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Szeifert Ferenc 
polgármester

Május 22. (péntek)
10.00: A kórház területén telepített gázmotor ünnepélyes átadása. Az 
energiafelhasználás hatékonyságának fokozása a hulladékhő hasznosí-
tása révén. Ismerteti: Gál Mihály, a Gróf Tisza István Kórház műszaki 
osztályvezetője. Helyszín: Gróf Tisza István Kórház (Orbán B. tér 1.)
14.00: „N. Gogol: Hogyan veszett össze Ivan Ivanovics Ivan 
Nyikiforoviccsal” – a visnyij volocsoki színház előadása. Helyszín: 
Nadányi Zoltán Művelődési Központ (Bajcsy Zs. u. 27.)
15.00: A Bihari Népművészeti Egyesület III. Országos szűrrátét- és 
nemezkészítő pályázatának eredményhirdetése, kiállítás és szakmai 
előadások. Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ (Bajcsy Zs. 
u. 27.)

Május 23. (szoMbat)
8.00:  Könyvtárhasználati vetélkedő az általános iskoláknak. Helyszín: 
Sinka István Városi Könyvtár (Kálvin tér 1.)
8.30: A Széchenyi Tagóvoda avatása. avatóbeszédet mond: szeifert 
Ferenc polgármester
9.30: Simonyi óbester emléktáblájának koszorúzása. Ünnepi beszédet 
mond: kocsis Róbert, a Hajdú-bihar Megyei közgyűlés alelnöke. 
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ (Bajcsy Zs. u. 27.)
10.15: Báthory Gábor szobrának koszorúzása és a kerékpárút avatása. 
Ünnepi beszédet mond: Muraközi István alpolgármester. Helyszín: 
Vörösmarty tér
10.30: Városnapi kerékpárverseny. Helyszín: Kádár vitéz u.
11.00: Ünnepi képviselő-testületi ülés, a városi kitüntetések átadása. 
köszöntőt mond: szeifert Ferenc polgármester. Helyszín: a régi 
vármegyeháza díszterme (Kossuth u. 6.)
12.30: Városnapi futóverseny. Helyszín: Kádár vitéz u.

Rendezvények a szent István téRen
14.00: Városnapi sportversenyek eredményhirdetése
14.30: „Veszély esetén 112” – a Berettyóújfalui Hivatásos Önkormány-
zati Tűzoltóság, az OMSZ Berettyóújfalu Mentőállomás és a Berettyóúj-
falui Rendőrkapitányság közös mentési bemutatója
15.00: „Novum pro Berettyóújfalu” – a Debreceni Egyetem Műszaki 
Kara hallgatóinak tervkiállítása Berettyóújfalu középületeiről és ünnepé-
lyes díjátadás. Üdvözlő beszédet mond: szeifert Ferenc polgármester. 
a kiállítást megnyitja: Ferencz Marcel dla., a Debreceni Egyetem 
Műszaki Kar Építészmérnök Tanszékének tanszékvezetője. Helyszín: a 
volt tűzoltólaktanya

Családi múzeumi délután
A Bihari Népművészeti Egyesület kirakodóvására és kézműves bemuta-
tója

16.00: Kodály Kórus Hajdú-Bihar megyében – Kálvin év 2009. vezényel 
és orgonán közreműködik: ella István. Helyszín: református templom 
(Kálvin tér)
17.30: Rácz Krisztián zenés műsora
18.00: Turmix táncstúdió tánc-showja
18.30: Rokker Zsoltti humorista előadása
19.00: Szélsőérték koncert
19.40: „Nyerjen velünk”- a Biharkeresztesi Takarékszövetkezet „Pénz-
kapkodó” játékának nyereménysorsolása
19.45: polgármesteri köszöntő és testvérvárosaink – Margitta, 
Montegrotto therme, porcia, visnyij volocsok – üdvözlete
19.50: Sasvári Sándor színművész zenés műsora
20.30: A Hooligans élő nagykoncertje
22.00: Tűzijáték

Május 24. (vasáRnap)
8.00: „Berettyó Kupa” – a Bihari Lövészklub lövészversenye. Helyszín: 
a lőtér

Ismét elérkezett a számadás ideje
Életük egyik nagy pillanatá-

hoz, az első igazi megmérettetés-
hez érkeztek a végzős középiskolás 
diákok. Május 4-én megkezdődtek 
az érettségi vizsgák országszerte 
és városunkban is, ahol a három 
középiskolában 518-an tesznek ta-
núbizonyságot tudásukról, felké-
szültségükről. Sokak számára ez a 
próbatétel a felvételit, a felsőfokú 
iskolai továbbtanulásra való alkal-
masságot vagy alkalmatlanságot is 
jelenti egyben. Idén is az Arany Já-
nos Gimnáziumban érettségiznek 
legtöbben. Az előrehozott érettségit 
tevőkkel együtt összesen 263-an. A 
vizsgák menetéről, az eddigi tapasz-
talatokról ezért Domján Jánost, az 
intézmény igazgatóját kérdeztük. 

– Jelenleg az érettségi kellős kö-
zepén járunk. Mint ahogy ez sok 
évtizede szokásban van, most is a 
magyar írásbelivel vette kezdetét a 
vizsgák sora. Magyarból a diákok-
nak két feladatlapot kellett megol-
daniuk. A szövegértési részre 60, 
szövegalkotásra 180 perc állt ren-
delkezésükre. A szövegértés tesztje 
Mikszáth Kálmán: Jókai Mór és 
kora című írásának epilógusát vette 
alapul. Ezzel kapcsolatban kellett az 
érettségizőknek a feltett kérdésekre 
válaszolniuk. A vizsga második ré-
szében egy Spiró György interjúban 
az írónak az irodalomolvasás és az 
írás mai helyzetéről kifejtett véle-
ménye mellett vagy ellen kellett 
érvelniük, vagy választhatták Lázár 
Ervin: Csapda című novellájának 
értelmezését, de dönthettek Petőfi 
és Vörösmarty bordalainak össze-
hasonlítása mellett is a középszin-
ten érettségizők. A szakemberek, 
nevezetesen a magyartanárok közül 
sokan vitatkoznak arról, hogy he-
lyén volt-e egyik témaként a kortárs 
magyar író, Spiró György interjú-
részletét a tételek között szerepeltet-
ni, az Arany János Gimnáziumban 
tanító magyartanároknak nem volt 
kifogásuk ez ellen. Domján János 
véleménye is az ezzel kapcsolatban, 

a témaválasztásnál mindig az a lé-
nyeges szempont, hogy milyen célt 
kívánnak elérni vele.

A másnapi matematika feladat-
sorról – melyet 180 perc alatt kel-
lett megoldaniuk a diákoknak – is 
megoszlanak a vélemények, hiszen 
mint ez lenni szokás, egy részük 
könnyűnek, mások fogósnak talál-
ták, de az mindenképpen elmond-
ható, hogy idén még az eddigieknél 
is több gyakorlatias feladatot iktat-
tak be, vagyis a matematika-tudást 
a hétköznapok alkalmazásában kö-
vetelték meg. Ilyen volt például az 
is, hogy egy kisüzem gépsorainak 
teljesítményét kellett kiszámítani-
uk. Az igazgató szerint látszik az a 
cél, amit ő maximálisan helyesel, 
hogy a diákoknak fel kell készülni-
ük, hogy bizonyos élethelyzeteket 
a matematika nyelvére lefordítva 
találjanak megfelelő modelleket és 
a problémára megoldásokat.

A történelemre, amely a har-
madik napon következett, évek óta 
egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek 
az érettségin. Most is az egyetemes 
és magyar történelem legnagyobb 
fordulópontjaira kérdeztek rá, így 
például a II. ipari forradalomra, a 
tatárjárásra, a Rákóczi-szabadság-
harcra, a nemzetiségek helyzetére 
a dualizmus idején, a magyar pol-
gári átalakulásra, és ami igen ér-

dekes volt, szerepeltek kérdésként 
a magyar parlamenti választások 
eredményei a rendszerváltás idején. 
Ennek ellenére Domján János úgy 
véli a diákok visszajelzései alapján, 
hogy nem jelentettek számukra le-
küzdhetetlen akadályt. Ami kissé 
meglepte őket, hogy a globalizmus 
értelmezése is helyett kapott a fel-
adatok között, hiszen ők ezzel a 
fogalommal leginkább ökológiai, 
környezetvédelmi összefüggésben 
találkoztak eddig.

A biológiai érettségi, ami cik-
künk elkészítésének délelőttjén 
volt, sem bizonyult túlságosan 
nehéznek, mert sok diák a rendel-
kezésre álló időnél jóval korábban 
megbirkózott a feladattal. 

A fizika érettségi május 14-én 
következik, ami viszonylag szűk 
kört érint a gimnáziumban, elég 
kevesen szokták választani. Ezt 
beszélgetésünkkor még nem tudta 
minősíteni az igazgató, mert mint 
évek óta mindig, most is csak a vizs-
ga napján, reggel 7 órakor mennek 
a feladatokért az igazgatók a polgár-
mesteri hivatalba, ahonnan az intéz-
ménybe viszik, és a vizsga megkez-
dése előtt pár perccel egy bizottság 
jelenlétében kerülnek kibontásra.

Az idegennyelvi érettségik is fo-
lyamatosan zajlanak az intézmény-
ben angolból, németből, franciából, 

latinból, és két tantárgy lesz még, 
ami viszonylag nagyobb létszámú 
diákságot érint, a gimnáziumban 
közgazdasági tagozat lévén a köz-
gazdasági érettségi és az informati-
ka. Az igazgató elmondása szerint 
eddig semmilyen rendbontás nem 
történt annak ellenére, hogy öt 
végzős osztály érettségizik nappali 
tagozaton, illetve egy esti tagoza-
tos osztály is. Ami újdonság náluk, 
hogy most vizsgázik az öt évvel ez-
előtt bevezetett nyelvi előkészítős 
osztály, akik a visszajelzések szerint 
igen jól teljesítenek, sokuk emelt 
szinten is. Rajtuk kívül még 80 
tanuló van az intézményben, aki 
előrehozott érettségi vizsgát tesz, 
legtöbben informatikából, idegen 
nyelvből, de földrajzból is többen, 
hiszen két-három év után felké-
szültnek érzik magukat a megmé-
rettetésre. Ők alkotják a hetedik 
csoportot. Arra is lehetőség van, 
és egyre többen élnek vele a tanu-
lók közül, hogy előrehozottan kö-
zépszintű vizsgát tesznek, majd a 
negyedik év végén az emelt szintű 
érettségivel próbálkoznak. – Ed-
dig minden gördülékenyen ment 
– nyugtázta megelégedettséggel az 
igazgató –, évek óta bejáratott do-
log ez, és idén különösebb változás 
nem is volt a vizsgákkal kapcsolat-
ban az előző évhez képest. Domján 
János elmondta, az írásbelik be-
fejeztével a nagyobb próbatételt 
majd a szóbeli vizsgák jelentenek, 
mert már elindult az érettségikkel 
párhuzamosan (természetesen csak 
a lehetőségek szerint) az intézmény 
berendezéseinek, szertárainak, ira-
tainak összepakolása, dobozolása, 
ugyanis várhatóan június 8-án 
megkezdődik az intézményben a 
mintegy félmilliárd forint összegű 
beruházás, bővítés, felújítás. Így a 
szóbeli vizsgáknak a Szabó Pál Kol-
légiumban az erre már előre elké-
szített két tanterem ad majd helyet 
június 15-étől. 

L. M.

A közfoglalkoztatás több 
mint politikai kérdés

Bő egy hónapja találkozhatnak 
Berettyóújfalu utcáin a járókelők 
élénk színű, láthatósági mellénybe 
öltözött személyekkel, kisebb-na-
gyobb csoportokkal, akik szeme-
tet gyűjtenek, az utak szélét, a jár-
dákat portalanítják, gallyaznak, a 
közterületeken gyomtalanítanak, 
stb. Ők városunknak a mindenki 
által látható közcélú foglalkoz-
tatottjai, akiket az április 1-jétől 
Berettyóújfaluban is életbe lépő, 
Út a munkához című program se-
gítségével alkalmaznak. Az elmúlt 
másfél hónapban 260-ra növeke-
dett a számuk, és nem csak úgy-
nevezett köztisztasági feladatokat 
látnak el, az önkormányzat köz-
foglalkoztatási terve alapján (me-
lyet március 26-án fogadott el a 
képviselő-testület) az önkormány-
zati intézményekben állagmeg-
óvási-karbantartási munkákat, 
adminisztrációs, konyhai kisegítő 
tevékenységeket, portaszolgálatot, 
oktatási-nevelési kisegítő feladato-
kat végeznek.

– Az elmúlt év december 15-én 
a parlament által elfogadott új szo-
ciális törvény két csoportra osztotta 
az eddig rendszeres szociális segély-
ben részesülőket – mondta el kéré-
sünkre a Bihari Hírlapnak Szeifert 
Ferenc polgármester. Továbbra is 
rendszeres szociális ellátást kaphat-
nak azok, akik betöltötték 55. élet-
évüket vagy egészségkárosodottak. 
A másik körbe azok tartoznak, akik 
foglalkoztathatók, részükre a tör-
vény szerint úgynevezett rendelke-
zésre állási támogatást állapítanak 
meg. Ezek száma a városban jelen-
leg 559 fő, az aktív korú népesség 
9,44 %-a. Ebből 260 embernek 
már tudtak munkát biztosítani. A 
rendelkezésre állási támogatás ösz-
szege havi 28.500 Ft/fő, melynek 
20 %-át kell az önkormányzatnak 
saját erőként fizetnie, ám ha köz-
célú munkát tudnak számukra 
ajánlani – a 71.500 Ft-os minimál-
bérnek, melyet kapnak – csupán 5 
%-át, a többit az állam fedezi. 

