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– adventi kiállítás –

Judea mezőin a nyájaikat őriző 
pásztorokhoz angyali üzenet ér-
kezett: nagy örömötök lészen, s az 
egész népnek is, mert ma született 
néktek a Megváltó, ki az Úr Krisztus 
a Dávid városában.

És Betlehemben terjedt a hír. 
Eljutott a kétóra járásnyira lévő 
nagyvárosig, Jeruzsálemig is. Az 
amfiteátrum környékén lebzselő 
népség zsongása is felerősödött 
a hírtől. Hallották a katonák, be-
széltek róla a vámszedők és az 
írástudók, már tudták az oszlop-
csarnokban jövő-menő papok és 
a trónterem közelében lézengő 
farizeusok is. 

A lángos csillag nyomában járó 
három királyok pedig egymást biz-
tatták: siessünk, ne késsünk, hogy 
még ezen éjjel odaérhessünk, Mi 
Urunknak tiszteletet tehessünk. 

A pásztoremberek és mind-

mind a többiek siettek Betlehembe, 
hogy vethessenek egy tekintetet a 
gyermekre, aki a jövendölés szerint 
megszületett, és nevezték nevét 
Jézusnak, mert ő szabadítja meg az 
ő népét annak bűneitől.

Az emberek megérezték és meg-
értették: valami nagyon nagy dolog 
történt, olyan, ami a világ teremtése 
óta soha nem esett meg velük.

Dicsőítették a magasságos meny-
nyekben lakozó Istent, hálát adtak 
és fohászkodtak, a szívükbe békes-
ség költözött, és eltöltötte lelküket 
az egymás iránti szeretet.

* * *
Heródes király a napkeletről 

Jeruzsálembe érkező három ki-
rálytól azt hallotta, hogy a zsidók 
most született királyához jöttek 
tisztelgésre. A hatalomféltés lángja 
felcsapott a palota mennyezetéig, a 
király „közjogi versenytársát” vélte 

a gyermekben, a majdani „ellenzéki 
vezért”. 

Iszonyatos döntést hozott: a 
gyermek életben nem maradhat! 
Júdeában mindenki gyanús lett, a 
kisgyermekes családok biztonsága 
veszélybe került, a királyság fele 
gyűlölt ellenség lett. A hatalom 
megőrzése mindent megelőző fel-
adattá vált, a strázsákra kettőzött 
őrség állt, az oszlopcsarnok előtti 
teret kordonok védték. 

Hirtelen megváltozott minden. 
Egyszerre szó hallatszott, sírás-rívás 
és sok keserves jajgatás. A két év 
alatti gyermekek szülei vigasztalha-
tatlanok lettek, Rákhel is siratta az ő 
fi ait, mert már nem voltak.

Az utcákat kommandósok jár-
ták, ellenőriztek minden házat, 
sziklaüreget, vendégfogadók istál-
lóit. Betlehemben tombolt a terror. 

Jákob unokája, József és Mária 
gyermeke ekkor már biztonságban 
volt, a szent család a betlehemi 
vérengzés elől Egyiptomba me-
nekült. 

* * *
A betlehemi gyermekmészárlás 

után Heródes király még öt évig 
uralkodott. Kezdetben a gondola-
tain eluralkodó rögeszmék, majd 
elborult elméje tette az uralkodásra 
alkalmatlanná. Az utolsó évben 
megölette saját fi ait, Alexandroszt és 
Arisztobuloszt. A pohár betelt, ami-
kor a harmadik fi át, Antipatroszt a 
megszületése utáni napokban saját 
kezével megfojtotta. 

Eme borzalmas tette után öt nap 
múlva meghalt.

Jeruzsálem népe felszabadult. 
A hír eljutott Egyiptomba. József 

a családjával visszatért Izrael földjé-
re, Jeruzsálemet elkerülték, az alsó 
galileai hegyvidék dombjai között 
lapuló kicsi városba, Názáretbe 
költöztek. Ott letelepedtek.

* * *
Eltelt kétezer év!
A messzeségből a fény mindig 

megérkezik. Villan a távoli hegye-
ken túlról, átragyog a messzi nagy 
vizek partjairól, és látom fényleni 
olykor Varga Erzsébet nagyanyám 
meséiből is. 

Karácsony a fényhozó ünnep. 
A lángos csillag mindig elvezeti 

hozzánk a bölcs királyokat is. Hall-
gathatod a csendes szavú Menyhárt 
királyt, aki nem érti, miért akarják 
valakik a Kárpát-medence nevét 
megváltoztatni?

Tán még Eger, Kőszeg, Szigetvár 
történetét, a hősök legendáját is? Ne 
halljuk Mohács, Majtény és Világos 
felől a folyton érkező szelek fi gyel-
meztető zúgását? 

És így köszön Reád Gáspár ki-
rály: a nemzet erkölcsi színvonala 
fontosabb, mint az életszínvonal! 
Ha az erkölcs parancsai szerint 
éltek, a jólét is rátok köszönt majd, 
magyarok.

Vigyázzatok a tavaszi kikeletre – 
ezt már Boldizsár király mondja -, 
vigyázzatok az élőkre és a halottak-
ra. Vigyázzátok a karácsonyi fényt. 

És ne féljetek! 
Mint akkoron Izrael népét, 

szétszórt Titeket is az Úr minden 
nép közé „a földnek egyik végétől 
a földnek másik végéig”. Mégse 
féljetek. Ide mindig hazajöttök, 
bárhonnan érkeztek, itt maradtok, 
itthon lesztek. Ez a hazátok.

Ha otthonaitokat beragyogja a 
karácsonyi fény, nem kell félnetek. 
Akik Vereckétől Dévényig éltek, és a 
Zobor hegyétől Zimonyig, kívánja-
tok áldott karácsonyt egymásnak.

A magyar paraszt ezer évig 
nemzetet megtartó hitével, a csóvás 
poéta szavával köszöntsétek a Meg-
váltót: Istenfi a, jónapot, jónapot! 

Szívós István

Ismét ünnepi fények díszítik a várost. A nyirkos, ködös, egyre 
korábban ránkboruló estéken is emlékeztetve, advent ideje van. Ün-
nep közeleg, a szeretet, a békesség, a Megváltóban való hit ünnepe. 
A Jézus Krisztus születése óta eltelt több mint kétezer esztendő az 
emberiségnek éhínségeket, nélkülözéseket, kegyetlen háborúkat, 
diktatúrák zsarnokainak megaláztatásait is hozta. El kellett viselniük, 
túl kellett élniük. És elviselték, túlélték, mert hittek. Hittek a Meg-
váltóban, hittek sorsuk jobbra fordulásában. Ma környezetünkben 
nincsenek háborúk, országunkban megbukott a diktatúra is, és egy 
nagyon nehezen kialakuló, lassan épülő demokrácia folyamatát éljük. 
Békétlenség, politikai viszályok, különbözőségek, hatalmas társa-
dalmi különbségek, sztrájkok, munkanélküliség, mélyszegénység 
és újabb gazdasági világválság következményeivel kell szembesül-
nünk naponta. Magánemberként és önkormányzatként egyaránt. 
Gondterhes, nehéz idők ezek, felfelé ívelés helyett stagnálás, lefelé 
mutató görbék jellemzik létünk minden szintjét. És nincsenek 
„tuti tippjeink”. A betlehemi csillag olykor fényesen ragyog, néha 
csak pislákol, és nekünk, halandóknak kell megtalálnunk a helyes 
utat. A karácsony a szeretet ünnepe. Szeretni pedig azt jelenti, jót 
tenni valakivel. Segíteni a rászorulót, megerősíteni hitében azt, aki 
segít másokon. Nekünk, Berettyóújfalu választott képviselőinek is 
küldetésünk van. Helyesen dönteni és jó irányba vezetni a város 
lakóit. Egyre szűkülő anyagi lehetőségeink mellett is támogatni a 
legelesettebbeket, megfelelő környezetet teremteni azoknak, akik itt, 
ebben a városban keresik meg kenyerüket, keresik boldogulásukat. 
Hitükben és tevékenységükben is erősíteni kell azokat, akik mind-
nyájunk érdekében, a városért dolgoznak. Elismerni munkájukat, 
ha a kultúráért, a gazdaságért, a sportért, gyerekeinkért tesznek, 
netán mecenatúrával segítik a város fejlődését. Szűkösek e téren 
is a lehetőségeink, tudjuk, sokkal, de sokkal többre volna szükség, 
sok a rossz körülmények között élő szegény család, a hátrányos 
helyzetű gyerek, a munkanélküli a városban. De megtesszük értük, 
mindannyiunkért, amit megtehetünk, számunkra ezt az utat jelöli 
a betlehemi csillag.

Szeretettel, békességgel teljes boldog karácsonyt és új esztendőt 
kíván a város önkormányzata nevében Szeifert Ferenc polgármester 
és Muraközi István alpolgármester.

Zsúfolásig telt a kultúrterem 
december 6-án a művelődési köz-
pontban. Rengeteg gyereket töltött 
el a várakozás izgalma. – Találkoz-
hatok személyesen a Mikulással! 
– Vajon az igazi Mikulás (igazi 
szakállú) fog-e érkezni? A feszült 
várakozást Bánsághy Kálmán és 
Sas Ferenc zenés előadása oldotta. 
A jól ismert télapós és karácsonyi 
dalokat a gyermekek bevonásával 
énekelték. A Mikulás-hívogatónak 
meg is lett az eredménye. A jóked-
vű, kedves Mikulás megérkezett 

hómanói kíséretében. A debreceni 
Ady Endre Gimnázium dráma-
tagozatos tanulói a „Csimbum 
Télapó” című produkciót adták 
elő. Majd a mikepércsi Abakusz 
Gyermek Színjátszó Kör előadá-
sában a „Lusta lány” című palóc 
népmese feldolgozását láthatta a 
közönség. A kétórás vidám zenés 
műsor végén senki sem ment haza 
üres kézzel. Manók és krampuszok 
osztogatták a szaloncukrot és a lufi t 
a gyerekek nagy örömére. 

Rácz Anikó

Egyre fázósabbak a nappalok, 
hidegebbek az éjszakák, egyre 
hamarabb sötétedik. Mégis a leg-
kedvesebb hónapom a december. 
Annyi meglepetést és örömöt hoz 
évről évre, hogy a gyermekkor 
illúzióiból kinőve is lenyűgöznek 
csodái. A városi díszkivilágítás, a 
kültéri díszfények, az ablakokban 
világító lámpások, a mókás mászó 
Mikulások mind azt sugallják, 

valaminek örülnek az emberek, 
valamire készül a város. 

Advent a várakozás ideje. Lehet 
megélni gondterhelten, aggodal-
maskodva: Mit vegyek?... Mit főz-
zek az ünnepen?..., de akkor rossz 
útra tévedtünk, nem Betlehem felé 
megyünk. Nekem az advent gyer-
tyák, mécsesek, adventi koszorúk 
fényében ragyog. Karácsonyi da-
lokat hallgatok, díszeket készítek. 

Ünneplőbe öltöztetem a szívem és 
az otthonom. 

Néhány napra a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központ galériájába is 
beköltözött az advent. Dr. Csuka 
Imréné Szabó Boglárka virágkötő 
karácsonyi kiállítását már sokan 
várták. Tizenegy éve, hogy de-
cember első hetében alkotásaiból 
kiállítást rendeznek. Megszoktuk, 
szeretjük és várjuk a Bogi néni 
keze alól kikerülő különleges 
munkákat. December 5-én Sándor 
Zeréndné nyitotta meg a kiállítást, 
aki egykor diáktársa, később pedig 
pedagógus kollégája volt Bogi 
néninek. Zenés időutazásban is 
része volt a hallgatóságnak Marika 
néni zongorajátéka által. A zenei 
részletekkel nemcsak az érzelme-
ket fejezte ki, hanem a kiállító 
jellemvonásait is illusztrálta. A ma 
virágkötő művésszé kiteljesedett 
egykori diáklányt a játékosság 
és életöröm, kreativitás, szépség, 
harmónia iránti igény és fogé-
konyság jellemezte, jellemzi ma is. 
Kitartása és szorgalma pedagógiai 
pályáján is sok szép sikert hozott. 
Virágkötészettel nyugdíjas éveiben 
kezdett foglalkozni. Főként termé-
szetes anyagok felhasználásával 

egész éven át nagy türelemmel és 
lelkesedéssel készíti díszeit. A mos-
tani kiállításon is megtalálhatók: a 
kaspók, falidíszek, függődíszek és 
koszorúk, szárazvirág csokrok és 
terméskosarak, kopogtatók és fali-
képek. Egy feldíszített ezüstfenyőn 
csak „tündérfüggők” díszelegnek. 
Aprólékos, fi nom „kézimunkák”, 
kis horgolt kalapban, gyöngyös, 
csipkeszoknyás lánykafüggők. Egy 
szárazvirág csokorban próbáltam 
elemezni a virágféléket, de lehetet-
len… a „szerencsecsokor” minden 
virága magvakból megalkotott 
kompozíció. 

