyanyelvi lektorok által 
készített hanganyag a kiejtés tökéle-
tes elsajátításában segített. Nem volt 
stressz, de volt helyette sikerélmény, 
visszaigazolás. Mire végigértem az 
anyagon, mintegy kettőszáz órát 
beszéltem a célnyelven. Így gyorsan 
kialakul a beszédkészség, ráadásul 
nyelvtani hibáktól mentesen! Az 
oktatócsomag és a CD minőségű 

Tíz hét alatt
középfokú nyelvvizsga

Területi elsősegélynyújtó 
verseny

hanganyagok a középfokú nyelv-
vizsga követelményeit veszik célba. 
Én szeretnék további nyelveket is 
ezzel a módszerrel elsajátítani – és 
belőlük nyelvvizsgázni.

– Milyen nyelvekből hozzáférhető 
a kreatív nyelvtanulási módszer?

– Eddig angol, német, francia, 
olasz, spanyol, svéd és norvég 
nyelvre készült tananyag. Sőt a 
szerző gondolt azokra is, akik már 
megtanultak angolul, németül 
vagy franciául, ugyanis elkészült 
az úgynevezett Kikérdező CD-Tár 
ezen a három nyelven. Ez az anyag 
a tizenkét lecke 3000 legjobb mon-
datát tartalmazza írásban és 15 CD 
lemezen, a könnyebb mondatoktól 
haladva a nehéz, összetett mondato-
kig. Nagyon jól használható a meg-
szerzett tudás szintentartásában és a 
reakcióidő csökkentésében, de nem 
része a tananyagnak.

– Ön szerint mennyi idő szüksé-
ges a tananyag elvégzéséhez?

– Nekem a nyári szünetben sok 
időm volt, s gyorsan haladtam, de 
tudtommal a tanulók többsége egy 
tanév alatt elvégzi. Én nem találtam 
drágának, az oktatócsomag ára 
hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez 
alig egy tucat magánóra költségei-
nek felel meg.

– Kedves Gina, sok sikert a to-
vábbi tanulásához, s kívánok még 
tíz nyelvvizsgát! 

(A kívánság részben teljesült, 
Szekeres Georgina a cikk elkészülte 
után pár nappal újabb sikeres kö-
zépfokú nyelvvizsgát tett a kreatív 
nyelvtanulási módszerrel, ezúttal 
angolból.)

Tóth László 20-996-5533, 
www.kreativnyelvtan.hu

(X)

Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének bemutatója Berettyóújfaluban!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, 
egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, NORVÉG
tananyagok megtekinthetők és megvásárolhatók:

 a Nadányi Zoltán Művelődési Központban (Bajcsy-Zsilinszky u.27.), 
2008. június 18-án, szerdán, 17 és 18.30 óra között,

Fotó: 
Kari
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Solaris régizene együttes

Klubok, csoportok
Nyugdíjas Klub népdalköre – 

minden kedden, 13 óra
Csontritkulást megelőző torna 

– minden kedden, 17 óra

Utánpótlás korú versenyzőink eredményei mellé 
ebben az évben felnőtt versenyzőink is felsorakoznak. 
Tarjánban a Kyokushin Karate Szervezet C kategóriás 
felnőtt versenyén egyik nagy visszatérőnk, a püspök-
ladányi fi ókklubunkban edző Hegedűs Norbert igen 
szép eredménnyel bizonyította tehetségét. Körülbelül 
öt évnyi kihagyás után, újra edzésbe állva a dobogó 
második fokára állhatott fel. Három győztes mérkőzést 
követően a döntőben is egy nagyon gyors fejrúgással 
fél pontot ért el, és ha a küzdőidő rövidebb, akkor 
megnyeri a versenyt. A kihagyásnak köszönhetően 
viszont ellenfele, aki jelen pillanatban tapasztal-
tabbnak bizonyult, meg tudta fordítani a mérkőzés 
kimenetelét. 

Két héttel a verseny után, május 31-én szintén 
a felnőttek bizonyíthatták felkészültségüket, és a C 
után most már B kategóriában versenyezhettek. Itt is 
egy nagy visszatérőnk, az egykori többszörös magyar 
junior válogatott, Czirják Sándor bizonyította erejét. 
Ő is három mérkőzéssel jutott el a döntőig, ameddig 
ellenfelei még csak a hosszabbítást sem tudták kihar-
colni ellene. Itt a döntőben a debreceni Shogun SE 
egyik fi atal csillagával, a Berettyóújfaluban utánpótlás 
magyar bajnoki címet és legtechnikásabb versenyző 
címet szerző Pethő Gergővel került össze. Hihetetlenül 
kemény döntő, ahol vitatható bírói döntéssel a fi atal 
reménységnek adták a mérkőzést. Ennek ellenére 
Sanyi ezüstérme mellé a legharcosabb küzdő címet is 
megszerezte, mely díj odaítélésével a bírók tompítani 
próbálták az utólag már általuk is vitatott döntést.

