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„Nem válik egy nép sem nemzetté, 
ha a kultúra nem a bölcsője, forrása”

- Előhang A magyar kultúra napjához -

Nagyváradiak vitték el a Magyar Kultúra Napja Vándordíjat

„Isten áldd meg a magyart 
jó kedvvel, bőséggel, 
nyújts feléje védő kart,
ha küzd ellenséggel…” 

1823. január 22-én, 187 év-
vel ezelőtt vetette papírra Kölcsey 
Ferenc e jól ismert, örökbecsű so-
rokat, amely nemzeti énekünk, 
imádságunk, nemzetünk fohásza 
lett. Jelképe a magyarságnak öröm-
ünnepeken, vészterhes időkben, 
dicsőségben és megaláztatásban 
egyaránt. Mert összefogta – fogja 
a nemzetet éppúgy mint, az anya-
nyelv, a hagyományok és a kultúra. 
Huszonegy éve ünnepeljük szüle-
tését A magyar kultúra napjaként 
országszerte és itt, városunkban 
is. 2001-től Porkoláb Lajosnak, a 
Nadányi Zoltán Művelődési Köz-
pont akkori igazgatójának és dr. 
Fleisz János nagyváradi egyetemi 
tanár ötletére a határ túloldalán élő 
Bihar magyarsága is csatlakozott 
hozzánk. Azóta szép hagyománnyá 
nemesült. A tíz év közös ünneplése 
számos kiemelkedő rendezvényt, 
képzőművészeti kiállításokat, 
könyvbemutatókat, író-olvasó ta-

lálkozókat, előadói esteket, szín-
házi előadásokat, koncerteket, nép-
táncbemutatókat… hozott a határ 
mindkét oldalán. Hitet téve újbóli 
egymásra találásunkról, kulturális 
egységünkről, összetartozásunkról. 
Így tölthette, tölti be – kezdetben 
a román politikai vezetés által csak 
tűrt, ma már a közös pályázatok út-
ján támogatott rendezvénysorozat – 
a híd szerepét a határainkon kívül 
rekedt és az anyaország magyarsága 
között. És a rendezvények palettája 
egyre bővül és színesedik, minden 
évben hoz valami újat – tudtuk meg 
a sajtótájékoztatón is, melyet nagy-
váradi részről Biró Rozália alpolgár-
mester, Fleisz János egyetemi tanár, 
Berettyóújfaluból Szeifert Ferenc 
polgármester tartottak a megnyitó 
előtt. A kapcsolatok mélyülnek, 
egyre tágabb kört érintenek meg, 
a kultúra képviselői és az önkor-
mányzatok mellé a civil szervezetek, 
intézmények is felzárkóztak. És már 
nem csupán a kultúra-napi rendez-
vénysorozat közös ünneplésében 
nyilvánulnak meg e kapcsolatok, de 
testvérvárosi, intézmény-intézmény 
közötti, óvodák, iskolák, illetve a 

gazdasági élet szereplői együttmű-
ködésének is tanúi lehetünk. „Szá-
nalomra” tehát nincs okunk, még 
akkor sem, ha sokszor ma is kéte-
lyek és kétségek, remény és remény-
telenség, nemes és nemtelen vára-
kozások, országunk mindennemű 
bajai, fájdalmai, igazságtalanságok, 
politikai belviszályok, gazdaságunk 
rossz mutatói, teljesítménye között 
„hányódunk”. Mert a Kölcsey által 
is megfogalmazott „vérzivataros 
századok” után eljöhet még egy 
Széchenyi, egy Kossuth, egy Deák 

és az azóta is „boldog békeidők-
ként” emlegetett „aranykor”. De 
addig is kitartás, együtt-gondolko-
dás, együttműködés, közös akarat 
szükséges és nem szánakozás, Isten 
áldása kell minden lépésünkre.

Szegediné Lovász Magdolna

(A Bihari Hírlap szerkesztőségének 
munkatársai az ünnepségsorozat vala-
mennyi berettyóújfalui rendezvényén 
részt vettek, és az események időrendjé-
ben megpróbálják bemutatni az Olva-
sóknak a történteket.) 

2010. január 19.

„Várad: a kicsi magyar élet 
Nagy és új küzdőit te adtad, 
Költők és más ifjú merészek 
Benned ébredtek és akartak,
Áldott a te száz esti fényed 
És áldott nyugtalan vigalmad.”

(Juhász Gyula: Várad)

A magyar kultúra ünnepe alkal-
mából ismét együtt ünnepeltek a 
nagyváradiak és a berettyóújfalui-
ak. Immáron 10 éve. Január 19-én a 
várakozás izgalmával telt meg a volt 
vármegyeháza díszterme: itt került 
ugyanis megrendezésre a Nadányi 
Zoltán Művelődési Központ szer-
vezésében a Bihar-Bihor helytörté-
neti vetélkedő 7-8. osztályos diákok 
számára. A megmérettetésen öt, 
egyenként 10 fős csapat vett részt. 
A szervezők álma megvalósult. A ta-
valy hagyományteremtő szándékkal 
elindított, a Magyar Kultúra Napja 
Vándordíjért folyó küzdelemben 
idén már nagyváradi iskolák is 
képviseltették magukat. A határon 
átívelő vetélkedő résztvevői: a József 
Attila Általános Iskola „Partium 
2010” nevű csapata, a II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola „Bihari re-
metéi”, a nagyváradi George Cosbuc 
Általános Iskola „Körös-körüliek” 
néven vetélkedő tagjai, az Ady End-
re Líceum „Szent László lovagjai”, 
valamint a Lorántffy Zsuzsanna Re-
formátus Gimnázium „László király 
őrtállói” nevű csapata. A gyerekeket 
Muraközi István alpolgármester 
köszöntötte jó és nemes versenyzést 
kívánva, a vetélkedőn nyújtott tel-
jesítményt szakmai zsűri értékelte: 
dr. Bakó Endre irodalomtörténész, 
a zsűri elnöke, Dukrét Géza és Ku-
pán Árpád nagyváradi helytörténé-
szek, Kapornai Andrásné nyugdíjas 
magyartanárnő, továbbá Kolozsvári 
István, városunk kulturális mene-
dzsere. A helytörténeti ismereteket 
számon kérő kérdések megoldása 
alapján a különböző színű csapa-
tok területeket „foglaltak el” Bihar 
megye kivetített térképén, így fo-
lyamatosan nyomon lehetett kö-
vetni a verseny állását. A szervezők 
által összeállított kreatív feladatok 
a lexikai tudáson túl leleményessé-
get, ügyességet, ötletgazdagságot 
is követeltek a résztvevőktől. Kép-
zeletben gyönyörű bihari tájakra 
kalauzoltak el bennünket a gyere-