Nem találtam két egyforma 
kiállítási tárgyat. Mind egyedi, 
személyes. Csodálom az ötletessé-
get, ilyet csak „szerelemből” lehet 
létrehozni – gondoltam magam-
ban. Amikor megtudtam, hogy 
Bogi néni el is nevezi az alkotásait, 
már nem volt kétséges az érzelmi 
viszony alkotó és alkotás között. 

– A teremtés, a létrehozás, a 
szeretet aktusa – hallottam egyszer 
egy prédikáción. Így tekintsünk 
ezekre a munkákra is, és ezzel az 
üzenettel a szívünkben készüljünk 
a közelgő ünnepre.

Rácz Anikó

Háromkirályok

A teremtés, a létrehozás, a szeretet aktusa

Karácsonyi köszöntő

Mikulás a színpadon

Áldott karácsonyt és sikerekben, eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván
az olvasóknak, a város lakóinak

a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. mint a lap kiadója,
valamint a Bihari Hírlap szerkesztőségének minden munkatársa. 

Fotó: Kari

Fotók: Kari

Fotó: Kari
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A fenti gondolat jegyében volt 
vendége városunknak Szűcs Erika 
szociális és munkaügyi miniszter 
december 2-án. A miniszter asszony 
Út a munkához címmel tartott 
tájékoztató előadást, fórumot a Be-
rettyóújfalui Polgármesteri Hivatal 
nagytermében megjelent bihari pol-
gármestereknek, szakembereknek és 
érdeklődőknek. Elmondta, jelenleg 
a parlament előtt van, és várhatóan 
december 15-én döntenek majd 
a minisztérium által kidolgozott 
programról, melynek célja, hogy 
a munkanélküli, de munkaképes 
emberek ne munkanélküli segélyből 
éljenek, hanem munkát, feladatot 
kapjanak. A rendezvényt Gyula 
Ferencné országgyűlési képviselő 
asszony nyitotta meg, aki hang-
súlyozta, hogy a törvényjavaslat 
már benyújtásra került, mégis 
van értelme a konzultációknak, 
hiszen a részletek kidolgozásában 
a minisztérium számít az önkor-
mányzatokra, a polgármesterekre, 
a helyi szakemberekre. Szűcs Erika 
előadásában lesújtó adatokat mon-
dott el bevezetésként. Arról beszélt, 
hogy ma közel 450 ezer ember van 
Magyarországon munka nélkül, 145 
ezer a segélyezett, akik nagy száza-
lékának, közel 90 ezer embernek 
legfeljebb csak a 8 általánosa van 
meg, szakképzettséggel egyáltalán 
nem rendelkezik, e nélkül pedig a 
tapasztalatok alapján nagyon nehéz 
elhelyezkedni. 2007 szeptemberétől, 
egy év alatt 35 ezer fővel nőtt a rend-

szeres szociális segélyben részesülők 
száma. Ezek és a polgármesterek 
sürgetése indította őket a program 
kidolgozására. A miniszter asszony 
kifejtette, amennyiben a Parlament-
ben zöld utat kap a program, 2009. 
április 1-jével indul a megvalósítás, 
melyre a jövő évi költségvetésben 
97 milliárd forint áll rendelkezésre. 
Ennek felét szánják segélyezésre, a 
másik felét pedig közfoglalkoztatás-
ra. A javaslat ugyanis két csoportra 
osztja a segélyezetteket. Az egyikbe 
azok tartoznak majd, akik tudnak és 
akarnak dolgozni, a másikba pedig, 
akik valóban segélyre szorulnak, 
egy részük egészségi állapotuk mi-
att, mások, mert 55 évnél idősebbek 
vagy több gyermeküket nevelik 
egyedül. A munkaképes emberek 
munkájukért munkabért kapnak, 
amikor viszont nem dolgoznak, 
úgynevezett rendelkezésre állási 
támogatás jár majd számukra, ami 
a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegével megegyező. Ez 
ebben az évben 28.500 forint volt. 
A segélyre jogosultaknak a helyi 
családsegítővel kell majd együttmű-
ködniük. A munkaképesek pedig a 
munkaügyi központok helyi kiren-
deltségeivel kötnek majd úgyne-
vezett álláskeresési megállapodást. 
E szerint a munkanélkülinek a 
kirendeltség által felajánlott közcélú 
vagy közmunkát kell végeznie, ám 
amennyiben a munkaerő-piacon 
mindeközben el tud helyezkedni, 
úgy természetesen azt fogadhatja 

el. Lényeges eleme a programnak, 
hogy a 35 évnél fi atalabb, általános 
iskolai végzettséggel nem ren-
delkezőket az úgynevezett helyi 
átképző központokba irányítják, 
ahol felmérik tudásukat, képessé-
geiket, és számukra általános iskolai 
végzettséget adó képzést, felzárkóz-
tató képzést biztosítanak majd. A 
programot a 47 leghátrányosabb 
kistérségben kívánják beindítani, 
és szervezésében, végrehajtásában 
igen nagy szerepet szánnak a helyi 
önkormányzatoknak, illetve a helyi 
munkáltatóknak, akik természetesen 
ezért plusz forrásokat kapnak majd. 
Azok a munkáltatók, akik három 
évig foglalkoztatnak szociális segély-
ben részesülőket, azok a program 
szerint járulékkedvezményt, míg 
az önkormányzatok a plusz munka 
elvégzéséhez országos szinten 3 ezer 
foglalkoztatás-szervező alkalmazá-

sára fedezetet kapnak. A miniszter 
asszony elmondta, az önkormány-
zatoknak, mivel ők lesznek a program 
bázisai, úgynevezett közfoglalkozta-
tási tervet kell készíteniük, melyhez 
minden segítséget megkapnak majd 
az Állami Foglalkoztatási Szolgálattól. 
A településszintű közfoglalkoztatás 
mellett kistérségi szinten is lehet majd 
a foglalkoztatás-szervezést végezni, 
melybe a vállalkozókat is be kell 
vonni. Véleménye szerint a mun-
kára ösztönző szociális támogatási 
rendszer ilyetén megváltozása egy 
újfajta gazdasági és vidékfejlesztési 
szemlélet kialakulásához vezet, 
mely mindkettő fejlődésének záloga. 
Hozzásegíthet a tartós gazdasági 
kooperáció kialakulásához is a sze-
replők között. Ez azért fontos, mert 
ennek hiányában a vidék sohasem 
fog talpraállni.

L. M.

A foglalkoztatás a legfontosabb 
nemzeti közügy

2009. január 1-jétől Magyarország is bevezeti a „kölcsönös meg-
feleltetés” teljes rendszerét a közvetlen mezőgazdasági támogatások 
ellenőrzési rendszereként. Mi is az a „kölcsönös megfeleltetés” – 
angolul cross complienace?  A „kölcsönös megfeleltetés” (a továb-
biakban KM) egy olyan komplex rendszer, amely a termelőket az 
ellenőrzési rendszer követelményein keresztül ösztönzi arra, hogy a 
tevékenységükre vonatkozó különböző szabályokat betartsák. Ezeket 
a szabályokat az EU már korábban megalkotta és bevezette. A régi 
uniós tagállamok már 2005-től alkalmazzák, a 2004-ben belépő 
új tagállamoknak pedig 2009. január 1-jétől kell alkalmazniuk a 
rendszert. 

A KM-ről a Bihari Hírlap-ban többször is fogok írni, illetve elő-
adásokon is tájékoztatjuk az érintetteket.
A KM-nek két alapvető eleme van:

� Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK)
� Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot előírásai (HMKÁ)

A JFGK-ba 19 közösségi rendelet és irányelv egyes rendelkezéseit 4 
összefoglaló csoportba soroltak:

� Természetvédelem (madárvédelem, élőhely-védelem)
� Környezetvédelem (felszín alatti vizek védelme, szennyvíziszap-

felhasználás szabályai, nitrát-szennyezés elleni védelem)
� Állatjelölés
� Állategészségügy (megbetegedések bejelentése, élelmiszer-takar-

mánybiztonság, állatvédelem), valamint növényegészségügy.
A HMKÁ az alábbi előírásokat tartalmazza:
1. Talajerózió elleni védekezés

� Minimális talajborítással
� Minimális földgazdálkodással
� Teraszos műveléssel

2. A talaj szervesanyag-tartalmának megtartása
� Vetésforgó
� Tarlóművelésre vonatkozó előírások

3. Talajszerkezet megtartása:
� Megfelelő gépek használata

4. A környezetmegőrzés minimális szintjének biztosítása és az élőhe-
lyek károsításának elkerülése:

� Minimális állománysűrűség és/vagy a megfelelő állattartási 
rendszer

� Az állandó legelők védelme
� A táj jellegzetességének megtartása
� A mezőgazdasági földterületen a nem kívánt növényzet elszapo-

rodásának megakadályozása

A KM bevezetése mellett szóló legfontosabb érvek:
� Növeli az agrártámogatások európai össztársadalmi elfogadott-

ságát
� Hozzájárul ahhoz, hogy az EU által folyósított nagytömegű belső 

támogatások ne csökkenjenek drasztikusan, illetve ne szűnjenek 
meg

� Kiváltja a támogatáshoz kötődő termelési kötelezettségeket
A HMKÁ-t tulajdonképpen már 2004-től bevezettük.
A JFGK 2009-től, illetve 2011-től kerül bevezetésre.
A KM-ről most ennyit, a követelményekről, a szankciókról később 

tájékoztatom a gazdálkodókat. 

Felhívom az AKG-ban pályázatot nyertek fi gyelmét a talajminta-
vételre, hiszen a rendelet előírása szerint 2009. május 31-ig le kell adni 
a talajmintákat az akkreditált laboratóriumoknak.

Ékes Irén
falugazdász

A falugazdász
rovata

Sokakból jogosan váltott ki elke-
seredett reakciókat, amikor október 
1-jétől a Bihari Hulladékgazdálko-
dási Kft . javaslatára Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata is kénytelen 
volt szilárd hulladékszállítási rende-
letét 18%-os mértékű díjemeléssel 
módosítani. A bihari térségben 
egyedüli önkormányzatként azon-
ban október 1-jétől 2009. január 
31-ig a díjemelés mértékének 50%-
át átvállalta a lakosság helyett. Így a 
120 literes kuka ürítési díja magán-
személyek számára ezen időszak 
alatt 263 Ft/ürítés + áfa helyett 
242,90 Ft + áfába kerül. Ezzel egyi-
dejűleg viszont az önkormányzat 
kénytelen volt eltörölni azt a ked-
vezményt, ami megengedte, hogy 
50 méteres távolságon belül ingat-
lanonként legfeljebb két személy kö-
zösen használhasson egy kukát. Ez 
a díjemelés jelentős plusz terheket 
ró a lakosságra, ezért Borbás Imre 
ügyvezető igazgató elmondása sze-
rint maga a kft . is keresi a lehetséges 
díjcsökkentő tényezőket. Számot-
tevő lehetne szerinte a szelektíven 
válogatott hulladék értékesítéséből 
származó haszon, hiszen munkájuk 
két részből áll. Egyik a kommunális 
hulladék gyűjtése, elszállítása, meg-
semmisítése, a másik feladatuk a 
szelektíven gyűjtött hulladék elszál-
lítása és értékesítése. Mint ismert, a 
hulladékgazdálkodási törvény teszi 
kötelezővé mind a kommunális 
hulladékszállítást, mind a szelektív 

gyűjtést, sőt e törvény azt is meg-
határozza, hogy évente mennyivel 
kellene emelkednie a szelektíven 
válogatott hulladék mennyiségének. 
Ez azonban elsősorban nem a szol-
gáltatón múlik, hiszen a Bihari Szi-
lárd Hulladéklerakó depójánál ko-
moly gépi berendezésekkel ellátott 
válogatócsarnok áll rendelkezésre a 
kontroll-szétválogatáshoz, és a gyűj-
tőedényeket sem nehéz beszerezni, 
másrészt elegendő gyűjtősziget van 
kijelölve, a térségben összesen 176, 
Berettyóújfaluban 20.