(Folytatás a 2. oldalon)
Folytatás a 2. oldalon

a telephely

Fotó: Kari

Fotók: Kari
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A magyar gazdák érdekeinek képviseletében
Víztársulati küldöttválasztást 

tartottak május 5-én a berettyó-
újfalui régi megyeházán. Bereczki 
Vilmos helyett Ádány Józsefet 
választották meg küldöttnek. A 
rendezvény szervezője, Kovács 
Zsigmondné, a Berettyóújfalui 
Gazdakör elnöke elmondta, a 
küldöttválasztásra azért került 
sor, mert az előző küldött sze-
rintük nem képviselte megfelelő 
szinten a bihari gazdák érdekeit. 
Ugyanakkor az ülésen tiltakoztak 
amiatt is, hogy igen magas víz-
társulati díjat kérnek a gazdáktól, 
és ezért nem kapnak semmilyen 
szolgáltatást. A rendezvénynek 
két meghívott vendége is volt, dr. 
Ángyán József egyetemi tanár, a 
Szent István Egyetem Környezet- 
és Tájgazdálkodási Intézetének 
igazgatója és a már a korábbi ülé-
sükön is jelen lévő Jakab István, a 
Magyar Gazdák Országos Szövet-
ségének elnöke. Elsőként Ángyán 
professzor szólalt fel az ülésen a 
vendégek közül, aki az ország ál-
talános helyzetértékelésével kezd-
te mondandóját, mert szerinte e 
nélkül nem lehet megérteni, hogy 
mi történik a vidékkel, a gazda-
társadalommal, miért alakult ki 
a jelenlegi válságos helyzetük. A 
professzor igen súlyos kritikával 
illette a magyar kormányzatot. 
Kijelentette, nem egyszerűen csak 
arról van szó, hogy a kormány 
hozzá nem értése miatt hét éve 
„ügyetlenkedik” az országban, 
valójában egy, a baloldali értékek-
től messze távol álló „zsákmány-
szerző társaság” uralkodik, akik a 
saját tőkeérdekük mentén egysze-
rűen kirabolják az országot. Szét-
hordják nemzeti vagyonunkat, a 
Vízművek kivételével már minden 
állami vagyont privatizáltak, ez 
utóbbit pedig a jövő évre tervezik. 
Kiürítették a kasszáinkat, olyan 
államadósságot halmoztak fel – 

a 2002-es 8 milliárdhoz képest 
tavaly decemberben 19 milliárd 
volt az adósságállomány, melyhez 
újabb 5 ezer milliárdot vettek fel a 
Valutaalaptól és az Európai Unió-
tól –, egyszóval olyan mértékben 
eladósították az országot, melyből 
nagyon nehéz lesz kilábalni. És 
mi több, ez a társaság most azt 
kérné a néptől, hogy húzza még 
szorosabbra a nadrágszíjat, mert 
szerintük ránk költötték ezt a 
pénzt. Szó nincs erről – jelentette 
ki dr. Ángyán József –, világosan 
látszik, hogy a saját tőkeérdekei-
ket képviselve, a saját vagyonu-
kat gyarapították ebből. A most 
alakult Bajnai-kormány minden 
tagjáról el lehet mondani, hogy 
a „spekulánsok” közé tartoznak, 
milliárdokat halmoztak fel. Án-
gyán József szerint maga a mi-
niszterelnök is részese a Hajdú Bét 
révén a gazdák tönkretételének. 
Nem a közjónak, a zsákmányszer-
zésnek rendelnek alá mindent, 
a törvényhozást, a kormányzati 
intézkedéseket, az úgynevezett 
játékszabályokat, melyek által az 
ország, a vidék, a gazdák ellehe-
tetlenülnek – állította fel a diag-
nózist Ángyán professzor. Majd 
kijelentette, nem elég azonban a 

betegséget felismerni, meg kell ta-
lálni a gyógymódot is. Vissza kell 
szereznünk az országunkat, és ezt 
követően egy nagyon szigorú el-
számoltatásnak kell következnie. 
Vissza kell szereznünk a vagyo-
nunkat, amit tőlünk elvettek, és 
mindjárt nem lesz olyan súlyos az 
ország helyzete. Tárgyalnunk kell 
az európai közösséggel – mondta 
–, mert bízik abban, hogy az Eu-
rópai Néppárt segíteni fog, hogy 
kilábaljunk ebből a nagyon súlyos 
helyzetből. Újra kell tárgyalni az 
agrártámogatásokat is, melyeket 
jelenleg ugyanannak a klientúrá-
nak, a legerősebb tőkés mezőgaz-
dasági csoport érdekeinek megfe-
lelően költenek el, ahelyett, hogy 
a kis- és középvállalkozásokat, 
az egyéni és családi gazdálkodó-
kat, a helyi gazdaságok, piacok, a 
helyi társadalmak megerősítését 
segítenék. Meg kell változtatni a 
forráselosztás arányait, teljesen 
más értékrendet kell érvényesíteni 
a kormányzatban egy, a szó nem 
politikai, valós értelmében nép-
párti politikát kell folytatni az or-
szágban és az agráriumban is.

A társulási ülésen a máso-
dik felszólaló Jakab István, 
a MAGOSZ elnöke volt, aki 

Ángyán professzorral hasonló 
nézeteket vallva fejtette ki véle-
ményét a magyar mezőgazdaság 
helyzetéről, aktuális problémá-
iról. Előadásában annak okait 
boncolgatta, miért van az, hogy 
míg Európa kisebb megingások-
kal, de fejlődik, a többi tagállam 
– beleértve az újakat is – meg 
tudja szervezni a gazdaságát, ad-
dig Magyarország egy lejtmenet-
ben sodródik. Mindeközben a 
kormány kommunikációja arról 
szól, hogy a magyar mezőgazda-
ság jól teljesít. – Mi ezt nem tart-
juk teljesítménynek – szögezte le 
a MAGOSZ elnök. Feladatunk 
megtalálni az utat, hogy a közös 
agrárpolitikai változásokat ho-
gyan tudnánk a magunk javára 
fordítani. Az is szükséges, hogy 
tudatosítsuk mindenkivel, olyan 
kötelezettségeket is ránk kény-
szerítenek, amihez az Európai 
Uniónak semmi köze. Ilyenek 
például a széles járművekkel kap-
csolatos szabályozások vagy a ma-
gyarországi vágóhidak egy rossz 
értelmezés miatti bezáratása, stb. 
Jakab István kijelentette, minde-
nekelőtt tisztáznunk kell, hogy a 
következő évtizedek Európájában 
Magyarországnak hol a helye. 
Majd elmondta, kész programjuk 
van arra, hogy a Nyugat-Európá-
ban jól működő rendszereket a 
saját nyelvünkre fordítsák, mert 
egyébként nem leszünk verseny-
képesek a közös európai piacon. 
Jelenleg Magyarország – mint 
egykor a gyarmatok – nyersanyag-
beszállító, miközben a magyar 
élelmiszeripar teljesítménye az el-
múlt öt évben 25 %-kal csökkent. 
Ilyen feltételek mellett nem lehet 
versenyezni, ezt mindenképpen 
orvosolni kell – hangsúlyozta Ja-
kab István a víztársulati küldött-
választáson.

L. M.

Városnapi sportrendezvények 
2009. május 23. 

 
3 korcsoportban 

 

I. korcsoport (2000–1998-ban születettek) 
II. korcsoport (1997–1994-ben születettek) 
III. korcsoport (ifi és feln tt kategória) 

Versenytáv:  I. kcs.  kb. 1500 m 
      II-III. kcs. kb. 2500 m 
 

Regisztráció: 12-t l a t zoltólaktanya el tt 
 (Széchenyi u. 86.) 

 

RAJT: 12.30  
I. kcs. korcsoportonként és nemenként   

a Kerfu tüzép el l 
 

RAJT: 1245  
II-III. kcs. nemenként a t zoltólaktanya (Széchenyi u. 86.) el l 

 

CÉL: Kádár vitéz – Dózsa Gy. u. sarok (Héliker üzlet mellett) 
A futóverseny a kerékpárúton lesz 

 
DÍJAZÁS: korcsoportonként és nemenként az 1-3. helyezett 
EREDMÉNYHIRDETÉS: kb. 1400-kor a Szent István téren 

 

A célba érkez  futókat rend ri felvezetéssel kísérik át a térre,  
az eredményhirdetés helyszínére 
Résztvev k létszáma korlátlan 

Részvételi szándékukat kérem, jelezzék az 500-127-es telefonszámon  
munkanapokon: 8-16 óra között. 

Támogató: Szertár Sportbolt, Debrecen. 
 

Értéktárgyakért felel sséget nem vállalnak a szervez k! 

Városnapi 
kerékpárverseny 

 az ünnepélyesen átadásra kerül  kerékpárúton 2 
korcsoportban 

 
Gyülekez : 1000 órától  

a Kádár - Dózsa Gy. u. sarkán (Héliker üzlet mellett) 

A kerékpárút ünnepélyes átadása után felvonulás az új 
úton 

A kerékpárverseny a t zoltólaktanyától a Temet kert 
utcán át a t zoltólaktanyáig tart 

Díjazás: minden korcsoportban és nemben az 1-3. helyezett 

Iskolánként 20 tanuló indulhat, 10 az I. és 10 a II. korcsoportban 

• I. korcsoport: 1998-2000-ben születettek 
• II. korcsoport: 1994-1997-ben születettek 

EREDMÉNYHIRDETÉS: kb. 1400-kor a Szent István téren,

Részvételi szándékukat kérem, jelezzék az 500-127-es telefonszámon
munkanapokon: 8-16 óra között 

Támogató: Szertár Sportbolt, Debrecen. 
A kerékpárokért és más értéktárgyakért a szervez k nem vállalnak felel sséget! 

Városnapi sportrendezvények 
2009. május 23. 

 

Versenytáv: 2500 m 

Felhívás Berettyóújfalu Város Önkormányzatától!

Tisztelt Berettyóújfaluban működő Vállalkozások/Vállalkozók!

Közeledik a 2008. évi helyi iparűzési adóbevallás és vállalkozók 
kommunális adóbevallása benyújtásának határideje 

(2009. május 31.!)
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. alapján vállalkozó a gazdasági 
tevékenységet saját nevében és kockázatára, haszonszerzés céljából 

üzletszerűen végző

•  a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni 
vállalkozó,

•  a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mező-
gazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből 
származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja,

•  jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás 
alatt áll,

•  egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámo-
lás alatt áll.

A bevallási nyomtatványok letölthetők a www.berettyoujfalu.hu hon-
lapról, illetve beszerezhetők 

Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatalának adócsoportjánál.

Az elkészített helyi iparűzési adóbevallásokat és a vállalkozók 
kommunális adójának bevallásait 2009. május 31-ig kell 

benyújtaniuk postai úton vagy leadni a polgármesteri hivatal 
adócsoportjánál. 

Pályázati felhívás!

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 

javaslata alapján. 
A pályázatok benyújtási határideje: 2009. június 1. 

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 elköveté-

se miatt 2 éven belül bírságoltak. 
A pályázatok benyújtási helye 

a polgármesteri hivatal műszaki irodája.

Városnapi futóverseny

A közfoglalkoztatás több 
mint politikai kérdés

(Folytatás a 1. oldalról)

– Ez a finanszírozási feltétel fe-
lettébb érdekeltté teszi az önkor-
mányzatokat abban, hogy mennél 
több embert vonjanak be a mun-
kába – szögezte le a polgármester. 
Pályázni lehetett a program kere-
tében a közfoglalkoztatást szer-
vező személyek bérére is. Jelenleg 
hárman végzik ezt a munkát Be-
rettyóújfaluban. A telephely kivá-
lasztása is fontos volt, hogy ennyi 
embernek megfelelő körülmé-
nyeket biztosíthassanak, illetve a 
munkaeszközeiket is tárolni lehes-
sen. A több lehetőség közül végül 
a volt munkásőr bázist találták 
erre a legalkalmasabbnak. Szeifert 
Ferenc elmondta, a kezdetekkor, 
mint sokakban, benne is kétségek 
merültek fel a program működő-
képességét illetően. Kérdésesek 
voltak akkor még az eszközbeszer-
zések is, de azóta már szerencsé-
sen megoldódtak. Kétségei voltak 
afelől is, és számára ez jelentette a 
legnagyobb problémát, hogy ho-
gyan viszonyulnak a programhoz 
az érintettek, hiszen városi szin-
ten közel 600 emberről van szó, 
közöttük olyanokkal, akik a leg-
hátrányosabb helyzetben vannak, 
és már évek óta nincs munkájuk. 
Az erőfeszítéseik azonban ered-
ményesnek bizonyultak, mert az 

érintettek közel felének már napi 
8 órában értelmes és hasznos el-
foglaltságot tudnak nyújtani 4,5 
hónapon át. És szeretnék tovább 
bővíteni e kört, ugyanis ez nem 
csak a városnak hasznos. Lélekta-
nilag is pozitív eredménye lehet az 
emberek számára, hiszen az eddig 
passzív ellátás helyett konkrét el-
foglaltságuk van, munkateljesít-
ményük után fizetést kapnak, és 
az sem mellékes, hogy a szociális 
segélynél többet. Bízik abban is, 
hogy a közfoglalkoztatás egy ré-
szüknek komoly esélyt nyújt arra, 
hogy visszavezethetőkké váljanak 
az elsődleges munkaerő-piacra. 
Abból a szempontból is pozitív 
hatása lehet, hogy lassan felnő 
egy nemzedék, aki nem látta reg-
gelente munkába sietni szüleit, 
és önhibájukon kívül mást jelent 
számukra a munka fogalma, mint 
az a társadalom szerint elvárha-
tó volna. Arra a kérdésre, hogy a 
program szerinte mennyire tar-
tósan lesz működtethető, illetve 
hogy meddig tudja biztosítani a 
központi költségvetés a fedeze-
téhez szükséges keretet, Szeifert 
Ferenc elmondta, e tekintetben is 
bizakodó, hiszen a közfoglalkoz-
tatás nem lehet politikai kérdés, 
sokkal több annál, össztársadalmi 
szinten szükségszerű.

L. M.

pocsaj és vidéke 
takarékszövetkezet

Médiapartnerek: 
bihari Hírlap, berettyó Rádió, berettyó televízió, www.berettyoujfalu.hu

Forgalmi rend változások a rendezvény ideje alatt:
A Szent István tér május 23., 7.00 órától május 24., 

10.00 óráig. Május 23-án: Lehel utca 9.00-12.30, Népliget utca 
9.00-10.00, Széchenyi, Nyáras és Téglaparti utcák 10.30-12.00 között 
lezárásra kerülnek, valamint ideiglenes forgalmi rend korlátozásra kell 

számítani a Kádár vitéz utca kerékpárút átkelési szakaszainál 
12.00-14.00 óra között. 

Kérjük a városnapi sportversenyek nyomvonala mellett lakókat, 
hogy fokozott körültekintéssel legyenek a verseny résztvevőire.

Megértésüket köszönjük!

táMoGatók:

Városnapi programok – folytatás 

 
Május 25. (HétFő)
15.00: „Az én városom régen, ma és a jövőben” című esszé- és rajzpá-
lyázat eredményhirdetése. Helyszín: Sinka István Városi Könyvtár

Jani 
csárda

A Berettyó Televízió aktuális és archív műsorai elérhetők 
az internettel rendelkezők számára a www.berettyotv.hu weboldalon.

Fotó: Kari
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„Testvérkapcsolat”

Ismét szépülhet a Bessenyei-
lakótelep Újfaluban

A Szivárvány 1999 Alapítvány 
és a kolozsvári Csemete Alapít-
vány pályázatot nyújtott be a 
Nemzeti Civil Alapprogramhoz 
határon átívelő civil kapcsolatok 
támogatására „Testvérkapcsolat” 
címmel.  Az eredményes pályázat 
programsorozatának megvalósí-
tására április 24-26-ig Berettyóúj-
faluban, május 22-24-ig Kolozs-
váron  kerül sor.

Első programunk – melyen az 
Erdélyből jött vendégek is részt 
vettek – „Az Úr csodái” VII. or-
szágos óvodai rajzverseny és rajz-
kiállítás ünnepélyes megnyitója, 
eredményhirdetése, díjkiosztója 
volt. Ennek célja a református 
óvodák közötti kapcsolatok, 
együttműködések mélyítése. Ér-
keztek pályaművek Budapesttől 
Kolozsvárig. A munkák tükröz-
ték a gyermekek ismereteit, ér-
zelemvilágát, az alkotás monda-
nivalóját, a sokféle technikában 
való jártasságukat. A szakmai 
zsűri korcsoportonként értékelte 
a gyermekmunkákat Mosolygó 
szív, Varázsceruza és Szivárvány 
díj kategóriában. Dr. Veress Ber-
talan főtanácsos adta át a díjakat. 
Az óvoda néptáncosainak műsora, 
a gyermekek énekkara és a szülők-
dolgozók énekkarának szolgála-
ta tette még ünnepélyesebbé az 
alkalmat. A szeretetvendégség 
után az első napot a Nagyváradi 
Bábszínház Jancsi és Juliska báb-
darabjának bemutatója zárta. A 
vendégek elszállásolását a szülők 
biztosították, ezúton is szeretnénk 
megköszönni szívélyes vendégfo-
gadásukat, vendéglátásukat.  