kek egy általuk készített tabló se-
gítségével, színjátékot rögtönöztek 
Csuba Ferkó sárréti táltos elhíresült 
csökmői sárkányhúzásának történe-
te alapján, kvíz kérdéseket oldottak 
meg, csak hogy néhány példát em-
lítsek. A vetélkedőt tovább színesí-
tette F. Márton Erzsébet és Meleg 
Vilmos nagyváradi színművészek 
közreműködése, akiktől csodálatos 
verseket hallhattunk, sőt a felada-
tokba is aktívan bekapcsolódtak. 
A gyerekek láthatóan nagyon jól 
szórakoztak, de ez nem befolyá-
solta a teljesítményüket, mivel va-

lamennyien teljes erőbedobással 
küzdöttek a győzelem reményében. 
A végeredményt tekintve elmond-
ható, hogy a váradiak taroltak: a 
„Körös-körüliek” csapata birtokol-
hatja a 2010-es esztendőben a Ma-
gyar Kultúra Napja Vándordíjat, 
jutalmul egy egyhetes honismereti 
táborban vehetnek részt. Második 
helyen „Szent László lovagjai” vé-
geztek, a dobogó 3. helyére pedig 
„Bihar remetéi” kerültek.

Mindenkinek szívből gratulá-
lunk!  Szatmári Kinga, NZMK
(Összeállításunk folytatódik a 2. oldalon)

Meghívó
A Sürgősségi Ellátásért 
Alapítvány február 6-án 

Sürgősségi napot szervez.

A program:
10 óra: A régi megyeháza 

(Kossuth utca 6.) nagytermében sürgősségi napi tájékoztató

Előadók: 
Dr. Lingvay Csaba városi rendőrkapitány: A kressz változásai

Györgyfi Sándor városi tűzoltóparancsnok: 
Tanulságos esetek a területünkön

Dr. Korcsmáros Ferenc mentőállomás-vezető: 
Mentés Magyarországon ma

Dr. Muraközi Zoltán osztályvezető főorvos: 
A sürgősségi osztály működése

Dr. Válint Andrea orvos: Diabeteses sürgősségi állapotok
Dr. Pete László főorvos: Hypertonia ma

12 óra: A régi megyeháza mögötti üres területen mentési bemutató. 
Bemutatót tartanak a Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 

kommandósai. Összehangolt mentési bemutató az OMSZ, 
a rendőrség és a tűzoltóság részvételével. A részvétel ingyenes, 

mindenkit szeretettel várunk.
18 óra: A programot az immár negyedik alkalommal megrendezett 

sürgősségi bál zárja. Helye: Kabos Endre Városi Sportcsarnok. 
A jótékonysági bál bevételét a sürgősségi osztály műszerezettségének 

javítására fordítjuk.
A bál védnökei: Szeifert Ferenc polgármester, dr. Fekete Csaba 

dandártábornok, Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitány
Megnyitó: Szeifert Ferenc polgármester, dr. Fekete Csaba 
dandártábornok, dr. Bulyovszky István főigazgató-főorvos

Műsor: 
A Rendvédelmi szakközépiskola tanulóinak önvédelmi bemutatója

Saman Zerin bűvész
Melegvacsora, tombola, tánc
Éjfélkor disznótoros falatok

A zenét szolgáltatja: Boros-Sarkady-Lefkovits trio
A belépőjegy ára: 5.000 Ft

Jegyek kaphatók: Gróf Tisza István Kórház, 
Briczky Gáborné oktatási előadó

Telefon: 54 507-535

Támogatóink: Berettyóújfalu Város Önkormányzata, 
Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, az Országos Mentőszolgálat 

berettyóújfalui állomása, Gróf Tisza István Kórház, Berettyóújfalu.

Meghívó
A Trianon Társaság február hónapban tartja soron következő 

összejövetelét, amikor megismerhetjük 
a Nyíri-malom és tulajdonosainak történetét. 

Vendégünk lesz dr. Vitányi István, a Fidesz országgyűlési 
képviselő-jelöltje a következő ciklusban. 

Fontos kérdéseinkre fogalmazódhatnak válaszok: 
mi a dolgunk a választásokig, és mi lesz a választások után.

Az összejövetel ideje: 2010. február 2., kedd délután, 18 óra.
Helye: Nadányi Zoltán Művelődési Központ Erdélyi Gábor-terem.

Tisztelettel hívjuk, szeretettel várjuk Önt, családtagjait és barátait.
Trianon Társaság

Értesítés
Január 7-én 20 fővel megalakult a Berettyóújfalui Diabétesz Klub. 

Minden további jelentkezőt szeretettel várunk február 4-én, 
17 órára a Nadányi Zoltán Művelődési Központba. 

Várjuk a cukorbetegek jelentkezését és a családtagjait, 
illetve minden olyan embert, akit érint a cukorbetegség, 

vagy csak egyszerűen érdekli a téma. 
Vérnyomás és vércukormérési lehetőséget biztosítunk minden alkalommal! 
Ezúton kérek elnézést azoktól a tagoktól, akik rossz telefonszámot kaptak meg. 

A helyes elérhetőségem: 402-567, mobil: 20/221-9621, 
e-mail: biroantalne1@gmail.com.

Biró Antalné, a diabétesz klub vezetője

Egyesületünk Berettyóújfaluban Fogyatékosok Nappali Ellátására 
Intézmény indítását tervezi. 

(Látás, hallássérültek, mozgáskorlátozottak, értelmi sérültek jelentkezését várjuk!) 
Az ellátás ingyenes. 

Biztosítunk: 
• kedvezményes étkeztetést, 
• kulturális és fejlesztő foglalkozásokat,  
• szociális foglalkoztatást.

Az érdeklődők a 06-70/316-5402 telefonszámon kaphatnak tájékoztatást.