Viszont a lakossági hajlandóság 
erre – nagyon lassan, bár folyama-
tosan emelkedik – még mindig 
igen alacsony. Összehasonlításban 
lényegesen alatta marad a megye 
északi részén lévő városoktól, de azt 
is meg kell jegyezni, hogy azokban 
régebb óta működik a szervezett 
hulladékszállítás és a szelektív 
hulladékgyűjtés. A térségünkben 
lévő településeken a szolgáltatás 
beindításától 2008 november végéig 
papírból 147 tonnát, üvegből 189 
tonnát, műanyagból (PET palack) 
83 tonnát szállítottak összesen 
el, ami rendkívül kis mennyiség. 
Hozzászámítva azt, hogy a fűtés-
szezonnal ez még csak csökkenni 
fog – hiszen sokan, főként a kis 
településeken a szemét nagy részét 
sajnos eltüzelik, szennyezve ezzel a 
környezetünket –, ez a mennyiség 
rövid időn belül jelentős mértékben 
nem fog emelkedni. Sajnos az is 

szomorú tény, hogy számos tele-
pülésen a szelektív hulladékgyűjtő 
szigeteket kommunális hulladék-
lerakónak használják, ezért ezen 
szigetek környéke igen szemetes. 
Sokan a mások által szétválogatott 
szemetet is elfertőzik, használhatat-
lanná teszik, hiszen gyerekpelenkát, 
állattetemet is elhelyeznek a szelek-
tív hulladéktárolóban. Borbás Imre 
hozzátette, pedig törvény írja azt is 
elő, hogy a szelektív hulladék érté-
kesítéséből származó haszon a cég 
nyereségét nem növelheti, kötelező 
a szolgáltató számára, hogy a lakos-
sági díjképzésbe beszámítsa. Így a 
térségben is számottevő díjcsök-
kentést okozhatna, ha a lakosság ezt 
komolyan venné. Szerinte igen sok 
még a tennivaló a környezettudatos 
gazdálkodás kialakulásához, ezért 
minden alkalmat meg kívánnak 
ragadni ennek érdekében pl. a sajtó 
nyilvánosságát, illetve a későbbi-
ekben tájékoztatókat is terveznek 
oktatási intézményekben, mert 
véleménye szerint igen kis korban 
lehet e szemlélet kialakítása érde-

kében, környezetünk védelmében 
eredményeket elérni. 

Szelektív gyűjtőszigetek Berety-
tyóújfaluban: 

1. Földesi út – Nefelejcs u. tor-
kolat, 2. Kossuth u. 77. sz. – Kinizsi 
u. bekötő, 3. Bem tér – Gábor Á. u. 
torkolat, 4. Klapka u. – Rákóczi u. 
felőli vége, 5. Árpád u. 3 sz. – Dobó 
u. után, 6. Rákóczi utca: az általános 
iskola mögött, 7. Lehel utca eleje 
– Bessenyei ltp. sarkán, 8. Oláh 
Zs. u. „Gombák” és a Beriv között, 
9. Bajcsy-Zs. utca – művelődési 
központ parkoló, 10. Lenkei utca – 
Kerekes Gy. u. torkolat, 11. Bocskai 
utca – Bercsényi u. torkolat, 12. 
Táncsics tér – Ady E. u. torkolat, 13. 
Kádár utca – Népliget u. torkolat, 14. 
Kádár u. 99. – Belsőmajor torkolat, 
15. Jegyzőkert utca – Fazekas u. 
torkolat, 16. Puskin utca – Nadány 
u. torkolat, 17. Morotva utca – Sport 
u. torkolat, 18. Makó utca – Morotva 
u. torkolat, 19. Kodormány utca – 
Puskin u. torkolat, 20. Irinyi utca 
– Puskin u. torkolat.

L. M.

– 2009. január 1-jétől az alábbiak szerint módosul –

 Dr. Cséki János Dr. Kertész Balázs
 Hétfő, szerda, péntek: Hétfő, szerda, péntek:  
 14-18 óráig 13-17 óráig
 Kedd, csütörtök: 8-12 óráig Kedd, csütörtök: 8-12 óráig.

 Dr. Papp-Majoros László Dr. Schwanner István
 Hétfő, szerda, péntek: Hétfő, szerda, péntek: 
 8-12 óráig 8-12 óráig
 Kedd, csütörtök: 14-18 óráig Kedd, csütörtök: 14-18 óráig

 Dr. Szeszák Ferenc Dr. Baglé Magdolna
 Hétfő, szerda, péntek: 
 8-12 óráig Rendelési ideje változatlan
 Kedd, csütörtök: 12-14 óráig

A rendelések között (12-14 óráig) a sürgős esetek ellátása készenlét 
formájában történik.

A készenléti teendőket a háziorvosok napi váltásban látják el, az ellátó 
orvos az alábbi telefonszámon érhető el: 06-30/341-4978

Kérjük szíves megértésüket, valamint az új rendelési időhöz való 
alkalmazkodást. 

Jelentős díjcsökkentő tényező lehetne

A berettyóújfalui háziorvosok 
rendelési ideje 

Fodrászüzletembe tanulót felveszek 
a 2009/2010-es tanévtől. 

Ösztöndíj, munkaruha biztosított. 
Részletekről érdeklődni 16 óra után: 

0620/3889420.
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Fűzfavesszőből készített kosa-
rak, fotelek, szekrény, polc, virág-
tartó, grillázsból angyalka és újévi 
malacfigura, díszített mézeska-
lács, kézzel készített macik, babák, 
egyéb állatfi gurák, faragott szobrok, 
szárazvirág-díszek, csuhéfi gurák, 
szőttesek, hímzett textíliák, csipke-
terítők, szalvétatechnikával készült 
díszdobozok, karácsonyi ajándék-
tárgyak, koszorúk, asztali díszek, 
festmények és faliképek, játékok, 
ruhaneműk. És ki tudja, mi minden 
volt még fellelhető a december 11. 
és 13. között ezúttal rendhagyó 
módon a Nadányi Zoltán Műve-
lődési Központ nagyterme helyett 
a Szent István tér előtt felállított 
nagy sátorban.

A 15. karácsonyi kézműves 
kiállítás és vásáron most 19 vásá-
rozó állította ki és árulta portékáit, 

akiknek elmondása szerint sok-sok 
érdeklődő, szemlélődő tekintette 
meg a kínálatot, ám valószínűleg 
pénz hiányában valódi vásárló vi-
szonylag kevés volt. A sátor egyik 
sarkában a családsegítő szolgálat 

játékgyűjtést rendezett a rászoruló 
gyerekek részére, az egészségsarok-
ban volt eszközbemutató, lehetett 
venni forralt bort, hurkát, kolbászt, 
s mi szem-szájnak ingere.

R. A.

A kínálat bőséges volt

„Most, hogy az ünnep közeledik, meglepetéssel 
észlelem, mintha még mindig várnék valamire. E na-
pokban megesik, hogy elindulok az utcákon, megállok 
a kirakatok előtt, nézelődöm. Öngyújtó nem kell. Fény-
képezőgép, Victor Hugo összes művei bőrben, zsebkés, 
melynek gyöngyház tokjában ötféle penge van, továbbá 
dugóhúzó, körömtisztító és pipaszurkáló is, nem kell. 
Semmiféle tárgy nem kell már, s ha jól meggondolom, 
lemondok Indiáról, Ausztráliáról és a Marsról is, el-
lenségeim cikkeit érdeklődéssel olvasom, s színházba 
lehetőleg egyáltalán nem járok. Mégis, valamit várok 
még. Annyi karácsony múlt el, egészen sötétek, s aztán 
mások, csillogók, melegek és szagosak, annyi ünnep, s 
még mindig itt állok, a férfi kor delén, őszülő fejjel, tele 
kötelezettséggel és ígérettel, melyeket az Angyal sem 
tudna már beváltani; s még mindig várok valamire.

Néha azt hiszem, a szeretetre várok. Valószínűleg 
csillapíthatatlan ez az éhség: aki egyszer belekóstolt, 
holtáig ízlelni szeretné. Közben már megtudtam, hogy 
szeretetet kapni nem lehet; mindig csak adni kell, ez a 
módja. Megtudtam azt is, hogy semmi nem nehezebb, 
mint a szeretetet kifejezni. A költőknek nem sikerült 
soha, a költőknek, akik az érzelmek és indulatok 
minden árnyalatát rögzíteni tudják szavaikban. A 
szeretetnek nincsen színfoka, mint a gyöngédségnek, 
nincs hőfoka, mint a szerelemnek. Tartalmát nem lehet 
szavakban közölni; ha kimondják, már hazugság. A 
szeretetben csak élni lehet, mint a fényben vagy a leve-
gőben. Szerves lény talán nem is élhet másképp, csak a 
hőben, a fényben, a levegőben és a szeretetben.

Mindezt tudva, ez egyre zavartabb és bizonyosabb 
tudásban, nem tehetek mást, mint sorra járni az üz-
leteket, s vásárolni öngyújtót, illatszert, nyakkendőt 
és jegylyukasztót, gőzvasutat és Victor Hugo összes 
műveit. Tudom, mindez reménytelen. Mit csináljak? Az 
ember azt adja, amit tud - írja Márai Sándor.

A szeretet ünnepe – így emlegeti a karácsonyt a 
legtöbb ember. S az ünnep közeledtével egyre inkább 
úgy tűnik, mintha a szeretetet kifejezésére csak ez az 
egy ünnep lenne csak: eljött a szeretet ünnepe, most 
szeretni kell! Feltámadó lelkiismeret, elmulasztott 
alkalmak, egész éves mulasztások akarnak most 
tárgyakban, játékokban, fi nom ételekben valamit kár-
pótolni. Ilyenkor sajnos gyorsan lelepleződik szeretet 
nélküli életünk, mert a legtöbben elkezdenek kapkodni, 
pánikszerűen látszat-megoldásokkal pótolni mindazt, 

ami egész évben elmaradt. Aki ritkán éli meg, az nem 
tudja, hogy a szeretet egy bensőséges lelkiállapot. Egy 
mosolygó pillantás, egy kézfogás, egy simogatás, egy 
csók, egy ölelés, pusztán az, hogy csendben a másik 
mellett állunk, ezerszer több szeretetet rejt magában, 
mint amikor drága ajándékokat nyomunk a kezébe 
valakinek. Óriási félreértés azt hinni, hogy tárgyak ké-
pesek közvetíteni azt, amit az életnek kell közvetítenie. 
De hogy írta Márai? „Az ember azt adja, amit tud.” Az 
ember igen, ennyit tud. De a karácsony nem az emberi 
szeretet, jó szándék, igyekezet ünnepe. „Nagyobb, na-
gyobb, ó, nagyobb a Titok!” (Reményik S.)

„Abban nyilvánul meg az Isten hozzánk való sze-
retete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, 
hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi 
szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és 
elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.” 

(1János 4, 9-10.) Az Isten szeretete testet öltött 
Jézus Krisztusban, emberré lett értünk, hogy mi meg-
ismerhessük az igazi szeretetet. Ne engedjük, hogy az 
ünnepre tapadó talmi fény és ragyogás, a hamis roman-
tika, a harsogó zene és a rohanás eltakarják előlünk a 
karácsony igazi tartalmát. A betlehemi jászolbölcsőben 
fekvő kicsinyke gyermek nem a „kis Jézuska”, akinek 
születése felett könnyes szemmel örvendezünk, aztán 
egy évig rá se gondolunk. Őróla ezt jövendölte Ézsaiás 
próféta: „Mert egy gyermek születik nekünk, fi ú ada-
tik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják 
nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló 
Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézsiás 9,5)  A testet öltött 
Szeretet, Jézus Krisztus nemcsak az ünnepünknek tud 
és akar igazi tartalmat, fényt és melegséget adni, hanem 
életünk minden napján társunk akar lenni. 