A második nap programja volt 
a Debreceni Nagytemplom és a 
Debreceni Állatkert megtekinté-
se, az óvodában kézműves foglal-
kozások szervezése.

Vasárnap istentiszteleten vet-
tünk részt, ahol dr. Lészai Lehel 
református lelkipásztor, egyetemi 
tanár, a Csemete Alapítvány elnö-
ke is köszöntötte a gyülekezetet. 
Tolmácsolta a kolozsvári reformá-
tusok üdvözletét, és beszélt a test-
vériségről, a szeretetről, a határon 
átívelő barátságokról, melyek a 
nemzeti, hitbeli, gondolkodásbeli 
egységet szolgálják, a magyarság-
tudatot erősítik. Hangsúlyozta, 
hogy egy nép fiai, egy Atya gyer-
mekei vagyunk, akik ugyanazt a 
nyelvet beszéljük, még akkor is, 
ha határokat húztak közénk. Ezt 
követően megtekintettük a Bihari 
Múzeumot, ahol a vendégek meg-
ismerkedhettek a Bihari tájegység 
múltjával. A közös ebéd után a 
vendégek megköszönték azt a 
szeretetet, gondoskodást, amiben 
a vendéglátók részesítették őket.  
Azzal a reménységgel búcsúztak, 
hogy május 22-24-ig – amikor 
a Szivárvány Református Óvo-
da látogat el Kolozsvárra – ők is 
viszonozhatják ezt a testvéri sze-
retetet, megismertetik velünk a 
város nevezetességeit, elvisznek 
bennünket színházlátogatásra, 
megtekinthetjük a Tordai hasadé-
kot és a sóbarlangot. 

A két óvoda között létrejövő 
baráti, szakmai kapcsolat, köl-
csönös intézményi látogatás hoz-
zájárul a gyermekek ismereteinek 
bővítéséhez, megismerik egymás 
kultúráját, hagyományait, erő-
södik nemzeti identitástudatuk, 
közben a gyermekek életre szó-
ló élményekkel gazdagodnak. 
Az országos és a határon átívelő 
programok városunk – Berettyó-
újfalu – hírnevének öregbítését is 
szolgálják. 

A Szivárvány 1999 
Alapítvány kuratóriuma

Idén második alkalommal 
hirdette meg a Virágos lakótelep-
ért mozgalmat Galló Ferenc, aki 
nemcsak szűkebb, hanem tágabb 
környezetét is „virágba” borította 
szombaton.

A támogatásairól is ismert 
vállalkozó kétezer tő virágpalán-
tát ajándékozott a Bessenyei-la-
kótelep háziasszonyainak, akik 
szebbnél szebb – már virágba bo-
rult – petúniát, begóniát, szalviát, 
mézvirágot és egyéb dísznövényt 
kaptak ajándékba. Az erkélytulaj-

donosok öt, míg a kiskertek tulaj-
donosai húsz tő palántát vihettek 
haza. A független zsűritagok fo-
lyamatosan figyelemmel kísérik 
majd a legvirágosabb erkélyt, il-
letve legszebb kiskertet, ugyanis 
ezekben a kategóriákban hirdet-
nek majd eredményt augusztus-
ban. A fődíj egységesen egy zenés 
vacsorameghívás a Bella Costa 
étterembe, melynek tulajdonosa, 
Csorba György is felkarolta a kez-
deményezést.

Nyírő Gizella

KI – MIT – TUD? 2009
Tehetségről, kreativitásról, művé-

szi kifejezőkészségről tettek tanúbi-
zonyságot városunk általános iskolás 
diákjai május 9-én, egy kellemes, 
akácillatú szombati napon. A városi 
szintű megmérettetés már hagyo-
mánynak tekinthető Berettyóújfa-
luban, közel másfél évtizede kerül 
ugyanis megrendezésre a Ki – Mit – 
Tud? tehetségkutató verseny. 

A Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ által szervezett versenyre a 
város valamennyi általános iskolája 
benevezett, kiegészülve a bakonszegi 
Bessenyei György Tagiskolával és az 
Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Is-
kolával. 

30 produkció, 4 kategóriában, 
mintegy 200 egyéni és csoportos for-
mában fellépő diák. Ezek az adatok 
egyértelműen tükrözik, hogy ko-
moly, magas szintű tudást követelő 
kihívásban volt részük a benevezett 
tanulóknak. Szeifert Ferenc polgár-
mester köszöntőjét követően az ének, 
néptánc, show-tánc, vers- és próza, 
valamint színjáték kategóriákban 
előadott műsorszámokat rangos szak-
mai zsűri értékelte: Kapornai Judit, 
Berettyóújfalu Város Önkormányza-
tának intézményi irodavezetője, dr. 
Kardos László tánckutató, Szilágyi 
Péter, a Városi Zeneiskola igazgató-
karnagya és a zsűri elnöke, Dánielffy 

Zsolt, a debreceni Csokonai Színház 
színművésze. 7-14 éves korú fiatalok 
előadásában láthattunk rendkívül 
színes, ötletes vagy épp hagyomány-
éltető jellege miatt értékes produk-
ciókat, akik ezáltal bátorságukat, 
rátermettségüket is bizonyították, hi-
szen a művelődési központ zsúfolásig 
megtelt nagytermében, nagyszámú 
közönség előtt tették mindezt.

A zsűri szigorúan szakmai szem-
pontok figyelembevételével értékelte 
a műsorszámokat, és került sor a nap 
talán legizgalmasabb pillanataira, a 
nyertesek kihirdetésére. Bár, ahogy 
azt a zsűri elnöke is elmondta – ennek 
a napnak valójában minden résztvevő 
nyertese, hiszen az már önmagában 
nagy eredmény, ha egy tehetséges 
gyermek kiemelkedő teljesítményt 
nyújt valamely területen, és ezáltal 
méltóvá válik egy tehetségkutató 
versenyen való szereplésre, ahonnan 
értékes tapasztalatokkal és élmények-
kel gazdagon távozhat haza.

A 2009. évi Ki Mit Tud? tehet-
ségkutató verseny díjazottjai:

Ének kategóriában holtverseny-
ben I. helyezést ért el a Toldi Mik-
lós Református Általános Iskola 
Gyermekkara, valamint a csodálatos 
népdalokat előadó „Pávák”, a Széche-
nyi István Tagiskolából. A II. díjat 
a varázslatos hangú Kisikán Debóra 

vihette haza, szintén a Toldiból, a III. 
helyet pedig Balogh Benjámin, a Jó-
zsef Attila Általános Iskola kisdiákja 
érdemelte ki. 

A néptánc kategória aranyérmese 
a Széchenyi István Tagiskola Kökény 
néptánccsoportja lett, különdíjban 
pedig a Toldi Miklós Református Ál-
talános Iskola Vadgesztenye néptánc-
csoportja, illetve a bakonszegi Bes-
senyei-tagiskola szilágysági táncokat 
bemutató csoportja részesült.

Show-táncban a zsűri az egyéni 
koreográfiát bemutató, Széchenyis 
Szabó Viktóriát tartotta a legjobb-
nak, ezért aranyérmet vihetett haza. 
A II. helyen ismét holtverseny alakult 
ki. A nézőket és a zsűrit egyaránt el-
kápráztatta a két, hajlékonyságban 
felülmúlhatatlan, bonyolult mozgás-
formákat bemutató kislány: a József 
Attila Általános Iskolából Barczai 
Blanka és a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskolából Bukta Vanessza. A 
show-tánc kategória különdíját pe-

dig a József Attila Általános Iskola, 
sajátos nevelési igényű tanulóinak 
csoportja, a könnyed stílusú countryt 
bemutató Dominó tánccsoport érde-
melte ki.

A vers és próza kategória nyertese 
Brandtner Lilla, a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola tanulója lett, aki „A 
feledékeny legény” című népmesével 
szórakoztatta a közönséget. Ezüstér-
met a szintén Rákóczis Borza Fru-
zsina vihetett haza, míg a bronzérem 
büszke tulajdonosaként Fekete Kitti 
jeleskedett a József Attila Általános 
Iskolából. Ezenkívül különdíjban 
részesült a Hunyadi Mátyás Tagisko-
lából Kulcsár Dóra.

Színjáték kategóriában pedig kü-
löndíjakat osztott ki a zsűri:

a József Attila Általános Iskola 4. 
b. osztálya, valamint a sajátos nevelé-
si igényű „Játszodák” csapata kapták 
az értékes ajándékokat. Ezúton is sze-
retettel gratulálunk mindnyájuknak!

Szatmári Kinga

Emlékezés Radnóti Miklósra II.
- Ballada egy magyar költőről -

„S mi lesz most azzal, aki míg csak él,
Amíg csak élhet, formában beszél.
S arról mi van – ítélni így tanít,
S tanítna még. De minden szétesett.
Hát ül és néz. Mert semmit sem tehet.”
 (Radnóti)

2. Lager Heidenau
Most 65. éve annak éppen, hogy 

a Radnóti Miklós számára még 
adatott élet gyötrelmes 173 napja 
elkezdődött. Harmadik elhurcolása 
előtt (az első isaszegi és a második 
partiumi munkaszolgálatos idejére, 
az 1942-44 közötti megpróbáltatá-
sok történetére még visszatérünk). 
S az idő, a nagy eligazító visszahoz 
majd minket a megrendítően gyö-
nyörű versekbe, a rendkívül kon-
centrált sorokba fogalmazott súlyos 
élmények szívet szaggató valóságá-
nak történéseihez és helyszíneihez. 
A létezés végső emlékeihez. 

A harmadik munkaszolgálatra 
1944. május 19-én érkezett a behívó 
parancs. Vácon kellett másnap je-
lentkeznie. Megrázóan szép és a kor 
valóságát hűen és alázattal kifejező 
Töredék című versét előtte napon, 
tehát május 18-án írta, fejezte be. 
A fölkavaró, nagy Radnóti-versek e 
nyitó darabját még itt a Duna-par-
ton, a Pozsonyi úti lakásban írta, 
„Szép asszonyi szót, szabad emberi 
sorsot” várva, csodákat remélve a 
többit pedig „Szerbia vak tetején”, 
Zagubica fölött a hegyekben.

Vácról még a bevonulás napján 
a sződligeti gyűjtőtáborba vezényel-
ték. Aztán május 27-én a századot 
bevagonírozták, és a későbbi tá-
borlakókkal végzetes útján a vonat 
elindult „Szerbia ormára”. 

E napokról Gyarmati Fanni 
naplójában ez olvasható: „most tele 
vagyok még a készülődés feszült-
ségével, nem is érem fel, mit jelent 
ez. Elszakadást, Isten tudja meny-
nyi időre… A látogatók: Ortutay 
Gyula, Tolnai Gábor, Vass István 
távozása után… Tíz felé kezdtünk 
csomagolni. Jóformán nem alud-
tunk egész éjjel. Miklós nagy kín-
nal megvacsorázott. Alig evett már 
egész nap. Elégi kicsi a zsákja, nagy 
nehezen gyömöszöltük bele a leg-

szükségesebbeket…” Más forrásból 
tudjuk: a Biblia és Arany János – 
akkoriban forgalmazott – verses fü-
zetei is a legszükségesebbek között 
voltak. Arany János kedves költője 
és – joggal hihetem – költői és em-
beri példaképe is volt. 

A napló következő sora a méltó 
emberi élet, a szerelem megtisztító 
üzeneteként érkezik 65 év messze-
ségéből: „Mikor végre lefeküdtünk, 
úgy öleltem magamhoz, mint egy 
törékeny édes szentet, olyan félve, 
hogy fogja kibírni ilyen testtel azt, 
ami még jön?” A mennyek magassá-
gába emelő szexus emberi élményé-
nek lírája a szerető feleség tollából.

A tehervagonokba zsúfolt több 
száz zsidó és nem zsidó munkaszol-
gálatos 5 napi út végén Zajecarba 
érkezett, onnét keskeny vágányú 
vasúton visszaszállították őket 
Borba.

Bor egy bányavidék központja 
volt. A német hadiipar számára az 
ottani rézbányászat volt fontos. Há-
romezer ember dolgozott akkor a 
bányánál, de 13 ezerre volt szükség. 
Ezt a létszámot a munkaszolgálat-
ra kötelezhető zsidókkal kívánták 
feltölteni. Magyarországról 6200 
zsidót, néhány száz Jehova tanúja 
és a szombatos szektához tartozót 
kényszerítettek ide, de voltak a tá-
borban szerb fegyencek, görög és 
olasz hadifoglyok is. 

Bor és Zagubica között 30 km-
es szakaszon építették ki a foglyok 
elhelyezéséhez a lágerek láncola-
tát. Ezeket német és osztrák váro-
sok, tájak nevéről keresztelték el. 
A legnagyobb, központi tábor a 
Lager Berlin volt, itt 4 ezer fogoly-
nak alakították ki az „otthonát”. 
Volt Brünn, Gracz, Tirol, Inns-
bruck, Bregenz, München, Wien, 
Voralberg, stb. nevű tábor. Radnóti 
Miklós a Láger Heidenauban „élt” 
90 napon át. Az oda vezető út – a 
Pozsonyi úttól a Zagubica fölötti 
hegyekig 11 napig, a Heidenau Lá-
gerből való „szabadulás” utáni idő, 
az erőltetett menet Abdáig további 
71 napig tartott. Összesen 173 em-
bertelenül kegyetlen nap, e pokol 
minden szenvedése. Méltatlanság 

és megaláztatás, 14-15 millió szív-
sajdulás, miközben „Szerbia vak 
tetejéről” a század fölött fútt „a för-
telmes halál”. 

Június 1-jén érkeztek Borba, 
először a központi Lager Berlinbe 
vitték őket, ahol Marányi ezredes, 
a lágerek táborparancsnoka intézett 
hozzájuk beszédet. Radnóti Mik-
lóst másnap hajnalba vitték a Láger 
Heidenauba, ahol egy Szál Antal 
nevű hadnagy volt a parancsnok, 
helyettese Turner György zászlós. 
Az őrszemélyzet 8 tagú kerete a sze-
gedi utász zászlóalj honvédeiből ált.

A Láger Heideauban a munka-
szolgálatosokat hat barakkban he-
lyezték el. Ébresztő reggel 5 órakor, 
utána körletrendezés, takarítás volt 
a program fél 7-ig. Ekkor reggeli, 
utána indulás a munkahelyre. Ebéd-
idő 12-13 óra között volt, általában 
30 perc. A munkaidő 18 óráig tar-
tott. Vacsora 19 órakor volt. Akinek 
nem volt büntetése, 20 óráig szabad 
foglalkozásként kikapcsolódott. A 
takarodó 21 órakor volt. Mindezek-
ből megállapítható, hogy a napi 
munka 12 órán át tartott. A foglyok 
egy része a bányában dolgozott, a 
többiek földmunkát végeztek a Bor 
és Belgrád között tervezett keskeny 
nyomtávú vasútvonal építéséhez. 