A berettyóújfalui Arany János Gimnázium egykori diákjai 
domborműves emléktáblát szándékoznak állítani Bagdy Éva tanárnőnek, 

aki gimnázium latintanára és leánykollégiumának igazgatója volt 1950-1962-ig.

Az adományokat a Bihari Alma Mater Alapítvány számlájára kérik átutalni 
2010. március 31-ig „Bagdy Éva Emléktáblája” megjegyzéssel.

Számlaszám: K&H 10200380-34112302

Magyar kultúra-napi Mozaikok

Magyar kultúra-napi különszáM

Felhívások!

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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„Nadányi Zoltán világa”
- Dr. Bakó Endre legújabb könyvéről a magyar kultúra napján -

2010. január 19.

Régi, állandó vendég, ugyan-
akkor már tiszteletbeli bihari és 
berettyóújfalui szerzőként üdvö-
zölte Szeifert Ferenc polgármes-
ter Bakó Endrét a Sinka István 
Városi Könyvtárban január 19-én 
kora este. 

Dr. Bakó Endre irodalom-
történész évtizedek óta gyakran 
előforduló vendég a városban és 
a környéken. Eddigi munkássága 
révén több kiadvány, tanulmány, 
cikk jelent meg a legkülönbözőbb 
helyeken, melyek mind azt bi-
zonyítják, hogy Bihar a magyar 
irodalmi élet egyik legpezsgőbb, 
leggazdagabb helye volt, és az ma 
is. Nadányi Zoltán kapcsán pedig 
már többször is volt szerencsénk 
olvasni tőle a legújabb eredmé-
nyekről, sőt mondhatjuk, hogy 
Bakó Endre volt az, aki újra fel-
fedezte Nadányit, a „bihari tru-
badúrt”, csonka Bihar vármegye 
főlevéltárosát a számunkra. Sőt, 
Nadányinak azóta egyenesen kul-
tusza lett Biharban. Az ő egykori 
Tavasz körúti házánál emléktáb-
lája megkoszorúzásával ünnepel-
jük évről évre a költészet napját, 
és került emléktábla egykori hi-
vatala, a volt megyeháza falára is. 
Nemrégiben az Argumentum Ki-
adónál megjelentek összegyűjtött 
versei is. 

Bakó Endre már 1975-ben, a 
Bihari Dolgozatok című múze-
umi sorozat I. tanulmányaként 
jelentette meg a Nadányi Zoltán 
élete és költészete című írását, 
mely az első monografikus feldol-

gozásnak tekinthető. És most, 25 
év elteltével önálló kötettel büsz-
kélkedhet, mely a Tóth Könyv-
kiadó gondozásában látott nap-
világot. Közben persze számos 
új ismerettel gyarapodhattunk 
általa a múzeum évkönyvein, a 
Bihari Diéták előadásain keresz-
tül. Megismerhettük a népi írók 
szövevényes tevékenységét, az 
országos hírű irodalmárok bihari 
kapcsolatait, megjelenéseit. 

Berettyóújfalu számára min-
dig fontos volt a Nadányi-életmű. 
Bakó Endre számtalan résztanul-
mányt adott ki róla, de most, a 
valódi monográfia megjelenésével 
vált teljessé a sor. Ezért is döntött 
úgy egyhangúlag a város képvi-
selő-testülete az elmúlt év költ-
ségvetésének tárgyalásakor, hogy 
a kötet kiadását erejéhez mérten 
kiemelten támogatja. Hiszen ha 
Nadányi-kötetről van szó, és azt 
szerzőként Bakó Endre jegyzi, az 

bizonyosan egy példaadó és örök 
érvényű kiadványává válik a város 
kultúrtörténetének. 

Bakó Endre – a kötetet ismer-
tető Erdei Sándor újságíró kér-
déseire adott válaszain keresztül 
– ismét hozzánk és egyben rólunk 
is szólt. Tette mindezt úgy, hogy 
most is egyik eseményről a má-
sikra tart, folyamatosan dolgozik 
és publikál, és teszi mindezt a leg-
változatosabb témákban. 

De a Nadányival kapcsolatos 
munkásság sem zárult le e kötet 
megjelenésével, bár a beszélgetést 
követve megtudhatta az érdeklő-
dő, hogy a jeles költő életútjának 
igen sok apró, esetenként már-már 
intim részletével megismerkedett. 
Ahogyan az utolsó kérdésre vála-
szolva elárulta mindannyiunknak, 
újabb, Nadányi költészetét immár 
filológiai szempontból vizsgáló 
munkájához is hozzáfogott.

Kolozsvári István

Nemzet, önbecsülés, kultúra
- Dr. Éles Csaba előadása a Sinka István Városi Könyvtárban -

2010. január 20.

„Jaj a kornak, mely a múltat 
bálványimádássá, a jelent 
tespedéssé aljasítja, valamint 
annak is, mely csak rontani 
képes s lelkesülése a jövőért 
nem egyéb, mint a szenvedély 
és tehetetlenség rajongása.”

(Gyulai Pál)

A szuverén nemzetállamban 
gondolkodók számára állandó 
munkálkodásra és aggodalomra 
ad okot az, amit a hétköznapi szó-
használat a történelem sodraként 
emleget. Talán nekünk magya-
roknak (a tetteket kissé felülírva) 
az aggodalom és a kétely jellemezi 
nemcsak a hétköznapokat, hanem 
az ünnepeket is. Nem volt ez min-
dig így a múltunkban, s talán a 
mára (netán a jövőre) sem teljesen 
igaz, ám Arthur Koestler hallha-
tatlan szállóigéje után elmond-
hatjuk magunkról: „Magyarnak 
lenni: kollektív neurózis.” Szo-
morú sorcsapás. Önmagunktól – 
önmagunkra. Pedig nem kellene, 
hogy így legyen…

Talán ezen gondolatok (és gon-
dok) is „megkörnyékezték” a Sinka 
István Városi Könyvtár dolgozóit, 
amikor a 2010-es évben A magyar 
kultúra napjának apropóján város-
unkba invitálták Dr. Éles Csabát, 
a Debreceni Egyetem Művelődés-
tudományi és Felnőttnevelési Tan-
székének tanszékvezető docensét 
egy olyan röpkének tűnő másfél 
órára, amely igazi tartalommal és 
megfelelő intellektuális mélységgel 
vértezte fel ezt a nemzetünk fenn-
maradása szempontjából is kiemelt 
fontosságú ünnepet.