„Kenyérnek jöttél éhező világba,/ Világosságnak 
sötét éjszakába,/ Fényes hajnalnak, örök ragyogásnak,/ 
Vak zűrzavarba bizonyos tanácsnak./ Jöttél útnak, 
igazságnak, életnek…/ S kicsiny gyermekként jászolba/ 
fektettek, Jézus, Jézus!/ Miért sínylődnénk hát éhezve 
szegényen?/ Miért tévelyegnénk világtalan éjben,/ 
tanácstalanul és halálra váltan,/ és úttalanul a hazug 
világban,/ amikor Benned mindent megnyerhetünk,/ 
kis jászolod elé odatérdelhetünk,/ Jézus, Jézus!”

(Túrmezei Erzsébet: Miért?)
Áldott, békés karácsonyt!

Orosz Béláné Farkas Réka
református lelkész

Karácsonyra készülve

November 16-án immár hato-
dik alkalommal került sor ünnepi 
istentisztelet keretében a Toldi 
Miklós Református Általános Iskola 
első osztályosainak iskolapolgárrá 
avatására. A rendezvényre, amely 
az évek során hagyománnyá vált, 
idén az őszi szünet utáni második 
vasárnapon került sor.  Minden 
esztendőben ilyenkor tesznek ünne-
pélyesen fogadalmat az iskola falai 
között már két hónapot eltöltött első 
osztályosok. S ekkor kapják meg az 
iskola emblémájával díszített bor-
dó nyakkendőt is, ami végigkíséri 
iskolás korukat. Ezt a nyakkendőt 
kötik fel az iskolai ünnepségek 
alkalmával, és ez a látható jelképe 
az összetartozásnak az iskola falain 
kívül is versenyek, fellépések és 
egyéb rendezvényeken.

Iskolapolgárrá avatás
a Toldiban

Az avatásra készülő elsősök, 
a szülők, nagyszülők, rokonok 
majdnem teljesen megtöltötték a 
református templomot. A Himnusz 
elhangzása után Orosz Béláné Far-
kas Réka lelkipásztor igehirdetését 
hallgatta meg a gyülekezet. Ezt kö-
vetően Váradi Sándorné igazgató 
köszöntötte a megjelenteket, köztük 
kiemelten a nap „főszereplőit”, 
az első osztályosokat. Felidézte a 
tanévnyitó ünnepség pillanatait, 
amikor a legkisebbek, az iskola 
új tanulói megilletődve álltak a 
templom falai között. Beszélt ar-
ról, hogy mi a jelentősége ennek 
az ünnepélyes alkalomnak, miért 
vált hagyománnyá az évek során, 
hogy az iskola közössége így, ilyen 
formában is befogadja tagjai közé a 
mindenkori elsősöket.

Az igazgatónő szavai után a Szi-
várvány Református Óvoda, majd 
a nagyobb diákok köszöntötték 
versekkel, énekekkel az avatandó-
kat. S ezután következett a délelőtt 
legünnepélyesebb része: az elsősök 
fogadalomtétele és a nyakkendők 
felkötése. A gyerekek örömmel és 
büszkeséggel tekintgettek egymás-
ra, a nyakukba első alkalommal fel-
kötött nyakkendőkre, az ajándékba 
kapott emléklapra és Bibliára.

Az ünnepség lehetőséget adott a 
múlt felidézésére is, hiszen a Toldi 
Miklós Református Általános Iskola 
épületét idén 80 esztendeje adták át 
az oktatás céljaira. A berettyóújfalui 
iskolák történetéről, a jelenlegi 
iskolaépület építésének körülmé-
nyeiről Görbedi András presbiter 
emlékezett meg.

A záróének elhangzása után az 
ünnepség a Szózat eléneklésével ért 
véget. S a már „teljes jogú”, felavatott 
kis iskolapolgárok boldogan mentek 
haza, hogy családi körben folytassák 
az ünneplést. Valószínűleg nem 
egy szülőnek, nagyszülőnek eszébe 
jutott egy másik ünnepi alkalom is. 
Egy eljövendő, amelyre 2016 nya-
rának elején kerül majd sor, amikor 
a mostani ünnepeltek befejezik 
általános iskolai tanulmányaikat, 
és a ballagással lezárul életükben 
egy korszak. Hogy elkezdődjön a 
következő… 

S. R.

Odakinn már az este bontogatja 
öregesen szárnyait, a kisváros el-
csendesül, lassú unott rapszódiába 
fognak a hangok, a tompuló színek 
pedig tovább szítják a hétköznapok 
monotóniáját. Pedig péntek van. 
Este közeleg Biharban. November. 
A hetedik nap. Hat óra. Ilyenkor 
felzúgnak a harangok. Távolról. 
Bimm! Bamm! A hűlő homály 
kései sirámjain túllépve, talán tu-
domást sem veszünk arról, hogy 
lassan újabb nap múlik, szennyes 
fátylú huszonnégyes…

Három férfi  közeleg a főutca 
keskeny járdáján. A szellem ereje 
hajtja őket a Bella Costa emeleti 
termének barátságos világába, 
hogy gondolataikat közkinccsé 
tegyék. Negyedik éve teszik ezt, 
ragaszkodva november hetedik-
éhez. Pedig rossz ízű ez a dátum. 
De az irónia az intellektus egyik 
legfőbb fegyvere. Netán pajzs az 
ember értelmetlen cselekedeteivel 
szemben

Balogh, Bíró, Kocsis. Különböz-
nek, és mégis egyek. Megszervezik 
magukat. Toposzok közé gyűrik, 
gyalulják az „empíriát”, tollat, kla-
viatúrát ragadnak, de innentől talán 
már tudjuk. Irodalom születik. Ők a 
mi „celebjeink”. Játszóterük az élet 
dzsungele, itt kell helytállniuk. És 
innen merítenek. Olykor szennyes 
forrásból kell tiszta vizet nyerniük 
önmagukat, belső tipródásaikat 
prédául kínálva. De bevállalták, és 
már ez becsületükre válik…

Negyedik könyvecskéjük, ha 
csak a címet ismerjük, akár bulvár-
szenzáció is lehetne. A magányos 
asszony. De lépjünk túl mediatizált, 
agyrém világunkon! Tekintsünk 
feljebb! Három nézőpont, három 
asszony, megannyi jellemmozaik, 
női testek és lelkek, férjek, szeretők, 
távoli rajongók szavába, töredékes 
cselekvéseibe sűrítve. Látszólag kü-
lönböző világok jelennek meg, de a 
fi gyelmes olvasó gyakori átfedése-
ken „kaphatja rajta” a szerzőket. Ne 
csodálkozzunk, hisz mindegyikük 
mellett él egy-egy asszony. Talán ők 
is magányosak néha…

Aki analizál, részekre szed, 
mondatokat, kijelentéseket „szabdal 

atomjaira”, talán sosem érti meg, 
mire vállalkozott e három író. Nem 
a cselekedet emeltetik piedesztára, 
hanem a morálból fakadó lelkiis-
meret, a neurotikus önmegismerési 
vágy, a pajzán önboncolgatás sanya-
rú kiszólásai öltenek testet a vékony 
kis kötetben.Mert az asszony örök 
rejtély a férfiak világában. Misz-
térium, amely az ösztönök szülte 
leképezési vágyban tesz tanulságot 
a világ felé. A „teremtés koronája” az 
a lény, aki kétségbeesetten keresi a 
választ, s nem riad vissza attól, hogy 
ezt nyomtatásban is közkézre bo-
csássa, miáltal kilép az önmagának 
kreált, kényelmes álomvilágból.

S mit tehetünk ezek után mi, 
olvasók? Gyakorlatilag semmit. 
Hiszen aki elmélyülten szemlélő-
dik a három novellában, ajándékra 
lel. Akinek pedig felolvastak, az 
örvendjen, hogy azoktól kapott 
szelíd útmutatást, akik vették a 
bátorságot arra, hogy legféltettebb 
kincseiket lapozhatóvá tették. 
Tudják, ez a szépírás. Nem pedig 
ördög szülte szómágia.

Balogh Gyula–Bíró Gyula–Kocsis 
Csaba: A magányos asszony
Oberhauser László Társaság,
2008-11-21

Kiss Tamás

3 férfi, 3×1 magányos asszony

Segíteni akarás önzetlenül, hu-
mánum, emberszeretet, emberi-
esség egymáshoz közeli, hasonló, 
ám a közbeszédből, közéletünkből 
lassan kiveszni látszó fogalmak. 
Azok az emberek, akik december 
11-én a Magyar Vöröskereszt helyi 
szervezete által a Véradók napja 
alkalmából szervezett ünnepségre 
meghívást kaptak, nem csak ismerik 
e szavak jelentését, e szerint élnek, 
cselekszenek. Önként nyújtják 
oda karjukat, hogy vérükkel em-
bertársaikon segíthessenek, élte-
ket mentsenek. 10, 20,……60, 75 
szörös véradókat köszöntöttek a Vá-
rosi Zeneiskola jóvoltából Szilágyi 
Péterné irányításával furulya, fuvo-
la, hegedűszóval,  zongorajátékkal a 
régi megyeháza nagytermében. Az 
ünnepségen tiszteletét tette városuk 
polgármestere, Szeifert Ferenc és 
térségünk mindkét országgyűlési 
képviselője, Gyula Ferencné  és dr. 
Vitányi István is, akik üdvözlőbe-

szédeikben a véradás fontosságát 
hangsúlyozva elismerésüket és 
nagyrabecsülésüket fejezték ki 
a véradóknak és a véradásokat 
hosszú évtizedek óta szervező 
Magyar Vöröskeresztnek. Az em-
lékplaketteket és a tett nagyságához 
képest szerény, jelképes ajándékokat 
Illés Tóth József, a vöröskereszt 
berettyóújfalui elnöke és dr. Vitá-
nyi István adták át. A véradókat 
megvendégelő fogadás előtt dr. 
Szénási György, a Gróf Tisza István 
Kórház Vérellátó Osztályának veze-
tője pohárköszöntőjében elmondta, 

ebben az évben közel négyezren 
adtak vért Magyarországon, és ez 
önzetlen embereknek, valamint a 
jó szervezésnek köszönhetően a 
szóbeszéddel ellentétben nem volt 
vérhiány az országban. Emiatt nem 
kellett elhalasztani egy műtétet sem, 
mindenkin segíteni tudtak, akinek 
szüksége volt erre. Idén ketten kap-
tak 75szörös véradásért elismerést: 
Ilisz Imre és Varga Attila                                                                                                                          

L.M.  

Életeket mentenek
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A versenyzők és kísérőik Gyenesei István miniszterrel

Ez év őszén indult el egy, a 
biológiát kiemelt szinten tanuló, 
kalandvágyó diákcsapat az Arany 
János Gimnáziumból, hogy bete-
kintést nyerjen Erdély szépségeibe. 
Tanáraink nagy körültekintéssel és 
odaadással szervezték meg nekünk 
ezt a terepgyakorlatot, itt említe-
ném meg a nevüket: Domján János 
igazgató, Karácsonyné Kormos Irén 
osztályfőnökünk, Domjánné Szűcs 
Judit, Nagyné Gecse Mária biológia 
szakos tanáraink és Szarka István 
tanár, „Erdélyország” nagy isme-
rője, aki túránk során bevezetett 
minket a Révi-szoros rejtelmeibe, 
szépségeibe.

Nagy várakozással tekintett a 
diákcsoport az erdélyi terepgya-
korlat elé, aki már járt Erdélyben 
azért, mert visszavágyott, aki még 
nem járt ott, azt a kíváncsiság 
hajtotta. Első megállónk az Erdélyi 
szigethegység lábánál volt, ahol a 
Körös-vízi duzzasztót tekinthettük 
meg. Itt a vezetőnk ismertette a 
terület elhelyezkedését, vagyis a 
Révi-szorost, a fő célt, és beszélt 
történelméről is.