A két verseny között volt a Kyokushin Karate 
Európa-bajnokság a bulgáriai Plovdivban. Nagyon 
hosszú ideje az aktuális magyar válogatottba mindig 
tudtunk delegálni versenyzőket, köztük épp a fen-
tebb említett Hegedűs Norbertet és Czirják Sándort. 

Ebben az évben Nguen Van Viet tudott válogatottba 
kerülni, és a junior 60 kg-ban képviselte színeinket. 
Ukrán ellenfelet kapott, aki egy fejjel nagyobb volt, 
mint ő, amit ki is használt, hiszen fejbe tudta rúgni 
alacsonyabb „emberünket”. Viet hiába támadott, és 
kergette végig egész küzdelem alatt ellenfelét, nem 
tudta megroggyantani. A vége előtt 10 másodperccel 
úgy nézett ki, hogy ellenfele nem fogja kibírni testre 
irányuló ütéseit, mégsem így történt. Ennek ellenére 
szereplése mindenképpen nagy eredmény, melyet 
internetes oldalakon is méltattak.

R. S.

Kyokushin karate

Hosszú előkészületek után Be-
rettyóújfaluban is megalakult a 
Történelmi pontlövész szakág, 
Asztalos László szakosztályvezető 
vezetésével. A lövészet elöltöltős 
fegyverekkel történik, ezeket fekete 
lőporos fegyvereknek nevezzük, 
amelyek, a XVII., XVIII. és a XIX-
dik században voltak elterjedtek és 
használatosak. Hadi puskák, illetve 
párbajpisztolyok szerepelnek ebben 
a lövészágazatban.

A fegyverek beszerzése, megvé-
tele engedélyhez nem kötött, de 
a hozzá szükséges lőpor, csap-
pantyú már engedélyköteles, illetve 
a fegyver használata kizárólag 
sportlövészetre kap engedélyt. 
Sem vadászatra, sem más egyéb 
használatra nem lehet ehhez enge-
délyt kérni, csak hagyományőrző 
lövészet céljából. Ennél a lövészetnél 
valóban el lehet mondani, hogy a 
lőpor füstje megcsapott, ugyanis 
egy lövés leadása után percek telnek 
el, míg lehet látni az elért találatot. 
A hangja sem kicsi egy ilyen 50 ka-
liberes fegyvernek, és a pontossága 
kiváló. Tíz lövésből az elérhető 
maximális pontszám száz, ezekkel 
a fegyverekkel egy kezdő lövő is 65-
80-as pontszámot is el tud érni. 

A megyénkben mindössze 3 he-
lyen van erre alkalmas, vizsgáztatott 
lőtér. Nagyon kevés van, az ország-
ban is ritka, de egyre szaporodnak 
ezek a szakosztályok.

Ennyi bevezető után, hogy némi 
fogalmat alkossunk erről a stílusról 
mi, „régi” lövészek is, május 25-én 
rendeztük meg az első versenyt 
lőterünkön, mely már rendelkezik 
engedéllyel. 

Meghívásos versenyünkre 
érkeztek Paksról, Debrecenből, 
Ballószögről, Derecskéről. A 
versenykiírás pisztoly és puska 
kategóriákról szólt, pontlövé-
szet kategóriában, amelyben 13 
lövésből a 10 legjobbat értékeltük. 
Szép eredmények születtek. Együtt 
értékeltünk kezdőt, a nőket, az 
ifj úságit és a profi t, és nagyon jó 
volt a hangulat.

Ebéd után hirdettünk eredmé-
nyeket, és adtuk át a díjakat.

Pisztoly kategóriában első he-
lyezett lett Biter András, BLSE., 
Ballószög, 93 pont.

Második hely Varga Ottó, Si-
mon-Wolf, Debrecen 84 pont, har-
madik Tóth Mihály, Simon-Wolf, 
Debrecen 84 pont.

Puska kategória, első hely, 
Horváth András, Rumcájsz LE 
Derecske 88 pont.

Második Havasi András, BLSE 

87 pont, harmadik hely Biter And-
rás, BLSE 87 pont. A legszebb tízes 
találatot Varga Ottó érte el, ezért 
különdíjat nyert.

Mindeközben sziluett-verseny 
is zajlott, az első helyen pisztoly 
kiskaliber kategóriában Hegedűs 
Péter végzett 12 ponttal, a puska 
kategóriában első helyezett lett 
Horváth András 17 ponttal.