Éles Csaba ragyogó logikával 
felépített előadásában rámutatott 

annak szükségességére, hogy az 
önismeret és önbecsülés fogal-
ma nem más, mint az egyén és a 
nemzet önismeretének és önbe-
csülésének egysége, egyik a másik 
nélkül csupán félkarú óriás, és 
csakis a nevelés és a kultúra által 
érheti el a maga kiteljesedését és 
továbbélését. Ehhez még hozzá-
fűzte, hogy ez mindenképpen 
folyamatos odafigyeléssel és oda-
adással valósítható meg, amihez 
elengedhetetlenül fontos a megfe-
lelő társadalmi atmoszféra. Szin-
tén nagy hangsúlyt szánt annak a 
ténynek, hogy elengedhetetlenül 
szükséges a megmaradáshoz a 
nemzeti múlttal való hiteles, azaz 
a hamis, kiégett pátosztól mentes 
szembenézés, annak igaz megis-
merésével, a rég elfeledett értékek 
újbóli feltámasztásával. 

Nagyobb távlatokat nyitva ki-
jelentette, hogy az öreg kontinen-
sen található majdcsak minden 
ország számára mindig is fontos 
igény mutatkozott arra, hogy az 
egyetemes európai és lokális ér-
tékeket egy olyan egységbe szer-
vezze, ami által kialakulhat az a 
szintézis, amely szükséges mind 
a közösség és mind az egyén fel-
emelkedéséhez, és a jövőbeli, re-
ményteljes szellemi és tárgyiasult 
gyarapodáshoz. Éppen ezért ma-
gyarként igen is fontos odafigyel-
nünk, hogy a csak ránk jellemző 
sajátosságok (azaz hungarikumok) 
mellett melyek azok, amelyeket 
Európa és a nagyvilág hagyott 
ránk (is) örökül.

 Majd visszakanyarodva nem-
zetünk nagyjaihoz megidézte 
Széchenyi, Vörösmarty, Szemere 
és Eötvös József azon gondolatait, 
amelyek rámutatnak hiányossá-
gainkra, s mindig is meggátoltak 

minket abbéli szándékainkat ille-
tően, hogy igazán nagy és hosszú 
távon is virágzóvá tegyük e hont. 
Kishitűség, irigység, felhorgadó, 
majd hamar elülő vágyak… Ugye 
ismerős, XXI. századi magyarok?

Éles Csaba röpke, ám annál 
tartalmasabb jelenléte – habár 
nem adott konkrét válaszokat – 
mégis kapukat nyitott a jelenlévők 
értékítéletében és -rendszerében 
abba az irányba, ami által egyedül 
is együtt munkálkodva érjhetjük 
el végre azt a nagyságot, amitől 
a csalárdnak tetsző évszázadok, 
dekádok vélt vagy valós módon 
megfosztottak minket.

Tenni ezért pedig önzetlenül – 
a legnemesebb feladatok egyike a 
világon. Mert nincs annál szebb, 
előremutatóbb, mikor egy ország 
a szemünk láttára válik sikeressé 
és emberi módon élhetővé. Mikor 
nemcsak a föld termékenységéről, 
az anyagi jólétről szól a fáma, ha-
nem a szellemi gyarapodásról is 
sokat hallunk. Higgyük el, és igaz 
munkával bizonyítsuk be utódaink 
számára is, hogy így kerek a világ.

Kiss Tamás

„Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok be rajta…”
2010. január 19.

A könyvbemutatót követő-
en Kapunyitogató címmel a 25 
éve városunkban alkotó L. Ritók 
Nóra grafikusművész kiállításának 
megnyitóján vehettek részt a kép-
zőművészeteket kedvelők a Bihari 
Múzeumban. Az Igazgyöngy Mű-
vészetoktatási Intézmény társastánc 
csoportjának bájos bemutatója után 
először Szeifert Ferenc köszöntöt-
te a kiállító művésznőt. Városunk 
polgármestere kijelentette, L. Ritók 
Nóra grafikusként, művészként, 
pedagógusként alapítvány- és in-
tézményvezetőként hosszú évek 
óta egyik legmeghatározóbb sze-
mélyisége Berettyóújfalunak, egész 
Biharnak, így személyes pályája a 
város 25 évének is jelentős részét 
képezi. Az egész környék szíve-lel-
ke, motorja, olyan ember, aki tud-
ja, hogy a gyerekek egészséges lelki 
fejlődésének létszükséglete az önki-
fejezés. Felkarolja a hátrányos hely-
zetű gyerekeket, és munkatársaival 
együtt csodálatos eredményeket ér 
el velük. Ő már megvalósította Be-
rettyóújfaluban azt, amit mindenki 
számára kívánunk az országban, 
hogy a művészet ne csak a keve-
sek kiváltsága legyen, mindenki 
gyakorolhassa a maga és környe-
zete épülésére. Módszerével tíz év 
alatt olyan nemzetközi szinten is 
jegyzett műhely épült ki, hogy a 
világ minden tájáról érdeklődnek 
eredményeik iránt. Nemzetközi 
pályázatok révén nem csak Ma-
gyarországon, sok országban, még 
a távoli Japánban is sikerrel szere-
pelnek. Önálló alkotó, pedagógus, 
szakértő, könyvíró és -illusztrátor, 
továbbképzéseket, akkreditált kép-
zéseket tart pedagógusoknak, így 
kapcsolva be az iskolát a város és az 
ország művészet-oktatási és vizuális 
nevelésébe – sorolta L. Ritók Nóra 
érdemeit a polgármester. A mosta-
ni kiállításról elmondta, a Kapu-
nyitogató cím jól kifejezi mindazt, 
amit néhány percben nehéz össze-
foglalni, és köszönetet mondott a 
művésztanárnak eddigi munkássá-
gáért, majd hasonló sikerekben, jó 
egészségben városunkban eltöltött 
éveket kívánt neki. 