Utunk során Körösrévet érintve 
betekinthettünk a már hagyomá-
nyos népi fazekasságba. Ez több 
szempontból is különleges, mivel 
nem közönséges agyaggal dolgoz-
nak, hanem egy ritka fehéragyaggal, 
ami Körösréven kívül csak egy 
helyen, a Fülöp-szigeteken található 
meg. Ezért meglátogattunk egy 
helyi fazekasmestert, Hasas Pétert. 
Ő beavatott bennünket e népi mes-
terség rejtelmeibe. Elmesélte, hogy 
milyen vályogkemencében (püstő) 
égetik ki az edényeket, ahol 1100 
fok van. Rengeteg korsót, kancsót, 
főzőedényeket készítenek. Ezekből 
vásárolhattunk is.

Majd utazásunk a szoros felé 
irányult, ami Sonkolyos és Rév 
között fekszik. Az 5 km-es szur-
dokvölgy szépségénél és turisztikai 
jelentőségénél fogva úgy ment át a 
köztudatba, mintha ez lenne a Se-
bes-Körös szorosa, de megtudtuk, 
ez a Révi-szoros. Ezt a Nagyváradtól 
Kolozsvárra vezető vasútvonal is 
érinti úgy, hogy az arra utazók a 
vonat ablakából gyönyörködhet-
nek a táj szépségében és a Körösbe 
alázuhanó vízesésben anélkül, 
hogy gyalogolniuk kellene. De mi 
a vonatsín mellett gyalogolva élvez-
tük a táj megkapó őszi színekben 
pompázó csodáit, a Pogyiró-forrást, 
a Tündérvárt, ami feltehetőleg egy 
XIII. századi fecskefészekszerű 
őrtorony. Eközben megfi gyelhettük 
az itt tenyésző növényeket: bükkös-
csertölgy erdőket, tavaszi kankalint, 
szellőrózsát, ikrás fogasírt, magyar 
nőszirmot, mocsári gólyahírt, vörös 
acsalaput, martilaput és a ritka Te-
leki-virágot is. Illetve az állatvilágot 
is: vízirigót, szirti sast, hollót, ván-
dorsólymot, billegetőket (barázda, 
hegyi) tanulmányozhattuk. Így 
jutottunk el a Zichy-barlanghoz, 

ahol helyiek voltak segítségünkre 
barlang-látogatásunk során. A be-
járatnál márványtábla állít emléket 
a felfedezőknek, de nevét mégsem 
róluk, hanem a turistamozgalmat 
támogató Zichy Ödön gróft ól kapta. 
A barlang hossza 2,7 km, ebből 680 
méter látogatható, ahol kisebb-
nagyobb termeken át gyalogolva 
különféle cseppkőképződmények-
kel ismerkedhetünk meg. Ezek 
formájukról fantázianeveket is 
kaptak (Mohamed szakálla, Fehér 
sas, Mennyország kapuja, Királyok 
erkélye, Kívánság tava). A barlang 
mellett menedékház áll, ami már 
csak árnyéka hajdani fénykorának. 
De még így is zsúfolt kincsesboltban 
érezheted magad e tájon, hiszen 
ezen az aránylag kicsiny területen 
szinte minden szépség megtalálható. 
A panoráma, a meredek sziklafalak, 
a karsztvidékre oly jellemző bar-
langok, töbrök, dolinák, víznyelők, 
búvópatakok, s nem utolsó sorban 
a csodálatos növény és állatvilága is 
fi gyelmet érdemel.

Aki a leírásomból kedvet kapott 
a Révi-szorost meglátogatni, aján-
lom, hogy menjen el a pár km-re 
található Vársonkolyosra is, nem 
szabad kihagyni a Sebes-Köröst 
több helyen átszelő függőhidak 
kipróbálását sem. Az ott élő em-
bereknek nem, de egy Alföldről 
érkezőnek a drótkötélen függő 
híd a Körös felett mindenképpen 
„adrenalin szint” emelő. 

Itt ért véget ez a kalandos túránk 
az Erdélyi szigethegységben. Sajnos 
még nem avatták ezt a területet a 
Világörökség részévé, de remélem, 
hamarosan sor kerül rá.

Kertész Titanilla,
az Arany János Gimnázium

12. b. osztályos tanulója

December 6. Mikulásnap. Ez a 
nap Szent Miklós nevéhez fűződik, 
aki élő történelmi személyiség volt. 
Krisztus után 245-ben Kis-Ázsiá-
ban, Anatólia tartományban szü-
letett. Életét az emberiségnek és a 
gyerekek tanításának szentelte. Bár-
ki kérte, mindenkin segített. Órákig 
sétált az emberek között, meghall-
gatta bajaikat, fi gyelt gondjaikra. 
Éhínség idején hatalmas vagyonát 
a nép étkeztetésére fordította. Öt-
venkét évig volt püspök. Hosszú 
életet élt. Lelkét 342. december 6-án 
(a legenda szerint) angyalok vitték 
végső nyughelyére, egy tiszta vizű 
forráshoz. Ebből a forrásból áradó 
szeretettel küldi legendája a mai 
gyerekekhez utódját, a Mikulást.

Ezen a napon tartották közös 
rendezvényüket városunk egyik 
éttermében a TKME Bihari Tagcso-
port és a mezősasi Napraforgó 2008. 
Közhasznú Egyesület tagjai. Az ün-
nepi köszöntőt csekély ajándékozás 
követte, majd mi, vendégek spanyol, 
illetve bajor sörtánc bemutatóban 
gyönyörködhettünk. Nem mi va-
gyunk, voltunk az egyetlen szeren-
csések, hiszen az egyesület rengeteg 
meghívást kap, eddig is sok helyen 
felléptek, és a későbbiekben is szí-

vesen tesznek eleget felkéréseknek. 
Gratulálunk a szép produkcióhoz, 
és köszönjük, hogy megtisztelték 
tagcsoportunkat. A kiadós vacso-
rát a Debrecenben működő Valcer 
Táncstúdió ifjú „művészeinek” 
sztenderd táncbemutatója követte. 
Bodnár Péter és Tóth Rebeka, Skurla 
Dóra és Nagy Szabolcs produkciója 
lenyűgözte a jelenlévőket. Életre szó-
ló élményben részesültünk, a viharos 
taps szűnni nem akaró volt. Köszön-
jük, hogy ellátogattak hozzánk, és 
szórakoztatták a jelenlévőket. Gyula 
Ferencné országgyűlési képviselő 
asszony köszöntőjében kiemelte a 

közös rendezvények fontosságát, 
közösségformáló, összetartó erejét, 
ahol ismeretségek köttetnek, barát-
ságok jönnek létre. A rendezvénybe 
„becsempészett” kultúra szerinte 
is emelte az est színvonalát. Végül 
kiemelte a vezetők előrevivő, együtt-
működő törekvését. Köszönjük az 
elismerő szavakat. Köszönjük dr. 
Balázsházi Ella elnökasszonynak is a 
pozitív hozzáállását. A két egyesület 
első közös rendezvénye sikeresen 
zárult, melyet a továbbiakban foly-
tatni kívánunk. 

Jankuly Jánosné
TKME Bihari Tagcsoport vezetője

Terepgyakorlat Erdélyben

Nem mindennapos esemény egy 
diák életében, amikor miniszternél 
tehet látogatást. Az Eötvös József 
Szakképző Iskola Diáksportköré-
nek eredményes erőemelő csapata 
Gyula Ferencné országgyűlési 
képviselő asszony szervezésének 
köszönhetően Gyenesei István, 
sportért felelős önkormányzati 
miniszterrel fogyaszthatták el ebéd-
jüket. A fekvenyomó és erőemelő 
sportolókat Sápi József igazgató, 
Ungai János testnevelő-edző, vala-
mint Hajzer Tamás technikai segítő 
kísérte el a fővárosba. A miniszter 
közvetlen személyisége, nyitott, 
érdeklődő viselkedése hamar fel-
oldotta a gátlásokat, és a kellemes 
eszmecsere szakmai beszélgetéssé 
változott. Miniszter úr felhívta a 
jelenlévők fi gyelmét az új Kistérségi 
Sportinformációs Rendszer portál-
jára, www.sportolonemzet.hu, ahol 
nyomon lehet követni a sport leg-
fontosabb híreit, eseményeit, akcióit, 
pályázatait. Az ebéddel egybekötött 
köszöntésen jelen volt Dézsi Anita 
Dalma, Gyöngyösi Beáta, Lakatos 
Mária és Szabó Éva diákolimpi-
ai bajnok, Balibán Márk ifjúsági 
magyar bajnok és diákolimpiai 
bajnok, Bernát Erzsébet ifj úsági- és 
junior országos bajnok, diákolimpiai 
bajnok, Somogyi Edina ifj úsági és 
junior országos bajnok, diákolimpiai 
bajnok, Szabó László junior orszá-
gos bajnok, diákolimpiai bajnok, 
Dudoma Attila ifj úsági országos baj-
nok, diákolimpiai bajnok, a Junior 
erőemelő világbajnokság 10. helye-
zettje, Mikula Norbert diákolimpiai 

bajnok és csúcstartó, az ifi  OB ezüst-
érmese, a junior magyar bajnokság 
bronzérmese, Bazsó Roland, az 
Ifj úsági fekvenyomó világbajnokság 
bronzérmese, felnőtt világbajnoki 
negyedik, Európa-bajnoki ötödik 
helyezett, felnőtt, junior és ifj úsági 
bajnok és csúcstartó, diákolimpiai 
bajnok és diákolimpiai csúcstartó, 
valamint a csapat legeredménye-
sebb tagja, Makrai Éva Gyöngyi, 
ifj úsági fekvenyomó világbajnok, 

Miniszteri látogatáson az erőemelők

BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉS 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
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NYOMTATVÁNYOK

2009. évi ASZTALI és FALINAPTÁRAK, 
HATÁRIDŐNAPLÓK, 

KARÁCSONYI KÉPESLAPOK ÉS CSOMAGOLÓK 
nagy választékban kaphatók.

FÉNYMÁSOLÁS, spirálozás, laminálás.

világbajnoki csúcstartó, felnőtt 
világbajnoki ötödik helyezett, di-
ákolimpiai bajnok és csúcstartó, 
felnőtt, junior és ifj úsági országos 
bajnok, országos csúcstartó. Az 
ünnepeltek az ajándékcsomagok 
átvétele után megtekintették az 
Önkormányzati Minisztérium épü-
letét, a miniszteri dolgozószobát, 
majd vezetőikkel együtt ellátogattak 
a Parlamentbe is.   

Hajzer Tamás

Így is lehet
Makrai Éva világbajnok és Gyenesei 
István miniszter beszélgetése

„Legyetek valóban megtartói az 
Igének és ne csak hallgatói,
hogy megcsaljátok magatokat„

(Jakab Apostol 1. rész 22. vers)
(Olvasható a  templom 

mennyezetén)

Berettyóújfaluban a hitújítás 
1550-től 1590-ig ment végbe. A 
lakosság a katolikus vallásról ekkor 
tért át a református hitre, de to-
vábbra is használták a középkorban 
épült templomot. A Berettyóújfalui 
Református Anyaszentegyház 1590-
ben alakult, melynek fennállása óta 
három temploma volt.

Az első templom: a XIII. – 
XIV. század fordulóján épülhetett, 
nyugat-kelet tájolású, kisméretű, 
gótikus templom volt a mai épület 
helyén. Ezt az 1600-as évek során 
nyugati irányba meghosszabbítot-
ták, és 1719-ben építettek hozzá 
egy barokk stílusú tornyot, ami 
ma is áll.

A második templom: 1765-ben 
az 1719-ben épült torony mellett 
lévő templomot teljesen átalakí-
tották, mindez közadakozásból 
készült. Nagyon szép építmény 
volt, rajza ma is az egyházközség 
tulajdonában van.