Aki az elöltöltős fegyverek iránt 
érdeklődik, az megteheti minden 
páros héten, szombati napokon a 
lőtéren vagy Asztalos Lászlónál a 
0630 305 6866 telefonszámon vagy 
a www.kapszli.hu weboldalon.

Hudák Attila

Május 24-25-én Tabon rendezték meg a XIX. Női-férfi  fekvenyomó 
magyar bajnokságot. Berettyóújfalut az Eötvös DSK 5 versenyzője 
képviselte. Ungai János testnevelő tanítványai közül a 48 kg-os kategóriában 
induló Makrai Éva Gyöngyi 82,5 kg-os teljesítménnyel magyar bajnoki 
címet szerzett, 10 kg-mal javítva az ifj úsági- és junior országos csúcsot. 
Ezzel a teljesítményével indulási jogot szerzett a június 26-án Prágában 
megrendezésre kerülő Fekvenyomó világbajnokságra. Ugyanebben a súlyc-
soportban Somogyi Edina 42,5 kg-os teljesítménnyel 4. helyezést ért el. 

A férfi  56 kg-os súlycsoportban Szabó László 97,5 kg-os teljesítmén-
nyel 3. helyezést ért el. A legtöbb versenyzőt felvonultató (18 fő) 75 kg-os 
kategóriában Dudoma Attila az előkelő 5. helyezést érte el, 147,5 kg-os 
teljesítménnyel. 

A 67,5 kg-os kategóriában versenyző Bazsó Roland sajnos nem tudta 
megvédeni tavalyi bajnoki címét, mivel vírusos megbetegedése miatt 
érvényes gyakorlat nélkül kiesett a versenyből.

Futball NB III.
Ibrány – BUSE 2:2

BUSE – Diósgyőr 4:2
U-19

BUSE – Ibrány 8:1
Felsőzsolca – BUSE 1:6

U-16
BUSE – Ibrány 11:0

Felsőzsolca – BUSE 1:5

Az U-19-es csapat megnyerte az 
NB III-as bajnokságot. 

Kézilabda
Férfi  NB II.

Törökszentmiklós Székács – 
BMSE 39:26

Ifi 
Törökszentmiklós Székács – 

BMSE 32:37
Női megyei

BMSE – Földes 26:17
Polgár – BMSE 36:27

Fekvenyomó magyar bajnokság

Sporteredmények

Lövészhírek

A Bihari Népművészeti Egyesület 
2008. július 21–26. között  rendezi meg a

X. Országos csuhéfonó és kézműves alkotótáborát
14 év feletti fi atalok és felnőttek részére.

Helyszín: Alkotóház, (Berettyóújfalu, Tavasz krt. 10.)
A csuhéfonáson kívül agyagozhatnak, nemezt és szűrrátétet készíthet-

nek, kosarat és szalmát fonhatnak, valamint bőrözhetnek az érdeklődők 
népművészek, kézművesek segítségével. 

A Berettyóújfalu és környékén lakók számára bejárós tábor
részvételi díja: 10.000 Ft/fő

Jelentkezési határidő: 2008. június 25.   
További információ kapható: 

a Bihari Népművészeti Egyesület Alkotóházában
Cím:  4100 Berettyóújfalu, Tavasz körút 10., tel.:  54/400-146

e-mail: bne93@freemail.hu

Pedagógusok, 
kézműveskedők figyelem!

Ha érdekel szülőhelyed múltja, néphagyományai, vagy szeretsz a 
természetben túrázni, a Bihari honismereti táborban a helyed!

2008. június 23. és 29. között izgalmas programok várnak Berettyó-
újfaluban és környékén!

A részvételi díj: 16.000 Ft/fő (amely tartalmazza a kollégiumi szállás-
helyet és teljes ellátást az egy hétre!).

Ne habozz, jelentkezz! Személyesen, telefonon, e-mailben – csak 
minél hamarabb!

Bihari Múzeum, Berettyóújfalu, Kálvin tér 1. 
Tel./fax: 402-390

E-mail: bihari.muzeum@mezei-vill.hu

Az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium pályázatán nyert 2 
millió forintos pénzösszeg segítsé-
gével támogatja a rendőrkapitányság 
munkáját Pocsaj nagyközség Ön-
kormányzata. A pályázati összeget a 
Berettyóújfalui Rendőrkapitányság 
a rendőri jelenlét fokozására, a 
többletfeladatok ellentételezésére 
fordítja május hónaptól. Terveink 
szerint Pocsaj településen minden 
hétvégén 2 rendőr teljesít éjszakán-
ként szolgálatot, akik a bekövetkező 
jogsértésekre való azonnali reagálás 
mellett járőrözéssel segítik a bűn-
cselekmények megelőzését. Május 
hónapban a hétvégi szolgálatok 
alatt egyetlen bűncselekmény vagy 
szabálysértés elkövetéséről sem ér-
kezett bejelentés Pocsajból, csupán 
egy ittas gépjárművezetővel szem-
ben intézkedtek a kollégák.