A keretben voltak kegyetlenségre 
hajlamos őrök. A szerencsés túlélők 
szerint Szál Antal a többi láger pa-
rancsnokához képest mérsékeltebb 
volt. Emberségét bizonyítja, hogy ő 
volt az egyetlen a lágerparancsnokok 
között, aki megtiltotta a keretnek, 
hogy üssék a munkaszolgálatosokat. 
Ezt 1945 után többen is tanúsítot-
ták. Palásti László nevét említem a 
tanúk közül. Palásti 1958-59-ben 
a Ludas Matyi egyik szerkesztője, 
munkatársa volt. Ő számolt be már 
1945-ben a lágerekben átélt meg-
próbáltatásokról és arról is, hogy 
Szál hadnagy a Láger Heidenaiban 
engedélyezte, hogy a foglyok va-
sárnap délutánonként kulturális 
műsorral szórakoztassák magukat. 
Ezeken a szabad ég alatt zajló alkal-
makon Radnóti előadásokat tartott 
az irodalomról. Verseit itt nem, csak 
szűkebb körben olvasta fel. 

Megemlítem még – később köz-
ismertté vált – néhány túlélő fogoly 
nevét: Tabi László, aki a Ludas 
Matyi főszerkesztőjeként az ’50-es, 
’60-as években neves humorista volt 
Budapesten. Ott senyvedett Bárdos 
József orvos, aki a híres színigazga-
tó, Bárdos Arthur fia volt, és ott volt 
Hay Károly festőművész, valamint 
Rubinyi Emil, aki Rubinyi Mózes 
irodalomtörténésznek, a magyar Pen 
Klub elnökének a fia volt. Legfőkép-
pen említeni kell dr. Junger József 
ügyvéd nevét, aki a Láger Heidenau 
fő megbízottjaként sokszor lehetett 
Radnóti Miklós óvó-védelmező fo-
golytársa és Lorsi Miklós nevét is. 
Személye majd a későbbiekben lesz 
az események egyik nagyon fontos 
„szereplője”. 

A kegyetlenkedéseknek szám-
talan módja, formája uralkodott 
ebben a lágerben is. A kínzás egyik 
igen elterjedt, kegyetlen és gusztus-
talan módja volt a latrinára kérez-
kedés. Ugyanis a partizánveszélyre 
hivatkozva, a kopasz fogolynak a 
barakkból kilépve hangosan en-
gedélyt kellett kérnie az őrségben 
álló „kerettől”. A többnyire műve-
letlen és lelketlen őr a legtöbbször 
hosszasan várakoztatta, és ezzel 
kínozta a kérezkedőt, úgy hogy a 
foglyok inkább konzervdobozokba 
vizeltek. Egy alkalommal az egyik 
munkaszolgálatossal a keretlegény 
megitatta a konzervdoboz tartal-
mát. Az illető három nap múlva 
mérgezésben meghalt. Hét-nyolc 
évvel később a recski haláltáborban 
fordult elő hasonló eset, mondha-
tom: ocsmányabb és perverzebb 
változatban. Mindezt egy másik zsi-
dó költő, Faludy György tanúsítja, 
mert ő is olyan korban élt, mikor az 
„ember úgy elaljasult, hogy önként, 
kéjjel ölt, nem csak parancsra”.

 Szívós István
(folytatjuk)

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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Megálljt parancsolhatunk 
az MSZP ámokfutásának!
Munkahely, munkahely, 
munkahely – ez lehet a kiút a 
mai magyarországi válságból 
– jelentette be szájer józsef 
európai parlamenti képviselő 
május 14-én a Fidesz-kdnp 
kampányrendezvényén váro-
sunkban.

Hallgatósága előtt Szájer Jó-
zsef elöljáróban elmondta: mindig 
örömmel jön Biharország főváro-
sába, hiszen képviselőtársa, barát-
ja, néhai Pálfi István szívügyének 
tekintette a térség felzárkóztatá-
sát, az európai vérkeringésbe való 
bekapcsolódását. A továbbiakban 
arról szólt, hogy a Fidesz május 
13-án mutatta be 280 oldalas eu-
rópai programját, melyből világo-
san kiolvasható, hogy az európai 
és hazai sors nem különíthető el 
egymástól. Azt is leszögezte a po-
litikus, hogy uniós tagságunknak 
köszönhető, hogy a mai gazdasá-
gi válságban ki tudjuk fizetni a 
nyugdíjat az érintetteknek. Csak 

a munkahelyteremtés húzhatja 
ki a bajból az országot – nyoma-
tékosította –, ám a mai kormány 
ennek ellenében cselekszik. Pedig 
minden válságban lévő kormány 
a munkahelyteremtést szorgal-
mazza, hiszen ez által csökkenhet 
a mélység – emelte ki a politi-
kus. Nemcsak a világot érintő 
gazdasági válság okozza a mai 
nehézségeket, hanem a szocialis-
ta-szabaddemokrata kormányok 
felelőtlen, rossz döntései vezettek 
idáig – jelentette ki. Ha jól vé-
gezte volna munkáját a kormány, 
nem lett volna szükség megszorí-
tásokra, s nem kellene kivenni a 
polgárok zsebéből 500 milliárd 
forintot. Ennek az önsors-rontó, 
öncsonkító politikának kell vé-
get vetni mihamarabb, s erre az 
első alkalom a június 7-i európai 
parlamenti választás lesz. Ekkor 
fejezhetjük ki ugyanis először 
2006 óta véleményünket a pár-
tokról. Példaként hozta fel a pécsi 
időközi polgármester-választás 

eredményét, amelyben a pécsiek 
világosan tudtukra adták a hatal-
mon lévőknek, hogy nem kérnek 
a mostani helyzetet háttérpak-
tumokkal előidéző pártok poli-
tikájából. Pedig a szocialisták az 
állítólag legnépszerűbb politiku-
sukat dobták a ringbe, aki viszont 
óriásit bukott – fűzte hozzá. 

– Az elmúlt öt esztendőben 
a Fidesz 12 néppárti képviselője 
ellenszélben dolgozott az Európai 
Parlamentben, gondoljunk csak 
az agrártámogatások ügyére, ami-
kor is Gyurcsány saját országának 
gazdái ellen lépett fel, mondván: 
ne emeljék a támogatásokat, hi-

szen így is magas a termékek ára. 
Szájer József reményét fejezte ki 
amiatt, hogy egy Fidesz-több-
ségű EP-képviselettel és polgári 
kormány támogatásával a hátuk 
mögött, hatékonyabban tudnak 
dolgozni a jövőben hazánk érdek-
képviseletéért. Ennek eléréséhez 
viszont az kell, hogy minél töb-
ben menjenek el szavazni június 
7-én a szavazólapon első helyen 
szereplő Fidesz-KDNP pártszö-
vetség listájára téve le a voksot. Új 
irányra van szükség, elég volt – ez 
a fő üzenete a mostani választás-
nak – hangsúlyozta Szájer József.

Nyírő Gizella

Írisz-diagnosztika
Dr. Borza Attila mikrobioló-

gus április 23-án írisz-diagnosz-
tikai vizsgálatot tartott Berety-
tyóújfaluban, a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központban. Az egy 
napra tervezett vizsgálat – a nagy 
érdeklődésre való tekintettel – 
majdnem két teljes napig tartott.

Május 26-án újra lesz vizsgálat, 
de már minden időpont foglalt. 
Viszont a doktor úr ezen a napon 
18.00-órai kezdettel előadást tart 
a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központban, melyre mindenkit 
szeretettel várunk. 

Több mint 20 év kutatómun-
ka áll a doktor úr mögött, amit 
az algák és a helyes táplálkozás, 
valamint az emberi test és az írisz-
diagnosztika kapcsolata tárgykö-
rében végzett. Az északi sarkkör-
ön túl, Grönlandon, Japánban és 
az orosz sztyeppéken is végzett 
tudományos munkát. Az algaku-
tatás „megszállottja” júniusban 
Moszkvában folytatja kutatásait, 
és megkezdett könyvének a foly-
tatását, de júliusban ismét – most 
már – több napra visszatér Be-
rettyóújfaluba. Ekkor újra írisz-
diagnosztikai vizsgálat is lesz, és 
kontrolvizsgálatra várja azokat, 
akik áprilisban nála voltak. 

A várható nagy érdeklődésre 
való tekintettel, már most fogad-
juk a jelentkezéseket július hó-
napra, melyre pontos időpontot 
adunk, hogy Önök elkerüljék a 
hosszú várakozási időt. Jelentkez-
ni lehet: Krisztik Csaba, 30/218-
218-1. A rendezvény főtámogató-
ja: a WELLSTAR.

Néhány gondolat dr. Bor-
za Attila hamarosan megjelenő 
könyvéből:

A tisztelt olvasó figyelmébe 
ajánlom az algák összetételét és 
jó tulajdonságait összefoglaló írá-
somat, mely tájékoztató jelleggel 

bír. Az összegző hatások, melye-
ket az algák képviselnek, nem 
helyettesítik a helyes és sokoldalú 
táplálkozást. Éppen ellenkezőleg, 
ha valaki változatosan étkezik, és 
elég folyadékot iszik, és megvan 
a fizikai mozgásigénye, akkor le-
het ideális az alga fogyasztása. Az 
alga nem helyettesíti a táplálékok 
fajtáinak, minőségének és meny-
nyiségének mértékét, itt még nem 
tartunk!

Az emberek sok szempontból 
különbözőek, és az ételek milyen-
sége is különböző. Az alga teljes 
értékű tápanyag-forrás, sőt az 
egyike a legjobban teljesítő táp-
anyag-kiegészítőknek. Minél job-
ban méregtelenítettük testünket, 
májunk és vesénk annál jobban 
képes ellátni tisztító feladatát. 
Az alga valóban csodaszer, hiszen 
világszerte a legkülönbözőbb ku-
tatások és klinikai tapasztalatok 
alátámasztották ennek bizonyos-
ságát. Az is kétségtelen viszont, 
hogy ehhez a tényhez saját életün-
ket, és az élethez való hozzáállá-
sunkat kell megváltoztatnunk. 
Az élet csak áldozat árán marad 
élet!...

Amíg még lehet, a saját ke-
zünkbe kell venni az életünk irá-
nyítását, „egyénre szabott lehető-
ségekkel.

Az első lépéseket meg kell ten-
ni, a szervezetünk jelzéseire szük-
ség van jobban odafigyelni!

k.cs.

A falugazdász rovata
Legutóbbi cikkemben ígér-

tem, hogy folytatom a 2009. 
évi támogatások ismertetését. 
Azóta már túl vagyunk a föld-
alapú támogatások elektronikus 
benyújtásán, lejárt a határideje a 
termeléshez kötött anyajuh-tartás 
támogatás igénylésének. Az egy-
séges területalapú támogatáshoz 
kapcsolódó kiegészítő nemzeti 
támogatások mértékét később 
külön jogszabályban fogják meg-
állapítani, akkor majd visszatérek 
rá. Írásom következő részében az 
anyatehén-tartás támogatás be-
adásával kapcsolatosan, illetve az 
új Agrárkörnyezet-gazdálkodás 
(továbbiakban, valamint közis-
mertebb nevén AKG) beadásával 
kapcsolatosan írok.

1. a termeléshez kötött 
anyatehén-tartás támogatási 
feltételei:

• A tejkvóta mennyiség nem 
haladja meg a 120.000 kg-ot

• Állatait tejtermelést nem 
folytató tenyészetben tartja

• Nem lehet tejhasznú, illetve 
egyéb tejhasznú a fajta

• Gondoskodjon az állatte-
nyésztési törvényben foglaltak 
szerinti apaállat használatról

• Gondoskodjon az ENAR 
rendelet szerinti nyilvántartásról, 
és jelölésről

• A kérelmezett állatok leg-
alább 30 %-ának van ellése a tá-
mogatási év – azaz 2009. január 
1. – 2009. december 31. – között

• A kérelmezett állatoktól szü-
letett borjakat legalább egy hóna-
pon keresztül az anyjukkal azonos 
tenyészetben kell tartani

• A támogatható minimális ál-
latlétszám 3 darab

• A támogatás további feltétele 
az anyatehén fajtájának az ENAR 
adatbázisba történő bejelentése 

legkésőbb a támogatási kérelem 
benyújtásáig

• Az állomány gümőkór, bru-
cellózis és leukózis mentességét az 
arra jogosult állatorvos a támoga-
tási kérelmen igazolja. A mentes-
ségnek már a kérelem beadásának 
napján fenn kell állnia

• A támogatás alapjául figye-
lembe vehető állatlétszámba az 
üszők aránya a birtokon tartás 
teljes ideje alatt legfeljebb 40 % 
lehet

• A bejelentett állatokra a be-
adás napjától 6 hónapos tartási, 
illetve pótlási  kötelezettség áll 
fenn. A kisés – állatorvos által 
igazolt elhullás, kényszervágás, 
illetve a tenyésztési selejt lehet

• Pótlási kötelezettség a kiesés-
től számított 60 nap, csak akkor 
fogadható el, ha az ENAR adat-
bázisból a kijelentés megfelelően 
történik

• A támogatás beadási határ-
ideje: 2009. június 1. – 2009. 
július 31. az MVH által rendsze-
resített formanyomtatványon

• A támogatási összeg 2010. 
április 30-ig kerül kifizetésre

• Az állatokra és a tenyészetre 
vonatkozó adminisztratív ellenőr-
zés során kizárólag azon adatok 
tekinthetők a támogatás szem-
pontjából elfogadottnak, amelyek 
az ENAR nyilvántartásba bejelen-
tésre kerültek, és a nyilvántartás-
ban szerepelnek

• Az ENAR-ba bejelentett 
adatok helyességéért, a bejelentés 
elmaradásáért, illetve határidőn 
túli bejelentéséért a mezőgazdasá-
gi termelő felelős annak minden 
jogkövetkezményével együtt

2. agrárkörnyezet-gazdálkodás:
• Megjelent a 61/2009 (V.14.) 

FVM-rendelet, mely a 2009. 
szeptember 1. – 2014. augusztus 

31. közötti időszakra vonatkozó 
új AKG (Agrárkörnyezet-gazdál-
kodás) pályázatokat tartalmazza 

• A pályázatok 5 évre szólnak, 
a területhez kapcsolódnak

• Az AKG-rendelet alapján 
több célprogramra lehet pályáz-
ni, mindenki saját maga dönti el, 
hogy milyen lehetőségei vannak, 
melyek azok az előírások, amiket 
be is tud tartani. Aki az elmúlt 5 
évben benne volt az AKG-ban va-
lamilyen célprogrammal, tapasz-
talta, hogy ez nem talált pénz, hi-
szen ezért tenni is kell, illetve az 
ellenőrzések nagyon szigorúak 

• Aki szeretne pályázni, feltét-
lenül keressen bennünket

• A pályázatok beadási ideje:  
2009. június 1. – 2009. június 
30.

Mindenkinek felhívom a fi  - 
gyel mét arra, hogy az el hárít ha-
talan külső ok (vis maior) miatti 
igazolási kérelme kizárólag az 
MVH által erre rendszeresített 
formanyomtatványon nyújtható 
be. Vis maior körülményt teremt-
het – sajnos – a már több mint 
másfél hónapja tartó szárazság. 
Ez azt jelenti, hogy ha az elvetett 
tavaszi növények nem keltek ki, 
vagy hiányos a vetés, az MVH-
nak mindenképpen vis maiort 
kell jelenteni, mivel csak így ke-
rülhető el a szankcionálás.