A jelenlegi templom: építési 
ideje 1805 és 1808 között történt. 
Miután a gyülekezet kinőtte má-
sodik templomát, 1805-ben úgy 
döntött, hogy újat épít. Az Úrnak 
új hajléka szintén közadakozásból 
épült nagytiszteletű Tóth György 
lelkipásztor úr és Erdei Mihály 
gondnok úr szolgálata idején. A 
templom műemlék jellegű, nyu-
gat-kelet tájolású, és félkör alakban 
végződik. A torony és a templom 
építési stílusa későbarokk. A temp-
lombelső berendezései, a szószék, 
Úr-asztala, Mózes-szék, karzat, 
padok, copfstílusban készültek 

(az ülőhelyek száma a karzatokkal 
együtt 1500 fő). A torony 1719-ben 
épült, 1817-ben megmagasították. 
A toronyóra már 1763-ban megvolt. 
Az orgona téglakarzata 1842-ben 
készült el. A mennyezet magassága 
10 méter 20 centiméter, legutoljára 
1862-ben újították fel, a torony 
magassága 36 méter. A templom-
hajó tetejét 1899-ben zsindelyről 
vasbádogra  cserélték. A templom 
a második világháború alatt meg-
sérült, a gyülekezet 1946-ban ennek 
helyreállítását elvégezte. Mivel az 
Úr-asztalát is találat érte, ezért Kiss 
Sándor és neje, Nagy Zsuzsanna 
újat csináltattak helyette Isten di-
csőségére. A templom jelenleg teljes 
felújítás előtt áll. 
A toronyban három harang lakik: 

A legkisebb 1778-ban készült, 
súlya 3 mázsa. A középső 1922-ben 
készült, súlya 5 mázsa 50 kg. A leg-
nagyobb harang szintén 1922-ben 
készült, súlya 11 mázsa.

A templomban szolgáló Liszt-
orgona  története:

Az egyházközség 1838-ban 
határozta el, hogy a templomába 
orgonát szeretne építtetni. Besnyő 
Ferenc orgonaépítő mesterrel kö-
töttek szerződést egy 1 manuálos, 16 

regiszteres orgona készítésére 3.200 
váltóforint összegért. Ez az orgona 
1840-től 1936-ig szolgált.

Liszt Ferencnek és a Magyar 
Királyi Zeneakadémiának 1882-ben 
készített egy orgonát Dangl Antal 
orgonaépítő mester Aradon. Liszt 
Ferenc orgonáját halála után az ak-
kori kultuszminiszter a Debreceni 
Zenedének ajándékozta, ahol nagy-
sága miatt nem tudták felállítani. 
Az orgonát a Berettyóújfalui Refor-
mátus Egyházközség 600 pengőért 
vásárolta meg. A Liszt-orgonát és 
az 1840-ben készült orgonát Rieger 
Ottó cége építette egybe Árokháty 
Béla református lelkész segítségével, 
mely 27 regiszteres, 2 manuálos + 
pedálos. Az orgona ünnepélyes át-
adása 1936. április 2-án történt. Az 
orgonaház későklasszicista stílusú.  

A Berettyóújfalui Református 
Anyaszentegyház lehetőségeihez 
képest igyekezett mindig oda-
adó áldozatkészséggel fenntartani 
templomát, iskoláit, parókiáit és 
mindent, ami tulajdonában állt, és 
ezt az elkövetkező esztendőkben is 
így kívánja tenni.  

Görbedi András presbiter,
egyházmegyei tanácsbíró

kutatásai nyomán

Kétszáz éves a berettyóújfalui
református templom

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2008-
ban támogatták előző évi személyi jövedelemadójuk 
1 százalékával a Rákóczi Tagóvoda Drága Kincsünk 
Alapítványát. A felajánlott összeget, 130.354 forintot 
az alapítvány céljainak megfelelően az óvoda felszerelt-
ségének korszerűsítésére használtuk fel. A következő 
időszakban is várjuk támogatásaikat. Adószámunk 
18552935-1-09. Bankszámlaszámunk: 61100082-
17084730. (Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet Be-
rettyóújfalui Kirendeltsége).

Szénásiné Bordán Mária, a kuratórium elnöke

A KRISTÁLYVIRÁG Közhasznú Alapítvány ku-
ratóriumának nevében ezúton köszönjük azoknak az 
adományozóknak a segítségét, akik adójuk 1 %-át az 
alapítvány számlájára utalták. Ez az összeg 2008-ban 
82.711 Ft.

Az alapítvány támogatja a közösségi rendezvények 
és esélyegyenlőségi programok lebonyolítását. 

Kérjük, ez évi adóbevallásuknál se feledkezzenek 
meg a KRISTÁLYVIRÁG Közhasznú Alapítványról!

Az alapítvány adószáma: 10044551-2-09
Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma

Megköszönjük

Fotó: archív



2008. december 19. KULTÚRA – SPORT 5

Fotó: Kari

Hirdessen 
a Bihari 

Hírlapban!

Több mint 20 esztendeje, hogy 
szembesültünk egy új típusú fertőző 
megbetegedéssel, amelyet egy is-
mert víruscsalád – máig is tisztázat-
lan ok miatt „megvadult” – típusa 
okoz úgy, hogy bekerülve az ember 
vérkeringésébe lebénítja a szervezet 
védekezőképességét még az egysze-
rű fertőzésekkel szemben is.

Az AIDS mára világméretű fe-
nyegetettséget jelent. Mint a fertőzés 
útján terjedő megbetegedések több-
sége, ez sem ismer korbeli, nemi és 
földrajzi korlátokat. Veszélyeztet 
mindenkit, aki fi ttyet hány a fer-
tőzés megelőzésének lehetőségére, 
mint ma még egyetlen lehetséges 
módra a megbetegedés elkerülése 
érdekében. Megyénkben 2008-as 
statisztikai adatok alapján 43 HIV 
pozitív egyént tartanak nyílván.

Mivel az AIDS jóval több egy kí-
sérteties és kíméletlen betegségnél, 
ezért kerül megrendezésre minden 
évben, december 1-jén az AIDS 
világnapja. Ebből az alkalomból 
szerveztünk központi rendezvényt 
mi, az Iskolavédőnői Szolgálat és 
a Városi Vöröskereszt, közel 170 
középiskolás tanuló részvételével, 
akik az Arany János Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskolából, a 
Bessenyei György Szakközépiskola és 
Arany János Kollégiumból, az Eötvös 
József Szakképző Iskola és Speciális 
Szakiskolából és a Biharkeresztesi 
Bocskai István Gimnázium és Szak-
képző Iskolából érkeztek.

Az első előadó Juhász Zoltán 
alezredes, a Hajdú-Bihar megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnmeg-
előzési Osztályának vezetője 
volt, aki színvonalas és tartalmas 
drogprevenciós előadást tartott. 
Dr. Galgóczi Ágnes kistérségi tisz-
tiorvos, az ÁNTSZ Debreceni-
B a lmazújváros i -D erecske i -
Létavértesi-Hajdúhadházi Városi 
Intézetének munkatársa pedig Amit 
az AIDS-ről tudni kell címmel tájé-
koztatta a fi atalokat.

Mindkét előadás olyan informá-
ciókkal gazdagította a résztvevők 
ismereteit, szemléletét, amiket a 
jövőre nézve érdemes megfogad-
niuk.

Az előadások szünetében felvi-
lágosító kisfi lmeket és reklámfi lme-
ket vetítettünk számukra, közben 
TOTÓ-t töltöttek ki az AIDS-szel 
kapcsolatban. A hibátlan totót 
kitöltő 33 diák könyvjutalomban 
részesült. Az előadások előtt meg-
tekinthették kiállításunkat is.

Sajnos az AIDS mindenütt 
szedi áldozatait azok között, akik 
nem elég felkészültek arra, hogy 
elkerüljék. A felkészülés pedig a 
tudáson és az ismereteken alapul. 
Ennek a rendezvénynek is az volt 
a célja, hogy mindenki tudatában 
legyen annak, mi jelent veszélyt, és 
hogyan lehet elkerülni azokat.

Baloghné Zám Éva
és Juhászné Szónya Éva

Ifj úsági védőnők

Öt utánpótlás magyar bajnokság 
megrendezése után egyesületünket 
kérte fel a Magyar Kyokushin 
Karate Szervezet a 2008-as nyílt 
felnőtt országos bajnokságának 
megrendezésére. A verseny célja 
versenylehetőséget biztosítani a 
magyar karate élmezőnyének úgy, 
hogy a nemzetközi sztároktól hem-
zsegő európai mezőny sztárjaival ne 
kelljen szembekerülniük, egymás 
között, illetve a hazai szervezetek 
között döntsék el az országos bajno-
ki címek „sorsát”. Az eddigi magas 
színvonalú rendezéseink, valamint 
Berettyóújfalu város vezetésének 
hozzáállása segített hozzá minket 
e lehetőséghez.

Így december 6-án a berety-
tyóújfalui Kabos Endre Városi 
Sportcsarnokban rendezhettük a 
Morotva-kupát, melyen kiosztották 
a Magyar Kyokushin Karate Szerve-
zet 2008. évi nyílt felnőtt országos 
bajnokságának és a 400 éve hajdú-
városi rangot nyert Berettyóújfa-
lunak a díjait. Versenyünk legfőbb 
támogatója természetesen most is 
a város önkormányzata volt, a ver-
seny névadójának címét pedig idén 
a Morotva Egyesület „vásárolta” 
meg támogatásával. Nem akarjuk 
ecsetelni, hogy mennyi szervező 
munkát, előzetes egyeztetést és elő-
készítést igényelt a verseny, legyen 
elég annyi, hogy többhetes munká-
ról van szó. Az előzetes megbeszélé-
seken felmerült annak a lehetősége, 
hogy élőben az interneten is tudjuk 
közvetíteni a versenyt. Nagyon nagy 
öröm számunkra, hogy sikerült ezt 
megvalósítani, és a világ bármely 
részén szervezetünk honlapjára 
kattintva látták a Berettyóújfaluban 
zajló Morotva-kupát. Torontóból, 
Kanadából is kaptunk visszajelzést 
arról, hogy jó a közvetítés minősé-
ge, és fantasztikus a verseny. 200 
fölött van azon internetezők száma, 
akiknél a „nézési idő” legalább 120 
perc volt. 2300-an keresték fel hon-
lapunkat rendezvényünk miatt, így 
ebből a szempontból látogatottabb 
volt a megmérettetés, mint a Karate 
Európa-bajnokság.

Pénteken, 17 órakor kezdődött 
meg a verseny helyszínének a 
berendezése, és igencsak megnehe-
zítette a dolgunkat a Mezei Vill FC 
NB I-es futsalmeccse, ami fél 8-tól 
fél 10-ig várakozásra kényszerített 
bennünket. Hajnal fél 3 környékén 
tudtuk otthagyni a csarnokot, és 
pihenni egy kicsit a reggel 8 órai 
program kezdete előtt.

8 órától 11 óráig tartott a mér-
legelés, viszont fél 11-től megkez-
dődtek a formagyakorlat selejtezői. 
A férfiaknál 9, a hölgyeknél 10 
versenyző mutathatta meg a délelőtt 
folyamán tudását. 13 órától szünet, 
ami után megkezdődtek a sokak 
által várva várt küzdelem selejtezői. 
A legnépesebb mezőny a férfi  80 és 
a női 65 kg-ban volt. Fél 5 volt, mire 
minden súlycsoport versenyzői a 

legjobb négy közé jutottak. Ekkor 
kezdődhetett el az ünnepélyes 
megnyitó. 

Farkas Réka, a Bessenyei György 
Szakközépiskola 12. évfolyamos 
tanulója énekelte el a Magyarország 
című dalt, majd sensei Stefanovics 
József, 3. danos mester dobbehívója 
következett. A bevonulózenét élő-
ben a Gikszer együttes biztosította. 
A Himnuszt Nagy Kira, a Berettyó 
Budo SE ifj úsági korú versenyzője 
énekelte el, majd Kogyilla Zsolt, 
a verseny házigazdája köszöntöt-
te vendégeinket, köztük shihan 
Karmazin Györgyöt, a Magyar 
Kyokushin Karate Szervezet ügyve-
zető elnökét, shihan Bencze Antalt, 
a szervezet elnökségének tagját, a 
magyar válogatott szaktanácsadó-
ját és sensei dr. Bogdán Olivért, a 
verseny főbíráját. A „civil szférából” 
Gyula Ferencné, dr. Vitányi István 
országgyűlési képviselőket, Szeifert 
Ferencet, Berettyóújfalu város 
polgármesterét, Muraközi István 
alpolgármestert, Papp Jánost, a 
Morotva Egyesület elnökét és Rinyu 
Sándort, a szervező Berettyó Budo 
SE elnökét. 