Az Igazságügy Minisztérium ál-
tal kiírt pályázaton a helyi rendőrség 
csak egy település együttműködésé-
vel indulhatott, így a korábbi 5 év 
bűncselekményi adatainak elemzé-
sével választottuk ki azt a települést, 
ahol a rendőri jelenlét fokozására 
szükség van. A pályázat lehetősé-
gével több települést kerestünk meg, 
azonban az önrész biztosítására ez 
évben csak a pocsaji önkormányzati 
testület vállalkozott.

Berettyóújfaluban 3 betöréses 
lopás elkövetése miatt állította 
bíróság elé a rendőrkapitányság 
bűnügyi osztálya azt a férfit, aki 
1 közintézmény és 2 magánsze-
mély sérelmére akart eltulajdoní-
tani különböző fémtárgyakat. A 

berettyószentmártoni település 
részen található közintézmény mel-
lékhelyiségébe hatolt be ajtóbefeszí-
téssel az elkövető, amikor az egyik 
helyi dolgozó észlelte, és a közelben 
lakó rendőrtől kért segítséget. A be-
jelentés alapján a rendőr-nyomozó 
az elkövetőt elfogta, akitől további 
vashulladékokat is lefoglalt az 
eljárás során. A részletes helyszíni 
szemle során nyert megállapítást, 
hogy a nála lévő fémtárgyakat és 
egyéb fémhulladékot mely lakóhá-
zak udvaráról tulajdonította el. 

Szintén fémhulladékot tulaj-
donított el az a férfi , aki lakóháza 
udvarára akart 60 kg fémszerkezetet 
bevinni, amikor tetten érték. A 
helyszínen lévő rendőrnek elismer-
te, hogy az egyik közeli géptelepre 
hatolt be jogtalanul, és onnan tu-
lajdonította el a könnyen pénzzé 
tehető fémtárgyakat. 

Nemcsak Berettyóújfaluban, de 
a kapitányság 30 további települé-
sén is jelentős problémát jelent a 
fémszerkezetek megrongálása és 
hulladékként történő értékesítése. 

Szintén vashulladékként való ér-
tékesítés szándékával akart eltulaj-
donítani több férfi  mezőgazdasági 
munkagépet Hencida határában. A 
bejelentést követően a helyi rendőr 
bevonásával sikerült felderíteni az 
elkövetők kilétét, illetve a gyűrűs-
hengereket visszaszolgáltatták. Az 
ügyben soron kívül ítélkező bíróság 
felfüggesztett szabadságvesztést 
szabott ki.

Szabó István r.alezredes
hivatalvezető

Még lehet jelentkezni
a Bihari honismereti táborba!

Rendőrségi hírek
A Bihari Népművészeti 

Egyesület meghirdeti a XIV. 
Gyermek kézműves alkotótá-
bort, melynek időpontja: 2008. 
június 30-tól július 4-ig és 2008. 
július 7-től 11-ig.

Részvételi díja: 12.500 Ft/
hét/fő, amely magában foglalja 
az ebédet és egy nap kirán-
dulást. Érdeklődni: a Bihari 
Népművészeti Egyesületnél a 
400-146-os telefonon vagy az 
500-332-es telefonon lehet.

Tisztelettel:
BNE vezetősége

Kézműves
alkotótábor

A Bihari Hírlapban nagyon 
régen olvashattak cikket a Berettyó-
újfalui Kórházi Sportkör lábtenisz 
szakosztályáról. Maga a szakosztály 
él, dolgozik, és eredményeket is 
szerez, sőt mindezek mellett még 
országos versenyt is szervez. Berety-
tyóújfaluban a kórház sporttelepén 
rendezik meg a magyarországi 
lábtenisz versenysorozatának ak-
tuális versenyét. Június 28-29-én 
az érdeklődők is megcsodálhatják a 
lábtenisz magyarországi legjobbjait. 
Köztük vannak a berettyóújfaluiak 
is, akik több országos versenyen is 
csak a döntőben szenvedtek vere-
séget. Ha sokan kilátogatnak a ren-
dezvényre, biztosan hozzá tudunk 
tenni a hazaiak sikeréhez. 

R. S.

Lábtenisz