Lakner Lajos, aki két éve ke-
rült közelebb Hajdú-Bihar megyei 
múzeumigazgatóként Berettyóúj-
faluhoz és L. Ritók Nóra művésze-

téhez, méltatását azzal kezdte, az a 
tapasztalata, hogy jó lehet ebben a 
városban élni művészként és ma-
gánemberként is, mert ez a város 
komolyan veszi, és a helyén kezeli 
kultúráját, megbecsüli múzeumát, 
művészeit, mert tudja, a kultúra 
otthonteremtő dolog. Ezért fontos, 
hogy minden közösségnek legye-
nek olyan alkotó személyiségei, 
mint Ritók Nóra. Majd köszönetet 
mondott, hogy a grafikus a Bihari 
Múzeumért Alapítvány tagjaként 
és a múzeumpedagógiai foglalkozá-
sokhoz is számos segítséget ad az in-
tézménynek. Végül kívánta, művé-
szetével nagyon sok kaput nyisson 
ki gyermekek és felnőttek számára 
egyaránt.

A köszöntések után Kállai Irén, 
a Bihari Múzeum igazgatója dr. 
Bényei József költő, újságírónak 
adta át a szót, aki hivatásához méltó, 
szép gondolatokkal, szavakkal, nyi-
totta meg a kiállítást. A tárlat címé-
ről a „Nyitva van az aranykapu…” 
ismert gyermekdal jutott eszébe 
Bényei Józsefnek, aki a kezdetektől 
figyelemmel kíséri L. Ritók Nóra 
művészetét, mert tudja, hogy aho-
va ő invitál, az valóban aranykapu 
– mondta el bevezetésként. Szépsé-

gek és sejtelmek, titkok és fájdal-
mak, álmok és varázslatok vannak 
ott, ahova ő hív bennünket. Egy 
művészasszony belső élete, ugyan-
akkor kapcsolata is a külvilággal. A 
kapu egyetemes jelkép – jelentette 
ki Bényei József –, a nyitottságot, 
várakozást, hívogatást jelenti. Ritók 
Nóra személyisége és művészete is 
ilyen, sugárzik belőle a szeretet, a 
segíteni akarás, a remény, hogy jobb 
lesz a világ. Ha belépünk a kapun, 
megértjük, hogy mindegyik alko-
tásában ott van az élet, a természet, 
a madarak, fák, virágok, gyökerek, 
babák és asszonyok a bennük lévő 
csodákkal. Ettől válik minden képe 
emberivé és emberközelivé. Majd jó 
néhány alkotását egyenként is értel-
mezve kijelentette, ennek a kiállítás-
nak valóban a Kapunyitogató című 
a kulcsképe: íme lássátok ez vagyok, 
ezek vagyunk, ilyen sorssal, ilyen 
emlékekkel. A másik ilyen kulcskép 
a Palackposta című, szintén jelkép, 
mellyel a hajótöröttek üzennek: 
Gyertek, segítsetek! Az ő képei mást 
üzennek: Gyertek, lássátok! Mert 
minden palackban ott van a csoda, 
az ő csodája, a szépségért küzdő em-
ber örökös feszültsége. Szívképek az 
övéi – szögezte le -, békét és kapasz-
kodót jelentenek e zaklatott világ-
ban. Csak észre kell venni. És nagy 
dolog az is – hangsúlyozta Bényei 
József -, ha egy művész nem csak 
tehetséges, de ember is és kiváló ta-
nár is.  Ha álmai és tervei vannak, 
és még nagyobb, ha ezeket meg is 
tudja valósítani. L. Ritók Nóra ilyen 
művész – jelentette ki végül – és kér-
te a megjelenteket, segítsenek neki, 
lépjenek be a nyitott kapun.

Szegediné Lovász M.

„Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni”

2010. január 20.

A fenti móriczi gondolatot tette 
magáévá a tíz évvel ezelőtt megala-
kult Bihari Szabadművelődési és 
Népfőiskolai Egyesület, akik ket-
tős ünnepet ültek a január 20-án 
megtartott konferenciájukon. Egy 
évtizedes fennállásuk mellett azt, 
hogy tíz évvel ezelőtt az ő kezde-
ményezésükre indult el A magyar 
kultúra napjának kiterjesztésével 
a berettyóújfalui és nagyváradi 
közös ünneplés, ami azóta is tart, 
és jelentősen hozzájárult a ketté-
szakított Bihar közös kultúrájának 
felélesztéséhez és fejlesztéséhez, a 
kulturális és emberi kapcsolatok 

erősítéséhez. 
– Fontos 

k e z d e m é -
nyezés és 
ered  ménye s 
folytatás – ál-
lapította meg 
a rendezvényt 
m e g n y i t ó 
b e s z édében 
M u r a k ö z i 
István, Be-
ret t yóújfa lu 
alpolgármes-
tere. – Méltó 

a bő másfél évszázaddal ezelőtt 
Dániában elindult és az 1910-es 
évektől Magyarországon is elter-
jedt népfőiskolai mozgalomhoz, 
akik az iskolán kívüli önművelésre 
ösztönzést, a vallásos szellemű er-
kölcsi nevelést, a látókör-bővítést, 
a gyakorlati képzést, a magyarság-
tudat elmélyítését tűzték ki célul. 
Olyan jól felkészült, önállóan gon-
dolkodni tudó fiatalok, felnőttek 
képzését, akik felelős tagjai közös-
ségüknek. Szűkebb pátriánkban, 
Biharban e téren úttörő szerepet 
Szűcs Sándor és Karácsony Sándor 
vállaltak, de a népi írók erőfeszíté-
sei sem voltak hiábavalók. A Bihari 

Népfőiskola működésének kezde-
tén elsősorban ismeretterjesztő, 
közművelődési tevékenységet foly-
tatott, a térség történelmi hagyo-
mányaival, kulturális kihívásaival 
foglalkozott, amelybe jól illeszke-
dett a már említett közös kultúra-
napi rendezvények megszervezése 
Nagyváraddal. Mára azonban túl-
nőttek e kereteken, hiszen igazod-
va a kor mindenkori kihívásaihoz, 
szembesülve napjaink hibás okta-
táspolitikájával, szakképzési rend-
szerünk hiányosságaival keresték 
és megtalálták a választ napjaink 
kérdéseire. 