Karmazin György is üdvözölte 
a megjelenteket, majd Szeifert 
Ferenc polgármester beszélt a 
résztvevőkhöz, a versenyzőkhöz, 
a versenyt Papp János, az önkor-
mányzat sportbizottságának elnöke 
nyitotta meg.

Visszatérve a sportküzdelmek-
hez töréstechnika következett 
három felülettel: ököllel, kézéllel és 
könyékkel kellett a versenyzőknek 
törniük. Három perc küzdőidő, 
majd kettő perc hosszabbítás, ha 
az is döntetlen, újabb kettő perc 
hosszabbítás. Ekkor mérlegelés, 
és a legalább 5 kilóval könnyebb 
versenyző nyer. Ha nincs meg a 
súlykülönbség, akkor a három 
törésnemben összesen legtöbbet 
törő versenyző nyer, ha így sem dől 
el, akkor pedig egy végső, 2 perces 
hosszabbítás. Cél az ellenfél kiütése 
(lerúgása) úgy, hogy a védőfelsze-
relés mindössze egy lágyékvédő 
(nőknél mellvédő). Fejre ütni nem 
lehet, de rúgni teljes erőből: a lehető 
legkeményebb szabályrendszer. 

Magas színvonalú és szikrázóan 
harcos küzdelmeket láthattak eb-

ben a formációban a kilátogatók, 
a nőknél és a férfi aknál egyaránt. 
Több Európa-bajnok és nemzetközi 
versenyek győztesei, világbajno-
ki helyezettek voltak az indulók 
mezőnyében. Ez is bizonyította a 
magyar karate erejét és világhírét. 
Elsötétített terem, bevonulózenék 
és a megvilágított küzdőtér gon-
doskodtak a show-ról, a nagyon 
kemény harcok pedig a verseny 
magas színvonaláról. 

Az egyik oldalon óriási siker-
ként a verseny megrendezése és 
az elismerő megnyilatkozások, a 
másik oldalon a hazai versenyzők 
várakozáson aluli szereplése és az 
elvárttól jóval elmaradó nézőszám 
a mérleg.

A díjak átadásában Szeifert 
Ferenc polgármester, Nagy László 
önkormányzati képviselő és a fő tá-
mogató Morotva Egyesület részéről 
Kiss Imre segédkezett. A formagya-
korlat női és férfi  győztesének díját 
Szövetes Veronika világbajnok adta 
át. A 2008-as Európa-bajnokságon 
legtechnikásabb versenyző címet 
elért Magna Gergő nagyon súlyos 
autóbalesetéből felépülve jelent 
meg a versenyen, és ugyanezen 
díjat a legtechnikásabb női és férfi  
versenyző különdíját adta át. Ki-
osztásra került még a legharcosabb 
női és férfi  küzdő és a legjobb törő 
különdíja is.

Ezúton fejezzük ki köszönetün-
ket Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzatának a verseny megren-
dezéséhez nyújtott segítségéért, és 
a Morotva Egyesületnek, a verseny 
névadójának. Külön köszönjük 
a Garabuczi család támogatását, 
akik mindhárom vállalkozásuk-
kal támogatták rendezvényünket 
(Family Söröző és Fagyizó, Ilona 
ABC, Horgony-Berettyó Egyéni 
Cég). További támogatóink segít-
sége nélkül sem tudtuk volna a 
versenyt megrendezni: Kontroll 
Sec. Kft., Galló Ferenc, Fa-Gáz 
Kft ., Generál Építő ’98. Kft ., Lisz-
tes Transz, Ker-Fu 2000 Kft ., Pető 
Mihály, Origó Sport, Mistic Pizza és 
Kávéház, Séra László Dekorácijók, 
Herpály-Team Kft., Bessenyei 
György Szakközépiskola és mind-
azok, akik támogatásukkal hozzájá-
rultak a rendezvény sikeréhez. 

AIDS-világnapi rendezvény 
Berettyóújfaluban Nagy sikerű Morotva-kupa

Sok magyarországi, felvidéki, erdélyi és kárpátaljai gyermek karácso-
nya múlik el ajándék nélkül. Ezért a Magyar Református Szeretetszolgálat 
gyűjtést szervezett advent folyamán számukra. A lelkipásztorok szószé-
kekről hirdették a református templomokban szerte az országban a Nyilas 
Misi-programot. A Berettyóújfalui Református Egyházközség és a Toldi 
Miklós Református Általános Iskola is aktívan részt vett ebben a gyűjtési 
szolgálatban, hogy tegyük szebbé együtt egy gyermek karácsonyát. Bárki 
készíthetett csomagot, s megtölthette a következő dolgokkal:
Hogy többet mosolyogjanak: társasjátékokkal, plüssjátékokkal… 
Hogy ne fázzanak: sapkával, sállal, kesztyűvel…
Hogy egészségesek maradjanak: tisztálkodási eszközökkel…
Hogy fejlődjenek: füzetekkel, tollakkal, tolltartóval, kifestővel, színes 
ceruzákkal…

A lelkesen elkészített pakkokat Debrecenbe, a Magyar Református Sze-
retetszolgálat Regionális Központjába juttattuk, ahol tovább ajándékozzák 
azokat karácsony előtt a megfelelő helyekre.  (www.jobbadni.hu)

A Berettyóújfalui Református Egyházközség

Nyilas Misi karácsonya 
– pakkot kaptam –

December 6-án este jótékonysági bálon mulatott a Mikulás a Hu-
nyadi Mátyás Tagiskolában. Ismét a gyerekekért adakoztak a felnőttek. 
Hálásan köszönjük az adományokat a bálozóknak, a támogatójegyet 
vásárlóknak, a tombolatárgyat felajánlóknak. 

Nagyon jó hangulatban telt az este és az éjszaka. Közel 170 vendég 
mulatott reggelig. A műsort a diákok szolgáltatták. A kicsik párnás tán-
cán át a nagyok aerobic bemutatójáig színes volt a paletta. Természetesen 
a felnőttek az idén is gondoskodtak a meglepetésről. Vándorszínésznek 
állva a Lónak vélt menyasszony című darabot adta elő a tanári kar te-
hetséges csapata. Az már teljesen a véletlen műve volt, hogy a verekedős 
részeknél valódi ütés is elcsattant, de ettől csak jobban ült a poén, és 
nagyobb lett a jókedv. 

A vacsorát a Jani csárda szolgáltatta mindenki megelégedésére. A 
fölös kalóriák azonban nem tudtak lerakódni, mert a Rokko Band tagjai 
ismét kitettek magukért, a zene szakadatlanul szólt, egész éjjel lehetett 
ropni a táncot. A hangulat fergeteges volt, így már azon sem lepődött 
meg egyik-másik férfi  vendég, ha tánc közben lekérte egy csinos nő. 
A tombolasorsolást izgatottan várta a vendégsereg, mert valljuk be 
őszintén, nagyon jó érzés szép, értékes tárgyakat nyerni. 

Reggel felé már egy kicsit elfáradtunk, de bízunk benne, hogy min-
denki jól érezte magát. 

Bál 2008 

Erősné Árgyelán Ildikó

A Bihari Hírlap 
hirdetési díjai

Keretes hirdetések
4,2 × 4,5 cm...........1300 Ft
4,2 × 9 cm ..............3000 Ft
8,8 × 8,5 cm...........6000 Ft
Apróhirdetés ...........300 Ft

Az extra méretű hirdetések 
megegyezés szerint

Minden 5. hirdetés ingyenes

ffi   Kata: (formagyakorlat)
I. Szabó István, Nagykőrös
II. Tóth Attila, Tekeres SK 

(Abasár)
III. Tóth Gábor, Tekeres SK

női Kata:
I. Kovács Mónika, ARSC 

(Székesfehérvár)
II. Wágner Eszter, Victory Martfű

III. Szabóné Bálint Anita, 
Nagykőrös

ffi   70kg:
I. Pető Krisztián, Victory Martfű
II. Papp László, Victory Martfű
III. Beszteri Attila, Jászberényi 

Yakuzák SE
ffi   80kg:

I. Bak Sándor, Castrum SC 
Kapuvár

II. Balogh Zsolt, Victory Martfű
III. Kovács Balázs, Budai 

Harcművész SE
III. Czákler Richárd, Sopron 

Kamikaze
ffi   90kg:

I. Pethő Gergő, SHOGUN SE 
Debrecen

II. Tóth Péter, Jászberényi Yakuzák 
SE

III. Urbán Attila, Victory Martfű
ffi   +90kg:

I. Tóth Attila Seiken STKE Bu-
dapest

II. Hegedűs Imre, Hajdúszoboszló
III. Kovács Sándor, Victory 

Martfű
női 55kg:

I. Motzer Melinda, Arrabona Győr
II. Szabó Tímea, Victory Martfű

III. Wágner Eszter, Victory Martfű
női 65kg:

I. Szepesi Csenge, Sopron 
Kamikaze

II. Körmendy Krisztina, Budai 
Harcművész SE

III. Tanács Tímea, Budai 
Harcművész SE

A verseny legtechnikásabb férfi  
versenyzője:

Balogh Zsolt, Victory Martfű
A verseny legtechnikásabb női 

versenyzője:
Szepesi Csenge, Sopron Kamikaze

A verseny legharcosabb férfi  
versenyzője:

Pehtő Gergő, SHOGUN SE 
Debrecen

A verseny legharcosabb női 
versenyzője: Körmendy Krisztina, 

Budai Harcművész SE
A legjobb törő: (14 deszka)

Tóth Péter, Jászberényi Yakuzák SE

A vízzel folytatott küzdelem vé-
gig kísérte az emberiség történetét, 
és ma sincs ez másként, hiába élünk 
modern korban. Ezt azok tudják a 
legjobban, akik a Berettyó mentén, 
a folyóval együtt élnek. Hányszor 
álltak a gátakon, és nézték aggód-
va, hogy ez a máskor szelíd, alig 
folyócska milyen szeszélyes és vad 
tud lenni, mert hirtelen, néhány óra 
alatt métereket emelkedik a vize, és 
olykor bizony őrjöngve bukott át a 
gátakon, avagy törte át azokat, elsö-
pörve mindent, ami útjába került!

Most eljött az ideje annak, hogy 
végleg megzabolázzuk a Berettyót, 
gátjai közé szorítsuk. 2010-től nagy-
szabású beruházásba kezdünk, Be-
rettyóújfalutól Szeghalomig. Több 
mint 42 kilométer hosszúságban. 
Felújítunk 25 zsilipet, 15 gátőrházat, 
a csökmői és a kismarjai helyett újat 
építünk, a szeghalmi torkolatnál a 
mederből kikotorjuk a hordalékot, 
és a töltésekre aszfalt burkolatot 
terítünk. Mindezt tesszük több mint 
három milliárd forintból azért, hogy 
az itt élőknek soha többé ne kelljen 
rettegniük az árvíztől, azért, hogy 
az Önök értékeit és a köz vagyonát 
megvédjük.

Kérjük legyen ebben a nagysza-
bású munkában a támogatónk.

Legyen a partnerünk.
Tiszántúli Környezetvédelmi

és Vízügyi Igazgatóság

… és 3,5 milliárdos 
beruházás most

Eredmények
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Bihari Hírlap
A berettyóújfalui önkormányzat

kéthetente megjelenő közéleti lapja.

A Nadányi Zoltán Mûvelõdési 
Központ programjai

Megköszönjük

Tájékoztatom 
Tisztelt

Leendő Ügyfeleimet, 
hogy megnyitottam 
ügyvédi irodámat 

Berettyóújfalu, 
József Attila u. 31/1. 

szám alatt.
Ügyfélfogadás: 

telefonon történő 
előzetes megbeszélés 

alapján, 
egyébként 

minden hétköznap, 
8.30-tól 16 óráig.

Elérhetőség: 
(54) 400-797, 70 9417-007.

Dr. Szarvas Szilvia

Fotó: Kari

R. S.

December 6-a igen sűrű volt 
sporteseményekben, melyek között 
a hetedik Herpály-kupa városi 
úszóverseny is előkelő helyet foglalt 
el. A verseny rendezője a Herpály 
Sportúszó Egyesület, támogatója 
Berettyóújfalu Város Polgármesteri 
Hivatala és a Herpály-Team Kft . 
volt. A helyszín a városi uszoda 
25 méteres, négypályás feszített 
víztükrű medencéje, melynek a 
verseny napján 27 oC fok volt a 
hőmérséklete. Mégis pezsgett a víz, 
mégpedig a rengeteg versenyzőtől, 
a hangulattól és az izgalomtól.