Itt kívánom megjegyezni, 
hogy aszály kárenyhítési támo-
gatást csak az a termelő kérhet, 
aki belép a Nemzeti Kárenyhítési 
Alapba.

Jelenleg mindenki az eget 
kémleli, hiszen március vége óta 
eső nem volt. Május 15-e van, de 
az aranyat érő májusi esőből ed-
dig még egyetlen millimétert sem 
kaptunk, Medárdig pedig nagyon 
nehéz lesz kitartani.

Ékes Irén

Brüsszel–London–Párizs
Április 4-én, szombaton az 

Arany János Gimnázium 22 tanuló-
ja egy felejthetetlen utazásra indult. 
Az úti cél megismerni három gyö-
nyörű főváros: Brüsszel, London és 
Párizs nevezetességeit. A kirándulás 
szervezői és kísérő tanárai: Tóth 
Károlyné és Tóthné Farkas Piroska 
tanárnők voltak.

Az utazás nemcsak a híressé-
gek megismeréséről szólt, alkalmat 
adott a kikapcsolódásra, a pihenésre 
s a szórakozásra is.

Indulás után kb. 20 óra utazás 
várt ránk, s Ausztrián és Németor-
szágon át haladva vasárnap délelőtt 
érkeztünk meg Belgium főváro-
sába. Brüsszelben megnézhettük 
a Királyi Rezidenciát, a Szent Mi-
hály katedrálist, a Grand Palace-t, 
és gyönyörködhettünk a hatalmas 
Atomiumban.

Estére már Észak-Franciaor-
szágban voltunk, ahol a Formula-1 
Hotelben szálltunk meg. Másnap 
kora reggel komppal keltünk át a 
La Manche-csatornán  a Calais – 
Dover útvonalon. 

Megérkezésünk után Canter-
bury városába tartottunk, ahol a 
katedrális mindnyájunk számára 
lenyűgöző látványt nyújtott.

A következő állomásunk 
Greenwich volt, és a kezdő hosz-
szúsági kört nézhettük meg.  Hosz-
szú sétát tettünk egy virágokkal, 
mókusokkal teli parkon keresztül, 
míg elértünk a Temze partjára, a 
kikötőhöz, és a királynő nyári rezi-
denciájához.

Este elfoglaltuk a szállásunkat 
az Északi-tenger partján, Sheppey 
szigetén. A következő öt napot Lon-
donban töltöttük. Először jellegze-
tes közlekedési szokásuk lepett meg 
bennünket. Csodálattal néztük 
buszvezetőinket, akik rutinosan 
tértek át a bal oldali menetirányra.

Londonban először a kor-
mányzati negyeddel ismerked-
tünk meg. A Parlament a Big 
Bennel, a Wetsminster apátság, a 
Buckingham palota, az őrségváltás, 
a Trafalgar tér, már ismerős volt fo-
tókról, képekről. De így, a valóság-
ban megnézni, körbejárni az igazi!

Megnéztük a Towert, majd át-
sétáltunk a Tower Bridgen, ami 

lenyűgözött monumentalitásával. A 
kirándulás talán egyik legnagyobb 
élménye volt, hogy felülhettünk a 
London-Eye-ra, ahonnan az egész 
várost láthattuk.

Londonon kívül Windsorba, 
Oxfordba és Leedsbe látogattunk 
még el. A királynő kedvenc reziden-
ciája, a Windsori kastély, az Oxfor-
di Egyetem is felejthetetlen élmény 
volt számunkra. Nagypénteken 
érkeztünk Leedsbe, VIII. Henrik 
kastélyába, ami egy hatalmas park 
közepén áll, tavakkal körülvéve. A 
kastélyt a legromantikusabb főúri 
otthonként tartják számon. A be-
rendezett termek megtekintése után 
sétálhattunk a természetben, vagy 
eltévedhettünk a labirintusban.

Egy kis pihenő után a Csalagúton 
keresztül hagytuk el Angliát, és is-
mét Franciaországban szálltunk 
meg, Párizs külvárosában. 

Másnap a francia főváros gya-
logos felfedezése várt ránk. A Not-
re-Dame, a Louvre, a Concord tér, 
Napóleon síremléke, a Szajna hídja-
ival, és az Eiffel-torony elkáprázta-
tott bennünket.

Az utunk során a jó idő végig 
kísért bennünket a kilenc nap alatt. 
Mire beborult az idő, mi már haza-
felé tartottunk.

Vasárnap este a gimnázium ud-
varán vártak minket családtagjaink, 
és mi alig vártuk, hogy élményeink-
ről beszámolhassunk.

Mindezt köszönhetjük szüle-
inknek, akik aggódva engedtek el 
erre az útra, és köszönhetjük kísérő 
tanárainknak, akik gondoskodtak 
rólunk az út során.

Tolnai Dóra,
a gimnázium 9.a oszt. tanulója

az eiffel-torony előtt

brüsszelben az atomium

átadás előtt a kerékpárút. az 
ünnepélyes avatás május 23-án, 
szombaton, 10 óra 15 perckor 
lesz.

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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Lét és lélek tisztaságáról maszatosan…
- Potyók Tamás festőművész kiállításához -

Megtartó műveltségünk

Elkezdődött… 

Bihari református sportnap

Kritika, önkritika. Mind a kettőt 
gyakorlom, és mind a kettőtől 
verejtékezem. Civakodás ön-
magammal. Vergődés. Félelem 
attól, hogy a tiszta hangok nem 
tisztán tükröznek – tükröződnek 
vissza. Árulója lenni a szavaknak 
és gondolatnak. Vadul tiltakozik 
a tudat. Érzelmet szomjaz…

Van, aki a lélekből a földre vá-
gyik, és van, aki a földről a lélek-
be. A művész vidáman cikáz. Ez a 
dolga… Ez is. A dolga. Érzelmi és 
értelmi kíváncsiság.

Potyók Tamás képeit néz-
ve elképzelem. Nem a festőt, a 
gondolkodót. Vannak végtelenül 
egyszerű képek. A falon függnek. 
Kifüggesztve. Kifeszítve. Tessék-

lássék… Grafikák. Egyszerű ké-
pek, amelyek maguktól értetődőek. 
Mégis oda köt. Kötésben erős. Nem 
engedi a tekintetet. Vizsgálgatjuk, 
szagoljuk, ízleljük – mélységek és 
részletek után kutatva. A jó kép 
örvénylik. Fogva tart. Önkéntelen 
sodródom.

A festő 1971-ben született Deb-
recenben. Lényegtelen. Nekem. 
Somogyi Béla Debrecen Város Kul-
turális Bizottság elnökének – egyéb-
ként remek – köszöntő méltatása 
is. Már beszélgetés folyik. Alkotó 
– alkotás – befogadó. Párbeszéd. 
Ez fontos. Nagyon… Hans-Georg 
Gadamer esztétikai műveinek va-
lamelyikében írja: „Kézenfekvő, 
hogy annak a művészete, hogy 
valamit megszólaltassunk, előfel-

tételezi, hogy fáradozásunk nélkül 
nem szólal meg, vagy nem fejezi ki 
magát megfelelően.” Szól…

1995-ben diplomázott a Kép-
zőművészeti Egyetem festő szakán. 
Mestere Molnár Sándor festő-szob-
rászművész volt. Művésztelepek 
résztvevője – Tihany, Berekfürdő, 
Vámospércs, Berettyóújfalu és Er-
délyben –. Ez már izgat. Hatások 
után kutatok. Feleslegesen. Hatá-
sok mindig vannak. „A hatás nem 
marad el”. Egyedi a megfogalma-
zás… Másnap visszamegyek. Újra 
megnézem a munkákat…

Munkásak – megállapítom. 
Színek, formák, faktúrák meg-
oldása. Mi az, ami a képre kerül 
formailag? Minden a helyére ke-
rül. Tartalommal töltött Forma. 
Közhelyes, de ez van. Működik. 
Nagyon is… 

Klasszikus anyagszeretet. Olaj, 
pasztell, tus. Látvány és realizmus. 
Ez a kettő fogalom, ami eszembe 
jut. „Dekoratív realizmus”. A szí-
nek hatnak. Rám. A nézőre és az 
alkotóra. Ennél több nem kell. En-
nél többet nem kell tenni.  

A régi mesterek mesterségbe-
li tudása, ami visszaköszön. Az 
alázat az anyaggal és művészettel 
szemben. Lázadó az alázat. Mo-
dern hangzás tradícióba eresztett 
gyökerekkel. A témák egyszerűek. 
Mindennapiak. A mindennapi 

élet érzelmi rezdülései. A rátalált 
látvány…

A plasztikusság és a síkszerű for-
mák kombinálása feszültséget kelt. 
Mozgat. Dinamikát ad. Az alapos 
festészet és a felületes festészet ütkö-
zőzónájába kerülök. Tetszik. Ha-
tásvadász, ahogyan a készre festett 
formák a vázlatként hagyott for-
mákkal ötvözve a felrajzolás állapo-
tában lebegtetve teszik fel a kérdést: 
van-e kész érzet? Van. Félbehagyva 
– befejezve… Ugyanaz a téma és ki-
fejezésmód, a kiindulópontnak és a 
zárlatnak valamilyen változatával. 
Fenséges, szoborszerű képek. 

Hamvas Béla A száz könyv 
című munkájában Swift kapcsán a 
következő megállapítást teszi: „Pla-
tón meg akarta építeni az eszményi 
közösséget, Merezskovszkij és Tolsz-
toj hitt Isten országának közeli eljö-
vetelében. Swift kijózanít. Hogyan? 
– kérdezi. Eszményi közösség? Isten 
országa? Ezzel az emberiséggel?”

Van, akinek ezzel az emberiséggel 
is sikerülhet. Nem kellett mást ten-
nünk, mint ellátogatni a Bihar Vár-
megye Galériába és megnézni Potyók 
Tamás vászonra fogalmazott gondo-
latait anyagról, anyagok egymáshoz 
való viszonyáról, a színek logikájáról, 
a színkapcsolatok dinamikus mozgá-
sáról, a dekorativitásról és azon túli 
festői létezésről… Cikázásról.

Bíró Gyula

„Akié a múlt, azé a jövő is.
 Akié a jelen, azé a múlt.”

Idén 10. alkalommal került sor 
a Kárpát-medencei rovásírás ver-
seny megrendezésére. A találkozó 
– mely a résztvevők, felkészítők 
számára több egyszerű versengésnél 
– az évek során a legnagyobb ma-
gyarországi és határon túli magyar 
fiatalokat megmozgató ilyen jellegű 
rendezvénnyé nőtte ki magát. 

A találkozók megrendezése 
a kezdetektől összekapcsolódik 
Fridrich Klára és Szakács Gábor 
tevékenységével. Ők azok, akik 
segítőikkel együtt újra és újra vál-
lalják azt a rendkívül komoly és ap-
rólékos szervezőmunkát, amely egy 
ilyen nagyságú rendezvény sikeres 
lebonyolításához elengedhetetlenül 
szükséges. 

Első alkalommal (tíz eszten-
dővel ezelőtt) még csak Budapest 
XVI. kerületének általános iskolá-
sai mérték össze tudásukat a rovás-
írás ismeretében. Következő évben 
már 16 településről 97 tanuló (köz-

tük 30 határainkon túli) vett részt 
a versenyen. A résztvevők – anyaor-
szágiak és határon túliak egyaránt 
– száma évről évre növekedett és 
növekszik, bizonyítva az egyre fo-
kozódó érdeklődést múltunk e sajá-
tos területe iránt. Bizonyítva azt is, 
hogy mennyire nem „holt tudásról” 
van szó. Az évről évre növekvő lét-
szám miatt 2006-ban a szervezők 
már kénytelenek voltak a központi 
döntőt megelőzően területi fordu-
lókat is beiktatni. Az idei területi 
versenyekre minden helyszínen 
egységesen április 18-án került 
sor, összesen 294 résztvevővel. Az 
észak-kelet magyarországi területi 
fordulónak a debreceni Medgyessy 
Ferenc Gimnázium adott otthont. 

De mi is a rovásírás, amivel 
egyre gyakrabban találkozhatunk, 
immár nem csak könyvek lapjain, 
tudományos cikkekben, művészeti 
alkotásokon, de a mindennapi élet-
ben is? A múltunkba messze-messze 
visszanyúló ismeret. Olyan ismeret, 
kultúránknak olyan eleme, amelyet 
annyi máshoz hasonlóan oly sok-

szor félreismertek, félreértelmeztek, 
és (tudatlanságból, esetenként szán-
dékosan) félremagyaráztak az idők 
során. S tegyük hozzá, napjainkban 
is. E tudósítás keretei nem teszik 
lehetővé a rovásírással kapcsolatban 
kialakított vélemények mégoly váz-
latos felidézését sem. Az érdeklődők 
(esetleg tanulni vágyók) számára jó 
szívvel ajánlhatjuk többek között 
Forrai Sándor műveit, illetve az 
interneten elérhető források közül 
a Forrai Sándor Rovásíró Kör hon-
lapját. 

Berettyóújfaluból 2003 óta  
vesznek részt folyamatosan ál-
talános iskolások ezeken a talál-
kozókon. Van olyan tanuló, aki 
alsósként ismerkedett meg a rovás-
írással, s azóta évről évre vállalja a 

felkészülést, a megmérettetést. E 
tanulók révén szerepelhet immár 
hetedik éve Berettyóújfalu neve 
azon települések sorában, ahonnan 
van résztvevője a Kárpát-medencei 
rovásírás versenyeknek. Az újfalui 
diákok eddigi legelőkelőbb ered-
ményét Siteri Regina érte el, aki a 
tavalyi döntőben az alsósok között 
hibapont nélküli teljesítménnyel 
lett első helyezett. Idén Nyeste Ka-
tinka, a Toldi Miklós Református 
Általános Iskola 8. osztályos tanu-
lója vívta ki a területi fordulóban a 
jogot, hogy részese legyen a legjob-
bak versengésének. 

Így a 10. – jubileumi – Kárpát-
medencei rovásírás verseny döntő-
jében ismét szoríthatunk berettyó-
újfalui résztvevőnek. 

A Bihari Református Egyház-
megye május 9-én egy, az egész 
bihari régióra kiterjedő sportnapot 
szervezett. Miben volt ez más, mint 
egy szokványos sportnap? – kérdez-
hetik sokan. Egyrészt abban, hogy 
a szendvicsek mellett a nap elején a 
résztvevők Isten üzenetének meg-
hallgatásával lelki táplálékot is kap-
tak az egész napra. „Úgy fussatok, 
hogy elnyerjétek.”- szólt az üzenet. 
Ez a felszólítás azonban nem egy 
idővel berozsdásodó kupa vagy 
megsárguló oklevél elnyerésére hív, 
hanem az örök élet soha el nem 
hervadó koszorújának jutalmára. 
Isten ember iránti szeretete nyil-
vánul meg abban, hogy nemcsak 
egy győztes van, hanem mindenki, 
aki hívását elfogadja. Isten üzenete 
után, a közel 100 versenyző együtt 
kérte Isten gondviselését imádság-

ban erre a sportnapra. Hogy ez 
miként befolyásolta a versenyeket, 
vagy változtatott-e egyáltalán vala-
mit? Ezt azoktól kell megkérdezni, 
akik eljöttek. Az összhangulatról 
annyit azonban elmondhatunk, 
hogy érezni lehetet a szeretetet, az 
egymásra való odafigyelést, és sen-
ki sem legyőzni, legfeljebb nyerni 
akart. Nyert is! Aki itt volt, nyerhe-
tett szép kupát, tárgynyereménye-
ket, de ezektől sokkal értékesebb 
dolgokat is, úgymint: új barátokat, 
új közösséget, és aki Istenhez for-
dult, az új életet. 