Szervesen beépültek a képzési 
rendszerbe igyekezve a kor legna-
gyobb kihívásán, a ma 15 éves mély-
ponton lévő munkanélküliségen 
enyhíteni. Egy életen át tartó tanu-
lással visszasegíteni, visszahozni az 
embereket a munkaerőpiacra. Az 
alpolgármester elmondta, a Bihari 
Népfőiskola számos projektteljesít-
ményével alaposan rászolgált arra, 
hogy a (felnőtt)oktatási rendszer 
alapintézményeinek sorában elnyer-
je a méltó elismerést, és a következő 
tíz évre is hasonló kitartást és erőt 
kívánt az egyesület tagjainak.

(Folytatás a 3. oldalon)

A kiállítás január 19-től 
március 20-ig látható.

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotók: Kari

Fotó: Kari
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„Magyarnak lenni büszkeség és áldás, és nagy-nagy felelősség”
2010. január 20.

Képek és kerámiák öltöztették 
ünneplőbe a Bihar Vármegye Kép-
galériát január 20-án, hogy méltó 
díszletet adjanak A magyar kultúra 
napjának ünnepélyes megnyitójá-
hoz. A Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ népművelője, Szatmári 
Kinga köszöntötte a szép számmal 
egybegyűlteket: Berettyóújfalu ve-
zetőit, képviselőit, Nagyvárad alpol-
gármesterét, illetve a vele a romániai 
magyarság képviseletében érkező 
delegációt és valamennyi résztvevőt, 
majd városunk polgármesterét kérte 
fel a magyar kultúra-napi rendez-
vénysorozat megnyitására. 

Szeifert Ferenc arra a 187 évvel 
ezelőtti szatmárcsekei éjszakára em-
lékezett bevezetésképpen, amikor 
utolsót lobbant a gyertya lángja, és 
nemzeti imádságunk költője pontot 
tett a Himnusz végére. A magyar 
parlament huszonegy éve nyilvání-
totta ezt a napot A magyar kultúra 
ünnepévé, melyhez Berettyóújfalu a 
kezdetektől csatlakozott, és kisebb-
nagyobb rendezvényekkel már akkor 
is ünnepelte e napot. Az igazi áttö-
rést 2001-ben a határon túli Bihar 
felé való kiterjesztés, a Nagyvárad-
dal együtt történő közös ünneplés 
elhatározása jelentette. Elmondta, 
a cél akkor is és ma is Biharország 
két oldalának összekapcsolása. A cél 
nemes és az együttműködés azóta is 
eredményes, mert a kulturális szak-
emberek és önkormányzatok általi 
kezdeményezéshez azóta számos ci-
vil szervezet, intézmény, továbbá kis-
települések is csatlakoztak, és egyre 
szélesedik az érdeklődők köre. A pol-
gármester az elmúlt 9 év legemléke-
zetesebb eseményeinek felelevenítését 
követően a Himnusz megzenésítőjé-
ről, az idén 200 évvel ezelőtt, a köze-
li Gyulán született Erkel Ferencről is 
szólt, aki a költeményt a szó szoros 
értelmében is nemzeti énekünkké 
tette. Azt is elmondta, a Himnuszt 
1844-ben a budapesti Nemzeti Szín-
házban mutatták be először, megszü-
letésétől azonban 80 évnek kellett 

eltelnie ahhoz, hogy 1903-tól hivata-
losan is a magyarok himnusza lehes-
sen. A habsburgok ellenkezése után, 
az ’50-es évek legsötétebb korszaka-
iban is volt próbálkozás az akkori 
diktátor, Rákosi Mátyás részéről, 
hogy másik, ún. szocialista himnuszt 
szerezzenek a magyaroknak. Az álta-
la felkért alkotók, Illyés Gyula és Ko-
dály Zoltán voltak. Utóbbi nem vál-
lalta, nemet mondott a diktátornak, 
így maradhatott immár több mint 
100 éve Kölcsey és Erkel Himnusza 
nemzeti énekünk. „Kell tehát nemet 
mondani tudni, olykor a legnagyobb 
hatalmasságokkal is szembeszegülni, 
hogy megmaradhassanak a magyar-
ság értékei, sajátos nemzeti, egyben 
egyetemes kultúránk, megmarad-
hasson a magyarság” – vonta le a 
következtetést megnyitó beszédének 
zárásaként a polgármester. 

Mint oly sokszor már, most is Me-
leg Vilmos nagyváradi színművész 
csodálatos és különleges előadásmód-
jában hallhatta a közönség a Him-
nuszt, melyet kevesen tudtak megha-
tódás nélkül végighallgatni, így Biró 
Rozália Nagyvárad alpolgármester 
asszonya is azzal kezdte köszöntő 
beszédét, hogy: nehéz, és talán ezek 
után nem is kell megszólalni. Mert 
mi az, amit nem mond el rólunk, 
magyarokról ez a nemzeti ima? Mi 
az, amit ne éreznénk mi, magyarok 
akár a hétköznapjainkban is? Mégis, 
milyen szerencsések vagyunk, milyen 
gazdag nemzet vagyunk, mert nem 
lehetnénk azok, akik vagyunk, ha 
nem ezt az anyanyelvet beszélnénk, 
nem ezek lennének a hagyománya-
ink, nem volna ilyen gazdag a kultú-
ránk. Majd azokról a nemzedékekről 
szólt, akiknek titkokban tanították, 
de megtanulták Erdély- és Partium-
szerte a magyar himnuszt, és ma már 
vasárnaponként a templomaikban 
Erdély-szerte zeng a nemzeti ének, 
és beleénekelhetik örömeiket, fáj-
dalmaikat. A tíz év elég volt ahhoz 
– mondta az alpolgármester asszony-, 
hogy A magyar kultúra ünnepe egy 
csetlő-botló kisgyerekből egy maga 
útját járó, kamaszkorú egyénné érett, 

és azóta a határ is már majdnem csak 
a térképen, a valóságban egyre kevés-
bé létezik. Ma már nem csupán arról 
beszélhetünk, hogy a kirekesztett és 
az anyaországi magyarság egymásra 
talált, arról is, hogy együtt gondol-
kodunk, hogy megtanuljuk egymást 
kölcsönösen becsülni. Kellően éret-
tek vagyunk ahhoz, hogy alázattal 
mondjuk: büszkeség és áldás és nagy-
nagy felelősség magyarnak lenni 
Biharországban, itt az anyaországban 
és a határ túloldalán – zárta szép és 
nemes gondolatait Biró Rozália al-
polgármester. 