Harminckilenc versenyszám-
ban mérték össze felkészültségüket 
Berettyóújfalu város általános 
iskoláinak tanulói. Túl az egyéni 
versenyszámokon váltószámokban 
is versengtek az iskolák, illetve a 
verseny végén összesített pontver-
seny alapján alakult ki az iskolák 
közötti sorrend. 

Első helyezést a József Attila 
Általános Iskola, második helye-
zést a Széchenyi István Tagiskola 
„szerzett”. A képzeletbeli dobogó 
harmadik fokára a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola állhatott 

fel. A negyedik helyezett a Hunyadi 
Mátyás Tagiskola, az ötödik helye-
zett pedig a Toldi Miklós Általános 
Iskola lett. 

A verseny nem csak a gyerekek 
számára jelentett nagy kihívást, a 
rendezőknek is igen komoly mun-
kát adott. A versenybíróság elnöke 
Szeifert Ferenc polgármester volt, 
aki a díjátadásban is segédkezett 
Muraközi István alpolgármesterrel 
és Bondár Sándorral, a Herpály 
Sportúszó Egyesület elnökével 
együtt. Az úszóversenyről a január 

9-i megyei úszó diákolimpiára 
lehetett továbbjutni. Ez a József 
Attila Általános Iskolából és a 
Széchenyi István Tagiskolából 45 
gyereknek, a II. Rákóczi Ferenc és 
a Hunyadi Mátyás Tagiskolából pe-
dig 18 gyereknek sikerült. Hárman 
az Arany János Gimnáziumból is 
továbbjutottak.

A megyei diákolimpia első he-
lyezettjei a székesfehérvári orszá-
gos diákolimpia bajnoki címeiért 
versenyezhetnek majd. 

R. S.

Hetedik Herpály-kupa

Igen eredményes évet tudhat 
maga mögött a jelenleg 55 fős 
tagsággal rendelkező Bihari Lö-
vészklub. A tagság többsége hob-
biszinten űzi sportágát, viszont 
húsz fő aktívan versenyez egész 
évben. Tizennégy fő szerzett ér-
met, melyek között kiemelkedő 
teljesítmények is vannak. A klub 
tíz versenyt rendezett lőterén (a 
Tardy-szíki lőtéren), melyek a részt-

Születtek
November

10.: Puj Krisztián
 (Puj Dániel
 Pál Tünde)

Házasságot kötöttek
November

15.: Tóth József
 Tóth Annamária
15.: Demeter Attila
 Göcs Erika

Elhunytak
November

13.: Iliszi Sándorné
 Szitó Róza (1945)
29.: Szepesy György (1939)

December
6.: Daróczi Lászlóné
 Sápi Piroska (1930)

KLUBOK, CSOPORTOK
Nyugdíjas Klub népdalköre – minden kedden, 13 órától
Csontritkulást megelőző torna – minden kedden, 15 órától
Együtt-egymásért Klub – minden hónap második csütörtökén
Nyugdíjas Klub – minden hétfőn
Pávakör – minden szerdán

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Ifj úsági és Sportbizottságának 
megbízásából a berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola sporttal, 
mozgással eltöltendő délelőttöt szervez felnőttek, gyerekek részére.

Programok
Családi sor- és váltóversenyek 

Helyszín: Kabos Endre Városi Sportcsarnok
Időpont: 2008. december 27., 9.00 – 10.00 óra.
4 fős csapatok jelentkezését várjuk, a négy főből legalább két tagnak egy 
családból kell lennie. Jelentkezés a helyszínen.

Minifoci
Helyszín: Kabos Endre Városi Sportcsarnok
Időpont: 2008. december 27., 10. 30 – 13.00 óra.
A mérkőzések két félpályán kiskapura zajlanak. Minimum 4 fős csapatok 
jelentkezését várjuk, a négy főből legalább egy csapattagnak felnőttnek 
kell lennie. Jelentkezés a helyszínen.

Asztalitenisz
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornaterme
Időpont: 2008. december 27., 9.00 – 13.00 óra.
A helyszínen igény szerint ütőt és labdát biztosítunk, a jelentkezők 
részére mini bajnokságot szervezünk. Jelentkezni korra és nemre való 
tekint nélkül, mindenkinek lehet.

A helyszíneken a folyadék- és az energiapótlásról, valamint a legaktívabb 
résztvevők jutalmazásáról az ifj úsági és sportbizottság gondoskodik.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata nevében mindenkit szeretettel 
várunk a rendezvényre. 

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Ifj úsági és Sportbizottsága
Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Mozogjuk le a karácsonyt!

– Fokozott rendőri ellenőrzés –

Az Országos Rendőr-főkapitány 
által meghatározottak szerint a 
Berettyóújfalui Rendőrkapitányság 
területén is fokozott ellenőrzés 
végrehajtására került sor november 
1-jétől kezdődően. Az ellenőrzés-
sorozatra azért van szükség, hogy 
minden járművezető megfelelően 
felkészítse járművét – és természe-
tesen saját magát – a megváltozó 
körülményekre.

Hiszen a tél közeledtével aján-
latos a gépjárműveket alaposan 
átnézni, megvizsgálva minden biz-
tonsági berendezést és tartozékot. 
Elengedhetetlen az akkumulátor, 
a gumiabroncsok, a világítás és 
fékrendszer ellenőrzése. A csúszós, 
jeges utakon való biztonságos közle-
kedéshez téli gumikra van szükség, 
még akkor is, ha éppen nincs hó. A 
nyári gumi +7 fok alatt csúszni kezd, 
fagypont körüli hőmérsékleten 
megmerevedik, nagyon kis tapa-
dással rendelkezik, így használata 
veszélyes lehet. A téli gumit ezzel 
szemben úgy fejlesztették ki, hogy 
alacsony hőmérsékleten megnő a 
tapadási értéke.

Az őszi–téli időszakban a lá-
tási viszonyok gyakran rosszak, 
korán sötétedik, hosszabb ideig 
kell használni a gépjármű világító 
berendezéseit, ezért is fontos, hogy 
azok megfelelően működjenek. 
A fényszórókat és a többi lámpát 
ilyenkor gyakrabban kell tisztíta-
ni. Ugyanakkor a rosszabb látási 
viszonyok miatt nagyobb követési 
távolságot tartva lassabban kell 
vezetni, így kisebb a balesetek 
bekövetkezésének kockázata, rossz 
manőverezés esetén pedig a hibák 
könnyebben korrigálhatók.

Érdemes ellenőrizni az ablak-
törlők, páramentesítők állapotát. 
Fontos kelléke lehet járművünk-
nek a jégkaparó, jégoldó spray. 
Aki hosszabb téli autóútra indul, 
fi gyelemmel kell lennie arra, hogy 
szükség lehet hóláncra, lapátra.

A média fi gyelemmel kísérésé-
vel fontos és hasznos információkat 
szerezhetünk a közlekedéssel és köz-
lekedésbiztonsággal kapcsolatban. 
Előfordulhatnak olyan helyzetek, 
amikor nem érdemes kockáztatni, 
biztonságosabb, ha tömegközleke-
déssel indulunk útnak.

Felhívom a közúti forgalom-
ban résztvevők figyelmét, hogy 
mindig az időjárási, látási és út-
viszonyoknak megfelelően vezes-
sék gépjárműveiket, próbáljanak 
meg fokozatosan alkalmazkodni 
a megváltozott időjárási viszo-
nyokhoz. Lassabb körültekintőbb, 
előrelátóbb vezetéssel vigyázzunk 
a gyalogosokra, kerékpárosokra. 
Legyünk fokozott fi gyelemmel az 
iskolák, buszmegállók környékén 
az esetlegesen figyelmetlenül az 
úttestre lépő gyermekek védelme 
érdekében.

Mindenkinek balesetmentes 
közlekedést kívánunk!

Sass András r.alezredes
osztályvezető

Rendőrségi hírek

GÉPKÖLCSÖNZŐ
bontókalapácsok,  ütvefúrók,

döngölőgépek, körfűrész, 
szőnyeg- és kárpittisztító, 

fűnyíró, sövényvágó, csiszoló, 
permetező, lapvibrátor 
(viacolor lappal is) ...

Berettyóújfalu, Krúdy Gy. u. 5. (a 
kórház mellett)

Telefon: (54) 401-183

Mozgalmas és eredményes év
a Bihari Lövészklubnál

vevők számában is igen sikeresek 
voltak. Más klubok által rendezett 
versenyeket is láthattak, és részt 
is vehettek rajtuk a lőtérre kiláto-
gató nézők, illetve a klubtagok. A 
lőtér kihasználtságát jelzi, hogy a 
Bessenyei György Szakközépiskola 
tanulóinak lőkiképzését is itt látják 
el, általános iskolai légfegyveres 
képzést tartanak, és fegyvervizsgára 
felkészítő tanfolyamokat is szer-
veznek (mindezeket Hudák Attila 
vezetésével). A környékbeli belügyi 
rendészeti szervek éves lőgyakor-
latát is itt hajtották végre (400 fő). 
Pezseg tehát az élet a Bihari Lövész-
klubnál, mely a hagyományos 50 
méteres fekvelövészetben is mind a 
mai napig rendez versenyeket. Ezen 
lőtechnikát vitte Horogh Gábor, volt 
egyesületi elnök több mint 40 éven 
keresztül, sok tehetséges lövészt 
kinevelve. Ma már ha nem is aktí-
van, de fi gyelemmel kíséri ezeket a 
versenyeket, és mind a mai napig ki-
látogat ezekre. Azt is láthatja, hogy 
a klub új versenyszámokat is egyre 
gyakrabban iktat programjába, pél-
dául az október 25-én megrendezett 
elöltöltős fegyverek versenyét, mely 
csak egy különlegesség a nagyon 
sok versenyszám közül. 

A következő lapszámunkban 
a klub legeredményesebb ver-
senyzőinek nevét, eredményeit 
olvashatják.

A Csillogó Gyermekszemek 
Alapítvány köszönetet mond mind-
azoknak, akik a tavalyi évben adó-
juk 1-ának felajánlásával anyagi 
segítséget nyújtottak. A 94.869 Ft 
összeget a Vass Jenő utcai Eszterlánc 
Tagóvoda fejlesztő játékainak bőví-
tésére fordítottuk.

A Csillogó Gyermekszemek 
Alapítvány 2007. évi összes bevé-
tele 153.843 Ft volt. Nyitó készlete: 
41.468 Ft, záró készlete: 87.172 Ft. A 
2007. évi összes kiadás 108.139 Ft.

Tevékenységünket közhasznú 
munkában végeztük, vállalkozást 
nem folytattunk. A kuratórium 
tagjai munkájukat díjazás nélkül, 
társadalmi munkában végezték. A 
következő adóbevallási időszakban 
is köszönettel várjuk a támogatá-
saikat. Alapítványunk adószáma: 
18552928-1-09, számlaszámunk: 
61100082-17083605. Pocsaj és 
Vidéke Takarékszövetkezet Berety-
tyóújfalui Kirendeltsége.

Gálné Tóth Klára,
a kuratórium elnöke

H
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AKCIÓS HITELEK !!!

LAKÁSHITEL, LAKÁSHITEL
KIVÁLTÁSA KEDVEZŐBB 
KAMATOZÁSÚ HITELRE,
értékbecslési és közjegyzői 
díj nélkül
5 millió 20 évre
30.121 Ft/hó THM 5,63%
SZEMÉLYI KÖLCSÖN
570 000 Ft 7 év 
11.111 Ft THM 25,98%

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ 
JELZÁLOG-HITELEK 
JÖVEDELEM NÉLKÜL IS

HITELVONAL
30-555 68 08
B. MONOK ILDIKÓ

Cigi, alkohol, drog, stb. le-
szoktatása, túlsúly csökkentése, 
álmatlanság, depresszió, fejfájás, 
derékfájás, isiász, lumbágó, vér-
nyomásproblémák, stb. kezelése 
FÜLAKUPUNKTÚRÁVAL.

Bejelentkezés: 30 479-1983.

Apróhirdetés

Fotó: Kari