A sportnap helyszínét két is-
kola, az Eötvös József Szakképző 
Intézet és a Toldi Miklós Refor-
mátus Általános Iskola adta. A 
versenyzők négy sportágban in-
dulhattak: labdarúgás, röplabda, 
asztalitenisz, sakk.

A helyezet-
tek. Labdarúgás: 
1. Bakonszeg, 2. 
Polgárőrség (B.új-
falu), 3. Faluvége 
(B.újfalu). Röplab-
da: 1. Karácsony 
István csapata 
(B.újfalu), 2. Bakonszeg, 3. Eötvös-
szakképző. Asztalitenisz: 1. Irinyi 
Gyula (Bakonszeg), 2. Szatmári 
Csaba (B.újfalu), 3. Varga Eduárd 
(B.keresztes). Sakk: 1. Aranyi La-
jos, 2. Elek Sándor, 3. Frank Ró-
bert és Kozicsik Péter (B.újfalu).

A Berettyóújfalui Református 
Ifjúsági Csoport célja, hogy ha-
gyományt teremtsenek a rendez-
vénnyel, vagyis évente meghívják 
a sportolni és Isten közelébe vágyó 
bihari ifjakat. A szervezők Isten 
iránti hálaadással ezúton mon-

danak köszönetet mindazoknak, 
akik imádságukkal, tárgyi és anya-
gi támogatásukkal hozzájárultak a 
sportnap létrejöttéhez. Köszönjük 
szponzoraink támogatását: Beret-
tyó-Bihar Vállalkozói Egyesület, 
Király Attila, Évi/Ádám divat, 
BIFOKSZ Kft., META divat, Be-
rettyó pékség, Berettyó Áfész, PC 
Impressz Kft., Simi divat, Balogh 
Csaba, Papp L. Bt., Owen számí-
tógép-szolgálat, Szoboszlai Zoltán 
és Egeresi Lóránd.

 A szervezők
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A berettyóújfalui Gróf Tisza 
István Kórház, valamint az Egész-
ségügyi Gazdasági Vezetők Egye-
sületének (EGVE) Észak-magyar-
országi és Dél-alföldi Régiójának 
közös kezdeményezésére május 
13-án neves előadók meghívásával 
sikeres interregionális egészségügyi 
konferencia zajlott a füzesgyarmati 
Thermál Hotel Garában. Dr. 
Bulyovszky István főigazgató 
meghívását elfogadta dr. Kovácsi 
Zsombor, az Egészségbiztosítási 
Felügyelet napokban leköszönt el-
nöke, dr. Molnár Attila, az OEP 
Finanszírozási Főosztály helyettes 
vezetője, dr. Simon Tamás bizto-
sítási szakjogász, a budapesti 384. 
Sz. Ügyvédi Iroda munkatársa és 
dr. Fender Judit, a HBCS Audit 
ügyvezető igazgatója. 

A megjelenteket dr. Baráth La-
jos, az EGVE Dél-alföldi Régiójá-
nak vezetője köszöntötte, majd dr. 
Bulyovszky István adta át Szeifert 
Ferenc polgármester személyes üd-
vözletét a konferencia résztvevői-
nek, és mesélte el a RING ötletének 
alapjait és megvalósításának lépé-
seit. Az elnökség harmadik tagja-
ként dr. Harsányi Imre, az EGVE 
észak-magyarországi régióvezetője 
nyitotta meg a konferenciát.

A tájékoztató előadások során 
először a „Felügyelet: Lehetőség” 
címmel a szervezet felépítését és 
munkájukat ismertette dr. Ko-
vácsi Zsombor, majd néhány 
konkrét példával illusztrálta 
feladatukat. Dr. Simon Tamás 
előadásának címe: Felügyelet 
– Több, mint lehetőség (azaz 
ügyfélőből ügyféllé) volt. A len-
dületes tájékoztató során megis-
merhettük azokat a lehetőségeket, 
melyek az egészségügyi szolgálta-
tók számára egy felügyeleti eljárás 
során a kimenetel szempontjából 
fontosak lehetnek, majd az elő-
ző előadáson elhangzott konkrét 
példákon ment végig az ügyvéd 
szemével. Dr. Molnár Attila a 
jelenleg legnagyobb érdeklő-
désre számot tartó rendszerről 
beszélt „Lehetséges intézményi 
válságstratégia az új finanszíro-
zási rendszerben” címmel. Az 
elhangzottakat dr. Fender Judit 
egészítette ki néha egyetértve, 
időnként komolyan vitatkozva 
az előtte felszólalóval. A jelenlévő 
észak- és dél-alföldi egészségügyi 
intézmények mintegy 50 kórházi 
vezetője ezt követően kérdések 
és vélemények formájában néha 
parázs vitákat gerjesztett, melyek 
kiválóan jelezték, hogy a rendez-
vény nevének megoldása nem 
csak a címben jelzett betűszó, 
hanem a bokszring is lehetne... 
A konferencia záróakkordjaként 
a ROCHE Magyarország Kft., 
az ALLEGRO Kft., valamint az 
UVEK Kft. által szponzorált ál-
lófogadás, majd a hotel gyógy- és 
wellnes-szolgáltatásainak meg-
tekintése után a résztvevők re-
ményüket fejezték ki, hogy ez az 
esemény nem egyszeri volt, ha-
sonlóan fajsúlyos témákat érintve 
máskor is megrendezésre kerül.

Dr. Muraközi Zoltán
orvos-igazgató

Újabb eszköz a betegellátás 
szolgálatában 

- a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház 
Sürgősségi Betegellátó Osztályán -

Dr. Pete László, a Sürgősségi 
Ellátásért Alapítvány Kuratóri-
umának elnöke arról számolt be 
lapunknak, hogy a sürgősségi be-
tegellátó osztály részére egy úgy-
nevezett AMBU MULTI-MAN 
szimulációs babát vásároltak. Az 
eszköz beszerzése Hajdú Miklós 
és felesége, Hajdúné Gajda Kata-
lin felajánlása révén sikerült. Dr. 
Pete László főorvostól megtud-
tuk, hogy hasonló célra alkalmas 
babák több százezer forintba ke-
rülnek, azonban a közelmúltban 
a Speeding Kft., mely a fenti esz-
közök kizárólagos magyarorszá-
gi forgalmazója, egy lényegesen 
olcsóbb konstrukciójú, azonban 
a célnak tökéletesen megfelelő 
eszközzel állt elő, melynek jelen-
leg a beszerzési értéke 40.000 Ft 
+ ÁFA.

A fenti eszköz, mely ugyan 
közvetlenül a betegellátásban nem 
játszik szerepet, kiemelkedően 
fontos a dolgozók folyamatos kép-
zésében, hiszen az újraélesztés fo-
lyamatát lehet ezen gyakorolni és a 
tudást szinten tartani. Ez, mint dr. 
Muraközi Zoltán mb. osztályveze-
tő főorvos elmondta, azért is fon-
tos, mert éles helyzetben, amikor 
a beteg életének megmentése ösz-
szehangolt csapatmunkát követel, 
és a siker másodperceken múlhat, 
elengedhetetlenül fontos az ellá-
tó személyzet naprakész és biztos 
tudása. Ezért e tevékenységet fo-
lyamatosan gyakorolni kell, mind 
az orvosoknak mind az osztályon 
dolgozó nővéreknek, mentőtisz-
teknek. Erre kiválóan alkalmas az 
alább látható AMBU-baba. 

SBO

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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Egészség – élEtvitEl 
tanácsok

Stressz-csökkentés, félelmek 
oldása, súlycsökkentés, 

önbizalom-növelés, 
párkapcsolati gondok megoldása, 

szorongás, alvászavar, 
testi, lelki fájdalmak enyhítése. 

Telefonos bejelentkezés: 
70/318-3503

Hitelügyintézés díjmentesen
Jelzáloghitelek: lakásvásárlásra, építésre, felújításra, 

kedvezőtlen kamatozású hitelek kiváltására 
és szabad felhasználásra is.

Hívjon! Segítek!

Keresse a legjobb lehetőséget!
Megtakarított pénzét tartsa euróban! 

Kimagasló hozamok!

Hitel – Befektetés – Biztosítás

Érdeklődni: Rinyu Sándor 30/207-5580

Előítéletek nélkül
Berettyóújfalu Város Cigány 

Kisebbségi Önkormányzata 
ezúton is szeretné megköszö-
ni mindazoknak az áldozatos 
munkáját, kiknek segítségével és 
támogatásával április 29-én sike-
resen lebonyolíthattuk az Együtt 
az óvodánkért rajzversenyt és az 
Együtt az iskolánkért kupát: Be-
rettyóújfalu Város Önkormány-
zata, CONSULTING Kft., Pálfi 
István Régiófejlesztési Alapít-
vány, Pocsaj és Vidéke Takarék-
szövetkezet, Keresztény Cigány 
Misszió Alapítvány, CSORBA II. 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 
Mezei Vill Kft., Vajas Anikó test-
nevelő tanár, Bíró Gyula író/isko-
laigazgató, Igazgyöngy Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

a verseny eredményei: 
Versmondó verseny: I. Rákó-

czi F. Ált. Isk., II. Toldi M. Ref. 
Ált Isk., III. Széchenyi I. Tagisko-
la, IV. Hunyadi M. Tagiskola, V. 
József Attila Ált. Isk.

Középiskola: I. Arany J. 
Gimn., II. Bessenyei Gy. Szki.

Alsó tagozat: I. Hajdú Krisz-
tina (II. Rákóczi F. Ált. Isk.), II. 
Kisikán Debóra (Toldi M. Ref. 
Ált. Isk.), III. Ecsedi János (Toldi 
M. Ref. Ált. Isk.)

Különdíj: Koszorús Nóra 
(Széchenyi I. Tagiskola)

Felső tagozat: I. Csarkó Bet-
tina (Széchenyi I. Tagiskola), II. 
Magyari Dorina (Toldi M. Ref. 
Ált. Isk.), III. Nagy Dóra (II. Rá-
kóczi F. Ált. Isk.)

Különdíj: Deák Fogarasi 

Kármen (Rákóczi F. Ált Isk.)
Középiskola: I. Gál Petra 

(Arany J. Gimn.), II. Major Ju-
lianna (Bessenyei Gy. Szki.), III. 
Rézműves Ramóna (Bessenyei 
Gy. Szki.)

sport
Általános iskolák összesítve: 

1. Rákóczi Ferenc Általános Isko-
la, Széchenyi István Tagiskola, 2. 
József Attila Általános Iskola, 3. 
Toldi Miklós Tagiskola, 4. Hu-
nyadi Mátyás Tagiskola

Sor- és váltóverseny: 1. Szé-
chenyi István Tagiskola, 2. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola, 3. 
József Attila Általános Iskola, 4. 
Toldi Miklós Ref. Általános Isko-
la, 5. Hunyadi Mátyás Tagiskola

Foci: 1. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola, 2. Széchenyi István 
Tagiskola, 3. József Attila Általá-
nos Iskola, 4. Toldi Miklós Ref. 
Általános Iskola, 5. Hunyadi Má-
tyás Tagiskola, Gólkirály: Bukta 
János 5 gól (Rákóczi F. Ált. Isk.) 

Legtechnikásabb játékos: Mezei 
Zoltán (Toldi M. Ref. Ált. Isk.)

Középiskolák összesítve: I. 
Arany János Gimnázium, Besse-
nyei György Szakközépiskola, II. 
Eötvös József Szakképző Intézet.

Foci: 1. Eötvös József Szak-
képző Intézet. Gólkirály: Nemes 
Imre (Eötvös J. Szki.), 2. Bes-
senyei Gy. Szki. Legjobb kapus: 
Rácz Sándor (Arany J. Gimn.), 3. 
Arany János Gimnázium

Kézilabda: 1. Arany János 
Gimnázium Gólkirály: Pintér Ju-
dit Arany J. Gimn., 2. Bessenyei 
György Szakközépiskola

Kupagyőztesek:
Arany János Gimnázium
Rákóczi Ferenc Általános Is-

kola
A zsűri elnöke: Bíró Gyula 

író/igazgató, tagok: Kapornai 
Andrásné ny. tanár, Hagymásiné 
Nagy Ildikó tanár, Szatmári 
Kinga művelődésszervező, Laka-
tos Antal előadó.

Pap István

Adj hangot, avagy dobjunk össze 
egy zenei könyvtárra valót

Ha a könyvtár szót halljuk, többnyire egy 
olyan intézmény jut eszünkbe, ami bármikor se-
gít, ha valamilyen nyomtatott kiadványra van 
szükségünk.

A Bihari Természetbarát Egyesület tavaly év 
végi Kul-túra rendezvényén lehetősége volt bárki-
nek megismerni a berettyóújfalui könyvtár műkö-
dését. Az nem volt újdonság, hogy a könyvtárak 
bizonyos zenei gyűjteménnyel is szolgálnak (ba-
kelit, kazetta, CD, DVD), az annál inkább, hogy 
több városnak, köztük Berettyóújfalunak is igen 
szegény audio-állománya van.

Segítsünk most mi a könyvtárnak!
A legtöbben már most is a piac abszolút győz-

tesének számító mp3-at használják, ezután viszont 
végképp a digitális szórakozásé a jövő. Biztosan 

van mindenkinek olyan eredeti lemeze, kazettája, 
amit már régen nem vett le a polcról, és kétséges, 
hogy valaha is előveszi még ezeket a felvételeket. 
Más azonban lehet, hogy még hasznát venné.

Ezért a Bihari Természetbarát Egyesület gyűj-
tést szervez a városok könyvtárainak.

Fel lehet ajánlani bármilyen, kizárólag eredeti 
audio- és videofelvételt (ismeretterjesztő, interak-
tív) szoftvert, diafilmet és természetesen könyvet 
is. Az egyesület tagjainak átadott felajánlásokat a 
www.biharite.hu Hírcentrumában, ezen hír meg-
jegyzéseiben lehet nyomon követni.

A felajánlásokat a következő helyekre várjuk:
Hegedűs Zoltán vagy Sinka István Városi 

Könyvtár (Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.)

Közérdekű 
telefonszámok

(segélyhívás, hibabejelentés)

Segélyhívó:  112
Mentők:  104
Tűzoltóság:  105
Rendőrség:  107
Telefonos tudakozó:  198
Áramszolgáltató:  80/210-310
Gázszolgáltató:  80/300-300
Vízszolgáltató:  400-047, 
 (30/983-9658)
Szennyvíz szolgáltató:  
 30/370-5255
Szemétszállítás:  505-260
Hőszolgáltató kazánház:  402-
310
Csatornamű Társulat: 
 20/9590147
Telefon hibabejelentő: 
 80/555-194
Városháza:  505-450
Közterület-felügyelők: 
 30/370-8506, 30/370-8507
Közterületen elhullott állat: 
 30/332-4512
Háznál elhullott állat:  
 30/497-2569
Kóborkutya befogás:  
 70/945-7200
Orvosi ügyelet:  30/528-3252
Kórház, sürgősségi:  507-523
Vasútállomás:  402-006
Autóbuszállomás:  402-091
ÁNTSZ:  505-310
Berettyó Televízió:  500-336
Berettyó Rádió:  30/985-0263
Bihari Hírlap szerkesztősége: 
 402-286

Hirdessen a
Bihari 

hírlapBan!