***

Két műfaj, két művész
A megfontolásra érdemes szava-

kat és gondolatokat tartalmazó kö-
szöntők után kiállítás-megnyitóval 
folytatódott az est Két műfaj, két 
művész címmel. A nagyváradi fiatal 
művészek, Márton Katalin és Jankó 
Szép Noémi Abigél közös tárlatát 
Jakobovits Márta keramikusmű-
vész, a Magyar Művészeti Akadémia 
tagja nyitotta meg a Bihar Vármegye 
Képgalériában. Elmondta, öröm és 
követendő példa, hogy A magyar 
kultúra napján ilyen nagyszerű ki-
állítás megnyitásával tiszteleghetünk 
itt, Berettyóújfaluban kultúránk 
előtt. Hiszen ez az ünnep az önma-
gunkra figyelés, értékeinkre való fi-
gyelés, sajátos szellemi minőségekre 
való odafigyelés is. Ezt az ünnepet 
úgy tekinthetjük, mint felhívást, tu-
datosítást, hogy védjük és becsüljük 
meg nagyszerű szellemi értékeinket, 
mert ezek a nemzet egészének, élet-
képességének biztosítékai. Ezekkel 
járulunk hozzá az európai kultúrá-
hoz, s ez nemcsak jogunk, de köte-
lességünk is. A művésznő kifejtette, 
különleges kiállítás ez, melyben a 
kiállított munkákon keresztül két 
külön műfaj, a papír és a kerámia 
párbeszédének lehetünk tanúi. A 
kerámia az idők mélyére visszanyú-
ló, s az emberiség történetét követő 
és dokumentáló közeg. A papír, mint 
az összegyűlt tudás megőrzője, isme-
reteket, írást őrző és továbbító közeg. 

E kiállításon belül nem csak a két 
műfaj, de a két alkotó munkáinak 
társítása is szerencsés, mert lelki al-
katukban, érzelmi, etikai hozzáállá-
sukban is van rokonság. Jankó Szép 
Noémi Abigél munkáiban rendkívül 
kifinomult a szín, a forma, az anyag-
szerűség együttes hatása. Párnák, 
Párna-bogarak, Anyapárna, Ágyások 
fehérben címekkel igazi kerámia-köl-
tészet, vizuális költészet jelenik meg. 
Márton Katalin papír-munkáinak 
visszafogott színvilága nagyszerűen 
csatlakozik a fent említett kerámiák 
kifinomult világához. Alkotásaiban 
érződik, hogy lelki alkatának tökéle-
tesen megfelelő közeg a papír, hogy 
belefeledkezik, és teljesen azonosul 
a papír formaképzési lehetőségeivel. 
Székek, Kötelék, Kukkantó, Kulcs-
kerék e köznapi motívumok tar-
talmának titokzatos szimbólummá 
válását érhetjük tetten munkáiban 
– ajánlotta a két fiatal művésznő 
alkotásait az érdeklődők figyelmébe 
Jakobovits Márta keramikusművész. 

***
Az estre a koronát Wass Albert 

legismertebb, legtöbb nyelvre lefor-
dított regényének színpadi változata 
tette fel a Nadányi Zoltán Művelő-
dési Központ zsúfolásig telt nagyter-
mében. A Főnix Művészeti Műhely 
előadásában láthatták a jelenlévők: 
A funtineli boszorkány című roman-
tikus-tragikus darabot, melynek re-
ális elemekkel vegyített meseszerű 
története a múlt század fordulójának 
Erdélyébe kalauzolta a nézőket. 

***
A ünnepségsorozatot Berettyó-

újfaluban január 21-én este kísérte 
a legnagyobb érdeklődés, amikor 
közel 1000 fős hallhatóság előtt a 
felvidéki magyar zenészekből álló, 
nagysikerű Ghymes népzenei 
együttes fergeteges koncertjét él-
vezhette a közönség a Kabos Endre 
Városi Sportcsarnokban. Ezen az es-
tén és az egész hét folyamán jó volt 
magyarnak lenni Berettyóújfaluban 
és Nagyváradon is. Jó lenne, ha 
máskor is, sokszor volna ez így.

Szegediné Lovász M.

„Jobb polgárt, jobb hazafit, 
s jobb embert nevelni”

(Folytatás a 2. oldalról)
A rendezvényt megtisztelte je-

lenlétével dr. Szabó Irma, az Ok-
tatási és Közművelődési Miniszté-
rium közművelődési főosztályának 
vezetője, aki Tíz év a felnőttképzés 
szolgálatában című előadását szin-
tén a Bihari Szabadművelődési és 
Népfőiskolai Egyesület eddig vég-
zett munkájának, eredményeinek 
bemutatásával kezdte. Kijelentet-
te, önkéntes kulturális missziót 
vállaltak az alapítók azzal, hogy 
az ország egyik leghátrányosabb 
térségében a kulturális felemelke-
désért, az általuk képzett célcso-
portok munka és továbbtanulási 
esélyeiért dolgoznak, hiszen az 
emberi közösségek legfontosabb 
összetartója a művelődés, a tanu-
lás, s egyben ezek a nemzetek sike-
rességének kulcselemei is.

Az ünneplés szakmai részében 
Harasztosi Sándor, az egyesület 
elnöke ismertette a Második esély 
nevet viselő falugondnok és beteg-
gondozó képző programot, melyet 
a Bihari kistérség foglalkoztatási 
és népességmegtartó helyzetének 
javítása érdekében végeztek egy 
európai uniós (TÁMOP) támo-
gatás segítségével. A program vég-
rehajtása során 26 olyan személyt 
vontak be, akik alacsony iskolai 
végzettségűek, szakképzetlenek 
vagy elavult szakképzettségű-
ek voltak. A céljuk az volt, hogy 

szakmai és kulcskompetencia fej-
lesztő képzéssel elérjék a bevontak 
esélyegyenlőségének javítását, a 
munkába való elhelyezkedésüknek 
segítését, egzisztenciális gondjaik 
megoldását. 