Bástya Vas-Műszaki Üzlet!
Berettyóújfaluban a piacnál, a szolárium helyén!

(A strand bejárata mellett)

Kínálatunk:
kézi szerszámok, szerszámnyelek, elektromos kisgépek • zárak, lakatok, vasalások

csavaráruk, szegek, elektródák • tüzeléstechnikai cikkek (tűzrostélyok, kályhacsövek)
mezőgazdasági szeráruk, huzalok • láncok • vízszerelvények, idomok, csaptelepek,

forgácsoló szerszámok, fa-, fém-, kőzetfúrók

tisztelettel várok 
minden kedves vásárlót!

Nyitva tartás: H.–P.: 7:30-16 óra, Szo.: 7.30-12 óra

áraink a földön járnak!
Tisztelettel:  Nagy Sándor (üzletvezető)

30-653-0348
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL
Szennyvízcsatorna rendszer külső-belső tisztítása

Szennyvízrendszer-kiépítés, bekötés

Telefonszám:
(54) 402-725, 30-264-3424

Vincze István
Berettyóújfalu, Egressy B. u. 24.

külföldre utazik? 

ne kockáztasson! 
AXA utasbiztosítások 
egyedül utazóknak, 

családoknak, csoportoknak 
a legkedvezőbb feltételekkel, 

kedvezményekkel.
Érdeklődni:

06-30/451-9251

Figyelem!
Új szolgáltatással bővült az Oláh Zsigmond úti 

gyógynövény Szaküzlet tevékenységi köre:
Duplamágneses magnetoelektro akupunktúra:

Amely alkalmas:

Bejelentkezés: személyesen a gyógynövény szaküzletben.

- reumás, ízületi gyulladás, izomlazítás, görcsoldás,
- meszesedés oldása, speciális géllel
- visszérbetegségek, nyakcsigolya betegségei

- krónikus gyulladások
- súlycsökkentés, cellulitisz és bőrszépítési
- testfrissítő és egészségvédő kezelésekre

Fotó: Kari
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A könyvek birodalma

A könyvek hallgatnak?

A szépkorúak „Ki mit tud” 
középdöntője Berettyóújfaluban

Bihari kistérségünk egyik ilyen 
szellemi központja a berettyóújfa-
lui Sinka István Városi Könyvtár, 
mely az idei évtől önállóan műkö-
dik. A könyvtár jövőjéről és célki-
tűzésiről Faragó-Flaskay Bélánét, a 
könyvtár újonnan öt évre kineve-
zett vezetőjét kérdeztem. 

– Pontosan mit jelent az, hogy a 
könyvtár önálló lett?

– Eddig a Nadányi Zoltán Mű-
velődési Központhoz tartoztunk, és 
vele alkottunk közös egységet, de 
most már önállóan folytathatjuk 
tevékenységünket, és úgy gondol-
juk, ez a döntése a város vezetésé-
nek részben eddigi munkánk, más-
részt az intézmény a város életében 
betöltött szerepének elismerése is.

Mivel ezután önállóan hoz-
hatjuk meg az intézménnyel 

kapcsolatos döntéseket, illetve a 
könyvtárban folyó munka mene-
tét is önállóan tudjuk megszer-
vezni, nem függünk senkitől, így 
valószínűleg ez a változás az elő-
nyünkre lesz.

– Van-e valamilyen olyan vál-
toztatás, amit feltétlenül szeretné-
nek megvalósítani a közeljövőben?

– Jelenleg a katalógusunkat 
próbáljuk számítógépes for-
mátumban, windows alapon a 
felhasználók számára is elérhe-
tővé tenni a gyorsabb keresés 
érdekében. Illetve az elektro-
nikus dokumentumaink, mint 
például multimédiás cd-romok, 
hangoskönyvek számát próbáljuk 
növelni a könyvtárban, ugyanis 
egyre többen veszik igénybe az 
ilyen jellegű forrásokat.

– Úgy gondolja, hogy a könyv-
tárak jövője az elektronikus doku-
mentumokban rejlik?

– Nem feltétlenül. Ugyanak-
kor figyelembe kell venni, hogy 
a most felnövő generáció már in-
kább az ilyen forrásokat preferál-
ja. Igaz, a könyvek szerepét még 
sem a rádió sem a televízió nem 
tudta felváltani, és azt hiszem, 
nem lesz ez másképpen a számí-
tógéppel vagy az internettel sem. 
A könyvek szépsége éppen ebben 
az időtállóságban rejtőzik. A szá-
mítógép mégis kivételt képez az 
előbb felsoroltak között, hiszen 
mint munkaeszköz a könyvtá-
rakban is komoly szerepe van, 
mert nagyban megkönnyíti a 
könyvtárosok és az olvasók éle-
tét is.

– Ha jól tudom, ezzel kapcso-
latban a közelmúltban történt egy 
jelentős előrelépés.

– Igen. Berettyó szent márton-
ban, ahol az egyik fiókkönyv-
tárunk is működik, nem volt 
mindenki által használható szá-
mítógép és internet hozzáférés, 
illetve az ott lakók nehezmé-
nyezték, ha valamit interneten 
akarnak intézni, és otthon nincs 
internet-kapcsolatuk, akkor be 
kell jönniük a városba. Ezért 
hoztuk létre önkormányzati se-
gítséggel a régi fiókkönyvtár he-
lyén az információs központot.

Remélem, minél többen ve-
szik igénybe ennek a korszerű 
intézménynek a szolgáltatásait 
is. Mert csak megfelelő tudás 
birtokában van esélyünk, hogy 
életünket a saját elképzeléseink 
szerint alakíthassuk.

Koszorus László
újságíró gyakornok

Bálint György egyik novella cí-
mét ide citálva invitáljuk a közön-
séget, az olvasókat, illetve az érdek-
lődőket a mi kis vidéki könyvheti 
rendezvényünkre. Talán mentali-
tás-történetünk egyik megírója is 
lehetne Závada Pál, aki a berety-
tyóújfalui 80. Ünnepi könyvhét 
idei vendége lesz. A Jadviga párnája 
után a tavalyi könyvheti sikerkönyv 
is górcső alá kerül Valastyán Tamás 
esztéta, kritikus beszélgetőtárs se-
gítségével. Az Idegen testünk című 
munkáról van szó. Az író termé-
szetesen a helyszínen dedikálja 
a Magvető Kiadó gondozásában 
megjelent munkáit. Tehát megint 
a Supka-projekt egyik elemeként 
a mi kis városunk is részt vesz a 
kurzusokon átívelő olvasói, kiadói, 
könyvtári partnerségre épülő szelle-
mi mozgalomban a Szépírók Társa-
sága támogatásával. Mert ahogyan 
anno a Könyvhetek krónikájában 
is megjelent: „Az évnek egyik nap-
ján az ország minden városában és 
falujában könyvnap rendeztessék, 
amely az írót és a közönséget köz-
vetlen kontaktusba hozza egymás-
sal, hogy ezen a napon egyszer egy 
évben a könyvírás és a könyvkiadás 
művészete is kimenjen az utcára 
éspedig ingujjban, közvetlen, bo-
hém formában.” E könyvheti beha-

rangozó nem lenne teljes, ha nem 
hívná segítségül azt a vidéki garni-
zont, amely soha nem vall szégyent 
a kedves idegen előtt. Természete-
sen a tótkomlósi díszpolgár závadás 
hangulata egyáltalán nem hat ide-
genül a bihari olvasó ember szem-
léletében. Mert igaz a megállapítás, 
hogy: „Összetalálkozunk látszólag 
normálisan gondolkodó emberek-
kel, megkedveljük őket, majd egy 
ponton kiderül, hogy elképesztő 
nézeteik vannak. Mi pedig restek 
vagyunk megszólalni, vagy inkább 
oda sem figyelünk…” Az idegen-
nel szembeni gyanakvás, olykor 
gyűlölet természetesen nem ma-
gyar jelenség. Az idegen másképp 
él, mások a szokásai, másképpen 
gondolkodik – nem tudom, mire 
számítsak a részéről, félek tőle. Az 
azonban, hogy a „befogadó” közös-
ség életformájához, szokásaihoz, 
gondolkodásmódjához alkalmaz-
kodó is idegen marad(idegenszívű), 
hogy van igazi és nem igazi ma-
gyar, mélymagyar és hígmagyar, és 
a nem igazi magyarra gyanakvással 
kell tekinteni, mert végezetül is  
szükségképpen ellensége a magyar-
ságnak, ez érzésem szerint magyar 
jelenség, melyet boldogabb vidékek 
lakói nem is igen értenek – fejte-
geti egy hozzászólás szövegében 

a filozófia professzora. Az Idegen 
testünk című regény fülszövegi 
kivonatában betekintést ad egy 
különös világba: „Egy pesti fényké-
pész-műteremben 1940 szeptembe-
rében összegyűlnek a háziasszony, 
Weiner Janka rokoni, szerelmi és 
baráti vonzáskörének legfontosabb 
alakjai – divatáru-boltos unokanő-
vére, papnövendék öccse, meg a régi 
társak, a katonadiplomata, a költő-
jelölt, az újságírók, a barátnők – 
sváb, magyar, zsidó és félzsidó ma-
gyarok. Izgalomban tartja őket az 
erdélyi  országgyarapítás csakúgy, 
mint a fajvédelmi törvény – miköz-
ben konokul, lázasan vagy remény-
telenül szeretik egymást. Závada 
Pál szinpadra állítja őket egyetlen 
éjszakára, hogy föltárja, honnan 
jöttek, s hogy bevilágítson a jövő-
jükbe: Mivé lesznek, mire a háború 
véget ér? Hőseinek sorsán keresztül 
próbálja megérteni, mit okoznak a 
szellem, a test és a lélek mélyén a 
XX. századi életbe vágó élmények és 
traumák. Hogyan válnak idegenné 
és leszakítandóvá az olyan  nemzet-
testrészek és ország-darabok, mint 
maga a magyar zsidóság vagy az alig 
visszacsatolt területek? Mit jelent a 
háborús országveszejtés, miként 
csap le már az új önkény –, és hogy 
virulhatnak ki folyton az észjárás 
szégyenletes hagyományai? Az Ide-
gen testünk talán a legmegrázóbb 
Závada-regény. Közelről érint, pro-
vokál.” – Tehát a könyvek között is 
folyó állandó és ádáz harc, illetve 
hangoskodás közepette itt lesz az 
ideje, hogy – június 4-én, 17 órától 
a könyvtár udvarán – tegyük le a 
fegyvert, egy pillanatra függesszük 
fel a létharcot önmagunkkal, és le-
gyen helye az öniróniának és min-
den közülünk való kedves idegen 
ünneplésének is. Az író-olvasó ta-
lálkozó után Závada Pál dedikál.

kvt

A nyugdíjas klubok és az idő-
sek „Életet az Éveknek” Országos 
Szövetsége Hajdú-Bihar megyei 
elnöksége által meghirdetett Ki 
mit tud vetélkedő középdöntő-
jére április 25-én váro sunkban 
került sor. A középdöntő meg-
szervezését, megrendezését, le-
bonyo lítását a Berettyóújfalui 
Berettyóparti Nyugdíjasok 
Egyesülete kapta feladatul. A 
rendezvény színhelyét a Nadányi 
Zoltán Művelődési Központ biz-
tosította. A középdöntőre a me-
gyéből érkező csapatokat, egyéni 
fellépőket, vendégeket az egyesü-
let tagjai fogadták az ízlésesen, a 
tavasz virágaival dekorált nagy-
teremben. 156 fellépő érkezett 35 
műsorszámmal. A terem megtelt 
több száz jó hangulatú, ezüstö-
sen fehérlő ősz hajú, tiszteletet 
parancsoló ünnepi öltözetű szép-
korúakkal, akiket családtagjaik 
és unokáik is elkísértek. 

A középdöntő fő szerve-
zőjeként, házigazdaként Pikó 
Gyuláné, a berettyóújfalui 
Berettyóparti Nyugdíjasok Egye-
sületének elnöke köszöntötte a 
középdöntő résztvevőit, az elő-

döntőn továbbjutott csapatokat, 
egyéni fellépőket, klub- és egye-
sületi vezetőket, vendégeket. Kü-
lön köszöntötte Szeifert Ferencet, 
a város polgármesterét, Kocsis 
Imrénét, az Országos Klubszövet-
ség Hajdú-Bihar megyei elnökét, 
Lévai Ágnest, a Herpály-Team 
Kft. kulturális és idegenforgalmi 
divízióvezetőjét, a zsűri elnöke-
it, tagjait, és nem utolsó sorban 
az időközben megérkező Gyula 
Ferencé országgyűlési képviselő 
asszonyt, aki szintén megtisztelte 
jelenlétével a középdöntőt.

Kocsis Imréné elnök asz-
szony örömét fejezte ki, hogy 
szép számmal tisztelték meg a 
rendezvényt, s felkérte a Ki mit 
tud megnyitására a város polgár-
mesterét, aki megnyitó szavaiban 
kiemelte a vetélkedő fontosságát, 
ami bemutatkozási lehetőséget és 
megmérettetést biztosít a szép-
korúak számára, és ezáltal aktív 
tevékenységre késztet. A csapa-
toknak, egyéni fellépőknek ered-
ményes versengést kívánt. Majd 
kezdetét vette a verseny, melyet 
Pikó Gyuláné egyesületi elnök 
zökkenőmentesen, a jelenlévők 

megelégedésére irányított. A zsű-
ri 21 produkciót tartott érdemes-
nek a gálára való továbbjutásra 
(május 24. Püspökladány). Kate-
góriánként vers: 4 fő, szólóének: 
7 fő, énekkar: 4 csoport, tánc: 4 
csoport, humor: 1 fő, zongora-
játék: 1 fő. A fellépők emléklap-
ban részesültek, amelyet Kocsis 
Imréné elnök asszony adott át.

A rendezvényt a házigazda 
Pikó Gyuláné elnök asszony 
zárta, rámutatva arra, hogy 
mennyire fontos napjainkban, 
változó világunkban időskorban 
is a hagyományőrzés, a népzene 
ápolása és továbbvitele, hiszen 
ez olyan összetartó érték, amely 
a lelkekben összekapcsol emberi 
közösségeket.

Végül Babits szavait idézte: 
„Mindenik embernek lelkében 
dal van/ És a saját lelkét hallja 
minden dalban./ És akinek szép 
a lelkében az ének/ Az hallja a 
mások énekét is szépnek.”

A rendezvény közös éneklés-
sel, jó hangulatban zárult.

A Berettyóparti Nyugdíjasok 
Egyesülete

Kis matematikusok 
nagy sikerei

A II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola tanulói az elmúlt hetekben 
több versenyen is próbára tették 
tudásukat matematikából. Az első 
jelentős megmérettetés Nyíregy-
házán, a Móra Ferenc Általános 
Iskolában történt, ahol 320 alsó 
tagozatos tanuló versenyzett a 
MÓRA MATEK elnevezésű ver-
senyen. Itt Tóth Tamás 1.a II. 
Török Gréta 1.a VII. Takács 
László 3.a szintén VII. helye-
zést ért el.

Április 7-én szintén az alsósok 
Debrecenbe utaztak a Karácsony 
Sándor Általános Iskola által szer-
vezett TÖPRENGŐ elnevezésű 
matematika versenyre. Megyénk-
ből 47 általános iskola 240 tanu-
lója versenyzett, az eredményhir-
detésre évfolyamonként került sor.

Legjobbjaink a versenyen: 
Tóth Tamás 1.a I. hely, Török 
Gréta 1.a IX. hely, Bukta Jó-
zsef 3.a IV. hely, Fekete Fanni 
3. b VI. hely.

Az újabb megmérettetésre 
április 8-án Szentpéterszegen, a 
MŐBIUSZ matematika verse-
nyen került sor, ahol évfolyamon-
ként 2-2 tanuló versenyzett mind 
a nyolc évfolyamon.

Egyéni díjazottjaink: Bohács 
István 1.a I. hely, Török Gréta 
1.a II. hely, Varga Csaba 2.b 
III. hely, Fekete Fanni 3.b II. 

hely, Török László 4.b I. hely, 
Tikos Bernadett 5.a III. hely.  

Az egyéni teljesítmények 
pontszámai a csapatversenybe is 
beszámítottak, és mivel mind a 
nyolc évfolyammal képviseltettük 
magunkat, kíváncsian vártuk az 
iskolák közötti csapatverseny ér-
tékelését. Nagy álmunk teljesült, 
mivel megnyertük az iskolák kö-
zötti csapatversenyt, és elhoztuk a 
győztesnek járó vándorserleget. 

Az iskola csapatát képviselték 
még: Tóth Tamás 1.a, Pásti 
Zoltán 2.b, Oláh Péter 2.b, 
Takács László 3.b, Tóth Nóra 
4.a, Dorogi Ádám 5.a, Hegyesi 
Roland 6.b, Madarász Richárd 
6.b, Gácsi Dániel 7.b, Czirják 
Tibor 7.b, Györfi Alexa 8.b, 
Karácsony Bence 8.b.

Köszönjük, és egyben gratulá-
lunk a felkészítő pedagógusoknak: 
Bagosi Sándornénak, Thurzó 
Lászlónénak, Tornyiné Ker-
tész Denisének és Mihucza 
Antalnénak.

Köszönettel tartozunk Mezei 
József vállalkozónak is, aki évek 
óta segíti a Kis Matematikusok 
Baráti Körének működését, és 
végül köszönettel tartozom szülő 
társaimnak is, akik nagyszerű ösz-
szefogásról bizonyságot téve segítik 
a kis matematikusok utaztatását, 
versenyeztetését.

Gratulálunk a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola KIS MATE-
MATIKUSAINAK.

Tóthné Tikász Andrea, szülő

Mező Gilda

Az én városom

Van nála szebb, és van nagyobb,
nekem mégis a legeslegjobb.
Reggelente itt nyitom ki a szememet,
csak itt érzem, mi az igazi szeretet.
Itt élek, itt az iskolám,
az anyukám, a nagymamám.
Ismerősök az utcák, az emberek,
Mindig van, aki rám nevet.
Berettyóújfalu az én városom,
lehet, hogy egyszer majd elhagyom,
de akkor is az lesz az óhajom,
azért száll haza a sóhajom,
hogy újra itthon legyek végre,
innen nézhessek fel a magas égre.

Mező Gilda, a Toldi Miklós 
Református Általános Iskola 5. 
osztályosának győztes verse, aki a 
Nadányi Zoltán Művelődési Köz-
pont által a Költészet napja alkal-
mából hirdetett versíró versenyen 
első helyezést ért el.

postaládánkba érkezett

a tudás mindannyiunk számára fontos szerepet tölt be, és ez is 
megkülönbözteti az egyik embert a másiktól. Mindenki más-
más tudással rendelkezik, és ez egész életünkre kihatással van. 
vannak eszközeink, amikkel meg tudjuk szerezni, és bővíteni is 
tudjuk az általunk megszerzett tudást. ennek elsőszámú tárgyi 
feltétele a könyv, illetve intézményesült formái, a könyvtárak.

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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sport – nyolcadik oldal

Új helyen a karatésok
sikeresen indult a 2009-es év 
a berettyó budo se számá-
ra. nemcsak amiatt, hogy 
tanítványaink jól szerepeltek 
a diákolimpiai selejtezőn és 
döntőn, hanem azért is, hogy 
innentől kezdve saját sport-
házzal rendelkezünk. a város 
vezetésének köszönhetően 
egyesületünk kezelésébe ke-
rült a volt polgárvédelmi bázis 
épülete, melyben ezután is ko-
moly és színvonalas szakmai 
munkát kívánunk végezni.

Az épület felújítási-átalakítási 
munkálatai nagyon nagy ener-
giát, sok munkát követeltek az 
egyesület „vezérkarától”, felnőtt 
tagjaitól, ami sajnos rányomta a 
tavaszi versenyekre való felkészü-
lésre a „bélyegét”. A versenyered-
ményeken ez annyira nem látszik 
meg, viszont két dunántúli ver-
senyt is kihagytunk, illetve csak 
kis létszámmal vettünk részt 
rajtuk. Az éves pontversenyben 
jelenleg nem vagyunk az első 
tízben, de amit létrehoztunk, az 
minden áldozatot megért.

Négy ezüstérmet szereztünk 
a diákolimpiai döntőn, közülük 
Papp Árpád ifjúsági 75 kg-ban 
elért eredményét tekintjük a leg-
jobb teljesítménynek. Erős me-
zőnyben végül martfűi nagyne-
vű ellenfelével szemben maradt 
csak alul. A válogatott vezetése 
is felfigyelt eredményére, így re-
méljük, jövőre személyében újra 
junior válogatott versenyzőnk 
lehet. Kellemes meglepetés volt 
Kiss Imola és Makula Richárd 
ezüstérme, Dávid Mátétól és 
testvérétől, Ádámtól viszont el-
várás volt a dobogós helyezés 
megszerzése. Ez sikerült is, Máté 

ezüst-, Ádám bronzérmet szer-
zett, így mindketten a dobogóra 
állhattak az egyik legnépesebb – 
18 fős – mezőnyben. Lénárt Kit-
ti bronzérme a derecskei fiókklu-
bunk eredményessége is egyben. 

Április 30-án ünnepélyes ke-
retek között avattuk fel sporthá-
zunkat, mely eseményen Furkó 
Kálmán, a Magyar Kyokushin 
Karate Szervezet elnöke, alapí-
tója volt a díszvendég. A város-
vezetés részéről Muraközi István 
alpolgármester, Papp János, az 
ifjúsági és sportbizottság el-
nöke, valamint Nagy László 
önkormányzati képviselő volt 
jelen. Furkó Kálmán megnyitó-
beszédében elmondta, igen ke-
vés egyesület rendelkezik saját 
sportlétesítménnyel a szervezet 
klubjai közül, így ez igen nemes 
gesztus a városvezetés és nagy 
teljesítmény az egyesület részé-
ről. Papp János igen felkészült 
szakmai jellegű megnyitója mél-
tán nyerte el a jelenlévő 80-100 

főnyi vendég tetszését. Rinyu 
Sándor, az egyesület elnöke a 
sportház felújításáról, illetve an-
nak munkálatairól beszélt, majd 
az ünnepélyes sportházavatás kö-
vetkezett. A létesítmény udvarán 
elhelyezett emléksziklán Furkó 
Kálmán segítségével pezsgőt 
„durrantottunk”, felavatva ezzel 
a terület földjét, majd szintén ő 
az épület bejáratánál kifeszített 
szalagot vágta szét – stílusosan 
– szamurájkarddal. A megnyitó 
ünnepség állófogadással zárult. 

Hat csoportban várjuk ezután 
edzéseinkre a város sportszerető 
fiataljait, közöttük a mini cso-
port (4-től 7 évig), gyerekcsoport 
(8-tól 12 évig), általános I. (13-
tól), általános II. (szakközépis-
kolás tanulóknak), versenyzők 
(korcsoporttól függetlenül) és 
senior (35 év fölött). Edzéseink-
re jelentkezni a Vágóhíd u. 6. sz. 
alatti sportházunkban minden-
nap, 4 órától a helyszínen lehet. 

Berettyó Budo SE

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
programjai 

május 22. és június 7. között

Minden héten, kedden, 14.00-tól Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesüle-
te – Hagyományőrző népdalkörének összejövetele

Minden héten kedden, 15.00-tól Csontritkulást megelőző gerinctorna
Minden héten szerdán, 15.00-tól Pávakör

Május 30. 20.00. Parola Pinceklub – Szélsőérték koncert

Anyakönyvi 
hírek
Születtek

Április 25.: Laska Vince (Laska 
Sándor – Mikula Melinda Bar-
bara)
25.: Séra Balázs (Séra László – 
Gál Krisztina)

Házasságot kötöttek
Április 29.: Meliska Tamás – 
Tóth Mónika

Elhunytak
Április 26.: Nagy Andrásné 
Bondár Erzsébet (1927)
28.: Járdai Józsefné Szennyes 
Róza (1922)
30.: Dancsházi Imre (1914)

Az Észak-alföldi Régió 
úszóbajnoksága

Tűzjelző

Hajdúszoboszló május 8.
Három megye, Hajdú-Bi-

har, Jász-Nagykun-Szolnok és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 286 
versenyzője állt rajtkőre a hajdú-
szoboszlói Árpád uszodában má-
jus 8-án, hogy eldöntsék, kik az 
Észak-alföldi Régió korosztályos 
bajnokai 50 m gyors-, hát-, mell- 
és pillangó úszásban. A verseny 
végén pedig, akiben még maradt 
elég erő, egy újabb úszásnemben, 
a 200 m-es vegyes úszásban is bi-
zonyíthatta felkészültségét. Az ér-
tékelés korosztályos rendszerben 
történt, a szokásos öt korosztályra 
bontva az indulókat. Közeledve a 
nyári országos seregszemlékhez, 
bajnokságokhoz úszóinknak a 
szintidők megúszása jelentette az 
igazi kihívást, de szerencsére az 
érmek tekintetében sem vallottak 
szégyent, hiszen a díjak átadása 

során 13-szor hangzott el egyesü-
letünk neve. Ebből ötször pedig 
az „Észak-alföldi Régió bajnoka” 
címért állhatott fel a dobogóra va-
lamelyik versenyzőnk.

Érmesek: Kurtán Kitti 2000, 4 

ezüst, Ökrös Renáta ’98 2 arany, 
1 ezüst, Dávid Máté ’99 1 arany, 
1 bronz, Mihucz Márton ’95 2 
ezüst, Borsós Kristóf ’97 1 arany, 
Major-Pucsok Balázs ’99, 1 arany.

Herpály SE

Az időjárás tavasziasra 
fordultával az átlagosnál melegebb 
és csapadékszegényebb időszakban 
ugrásszerűen megnőtt a berettyó-
újfalui tűzoltóparancsnokság ké-
szenléti egységének vonulásszáma. 
Március közepétől fogva az idő fo-
kozatosan melegedett. A földeken 
egyre többen kezdték meg a tavaszi 
munkákat. A hulladékok égetése so-
rán a tűz több esetben is kiterjedt a 
környező avarra, nádasra. A tavaszi 
időszak két és fél hónapja alatt 111 
jelzés érkezett ügyeletünkre, mely-
ből 72 tűzre, 24 káresetre vonat-
kozott. A tűzesetek döntő többsége 
vegetációtűz volt. Országos tűzgyúj-
tási tilalom elrendelésére került sor 
április 8-ától, mivel az időjárás és az 
emberi gondatlanság következtében 
jelentősen megnőtt az avar-, par-
lag-, nádas- és erdőtüzek száma. A 
tűzesetek megelőzése érdekében az 
ország teljes területén lévő erdőkben 
és az erdőterületek határától számí-
tott 200 méteren belüli területen – a 
kijelölt tűzrakó helyen is –, valamint 
a közút és vasút menti fásításokban 
mindennemű tűzgyújtás tilos, bele-
értve a parlag- és gazégetést is.  

Kérjük a közúton és vasúton 
utazókat, hogy égő cigaretta csik-
ket és dohányneműt ne dobjanak 
ki a járművek ablakán, mert a ki-
száradt árokparton, vasúti töltések 

mellett keletkező tüzek sok esetben 
közvetlenül erdő- és mezőgazdasági 
területeket is veszélyeztetnek.

Tűz következtében az elmúlt 
időszakban 2 személy vesztette éle-
tét, haláluk körülményeinek tisztá-
zása jelenleg is folyamatban van.  

Március 31-én Berettyóújfa-
luban egy családi ház irodaként 
használt melléképületében veze-
tékes gázrobbanás történt. A rob-
banás következtében a tulajdonos 
az arcán és a kezén súlyos égési 
sérüléseket szenvedett. A robbanás 
nagyságát jelzi, hogy az épület egy 
részén a tető- és födémszerkezet 
megsemmisült, míg az épület másik 
részén a robbanás megemelte azt. A 
keletkezési ok pontos kiderítésére 
tűzvizsgálati eljárás lefolytatására 
kerül sor. 

Április 29-én Berettyóújfalu-
ban egy családi ház tetőszerkezete 
kapott lángra, mely a jelzés vétele-
kor, illetve az egység kiérkezésekor 
már 80%-ban égett, a szomszédos 
lakóingatlant veszélyeztetve. A tűz 
következtében a lakóház és a hozzá 
kapcsolódó melléképület tetőszer-
kezete teljesen megsemmisült, a ház 
lakhatatlanná vált. A keletkezési ok 
és a személyi felelősség megállapí-
tására ebben az esetben is részletes 
tűzvizsgálati eljárás indult.

Nagy Tamás tűzoltó őrnagy

Sporteredmények

Futsal NB I.
Döntő: három győztes mérkőzésig

Első mérkőzés
MVFC – Aramis 4:0
Második mérkőzés
Aramis – MVFC 3:2

laBdarúgás NB III.
BUSE – Létavértes 1:0
U-19
Létavértes – BUSE 2:1
U-17
Létavértes – BUSE 1:1

KézIlaBda

Férfi NB II.
BMSE – Kiskunmajsa 23:24
Ifi
BMSE – Kiskunmajsa 27:26
Női megyei
Nyíradony – BMSE 19:18

a BMsE hátralévő hazaI MérKőzésEI

Május
23., 14.30 óra Földes – BMSE női megyei bajnokság
23., 15 óra BMSE – Szarvas
férfi NB II. ifjúsági
23., 17 óra BMSE – Szarvas 
férfi NB II. felnőtt
30., 13 óra: Komádi – BMSE női megyei bajnokság

Alkotótábor

A Bihari Népművészeti 
Egyesület XV. alkalommal is 

megszervezi 
Gyermek alkotótáborát!

I. hét: 
2009. június. 29.–2009. július. 3.

II. hét: 
2009. július. 6.–2009. július. 10.
Részvételi díj 12.500 Ft/fő/hét
Jelentkezni lehet: Alkotóház 

Tel.: 54/400-146.

Nagy Andrea 
Tel.: 54/500-332

MEGKöSzöNjÜK

a segítő kezek alapítvány 
2008. évi beszámolójának 

mérlege
Összbevétel: 381.857 Ft

Összes költségráfordítás: 
356.330 Ft

Tárgyévi eredmény: 25.527 Ft
Szja 1%: 171.173 Ft

A felhasznált összeget a gyermek-
otthon lakói szabadidős program-
jainak támogatására fordítottuk.

Zámecsnikné Bezerédi Anikó
elnök