A szakmai program másik elő-
adója, Porkoláb Lajos pedig a kép-
zés során végzett mentori tevékeny-
séget ismertette a hallgatóság előtt. 
Elmondta, ez a mentorság a képzés 
teljes időtartamára, illetve azután, 
a követésre is kiterjedt. A mentori 
munkának a legfontosabb része 
ugyanis, hogy létrejöjjön egy köl-
csönös bizalmi légkör a résztvevők 
és a tanácsadók között. Örömmel 
nyugtázta, hogy a csoportok tagjai 
között az együttműködés folyama-
tosan példaértékű volt, a záróvizs-
gákra valamennyien felkészülten 
érkeztek, és a vizsgaeredmények 
is ezt bizonyították. Egyik tanfo-
lyamról sem volt lemorzsolódás, a 
hiányzások aránya sem volt jelen-
tős. A képzést elvégzők közül mára 
11 fő helyezkedett el, amelyet igen 
nagy eredménynek tekintenek.

A rendezvény utolsó előadója 
Mihályfi Márta, a Magyar Nép-
főiskolai Intézet igazgatója volt, 
aki Képzés és projekt monitoring 
címmel összegezte a program meg-
valósulását, és kisebb hiányossá-
goktól eltekintve hatékonynak és 
eredményesnek ítélte. 

Szegediné Lovász M.

Megkezdődött A magyar kultúra ünnepe
-Átvétel a Bihari Napló január 19-én megjelent számából-

2010. január 18.

Nagyvárad – S. Németh Katalin 
könyvének hétfői bemutatójá-
val megnyílt A magyar kultúra 
ünnepe rendezvénysorozat, 
melynek eseményei Bihar és 
Hajdú-Bihar megyékben zajla-
nak majd.

 
A magyar kultúra ünnepe soro-

zat nyitórendezvényének tekinthető 
hétfői könyvbemutató a nagyáradi 
Lorántffy Központban zajlott le. 
Magáról a magyar kultúra ünnepé-
ről dr. Fleisz János, a Bihar Megyei 
és Nagyváradi Civil Szervezetek 
(BINCISZ) elnöke szólt, elmond-
va, hogy 2001 óta rendezik azt 
meg. „A mostani programok célja 

az, hogy megmutassuk értékeinket 
nagy Biharországban” – jelentette 
ki a BINCISZ elnöke. Megnyi-
tó beszédet tartott Biró Rozália, 
Nagyvárad alpolgármestere, aki 
kiemelte, hogy mindenféle kény-
szerítő körülmények, nehéz gazda-
sági helyzet közepette az emberek 
kényszerítő erővel érzik azt, hogy 
ha csak néhány órára is, de együtt 
legyenek. A kultúránk az az erő, 
ami összehoz bennünket – hangsú-
lyozta Biró Rozália -, és ez a ma-
gyar közösségünket összekötő erő 
teremtett lehetőséget a maroknyi 
romániai magyar közösségnek arra, 
hogy az országnak magyar nemze-
tiségű művelődési minisztere van.

Biró Rozália a továbbiakban 
felhívta a figyelmet arra,  hogy 

A magyar kultúra ünnepén Be-
rettyóújfalu helyi önkormány-
zata és helyi közössége min-
dig igazi testvérként volt jelen 
Nagyváraddal. „December 5-ét 
ugyan nem lehet elfelejteni, de 
a mindennapi kézszorítások 
bizonyítják azt, hogy együtt 
vagyunk. Legyen nyitottságunk 
arra, hogy becsüljük egymást, 
szeressük művészeinket, tanítsuk 
gyermekeinket, írjuk könyvein-
ket, ezekből épül fel a mi erős 
Magyarországunk” – zárta szava-
it Biró Rozália. A rendezvényen 
felszólalt Muraközi István, Be-
rettyóújfalu alpolgármestere is, 
aki köszöntőbeszédében hang-
súlyozta, hogy a kultúra élő do-
log, és minden részének megvan 
a maga feladata. „Minden kö-
zösség kultúráját az határozza 
meg, hogy mit gondolnak az 
élet nagy dolgairól” – fogalma-
zott az elöljáró, hozzátéve, hogy 
a közösségeket  az anyanyelv, a 
kultúra, a közös múlt köti össze. 
Valaki akkor lehet nyitott más 
kultúrák iránt, ha a saját kultú-
ráját ismeri és becsüli. Azok az 
emberek, akiket nem köt össze 
egy közös kultúra, porszemek 
csupán, melyeket elfúj a szél. 
Végezetül Muraközi István azt 
kívánta: ne csak porszemek le-
gyünk, hanem közös kultúránk 
által megerősített közösség.

Nyírő Gizella: 
helyreigazítás

Előző lapszámunk 3. oldalán 
a „Bihari rendezvénycsarnok 
Berettyóújfaluban” című cik-
kemben tévesen közöltem, hogy 
a 600 milliós beruházás önere-
jét az önkormányzat kötvény-
kibocsátásból finanszírozza. 
Helyesen: Az önerőt a Morotva 
Egyesület állja. Az elírásért az 
érintettektől elnézést kérünk.

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Zárszó
A magyar kultúra-napi ün-

nepségsorozat berettyóújfalui ren-
dezvényei január 25-én, hétfőn, 
lapzártánkkal egyidőben  néprajzi 
előadással zárult, melyet a Sárrét 
népi építészete címmel dr. Balassa 
M. Iván kandidátus két helyszínen 
is, az Eötvös József Szakképző In-
tézetben és a Nadányi Zoltán Mű-
velődési Központban is megtar-
tott. A nagyváradi rendezvények 
zárása január 23-án, szombaton 
volt, melynek az ünnepi esemé-
nyek összegzésén és értékelésén túl 
szintén voltak határon inneni vo-
natkozásai, Fenyvesvölgyi Tamás 
festőművész és Fenyvesvölgyiné 
Tóth Zsuzsa grafikusművész ki-
állítását nyitotta meg Kolozsvári 
István, városunk kulturális me-
nedzsere a nagyváradi Tibor Ernő 
Galériában. Ezekről a következő 
lapunkban számolunk be olvasó-
inknak.  (a szerk.)
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Berettyóújfalu, Kádár Vitéz utcán (Fakocsma mellett) fekvő 
1510/1 hrsz-ú fejlesztésre kijelölt építési terület 1/3-ad része 

cca. 6300 m2 terület. Ép. övezeti besorolása Vk 51 2944 
központi vegyes zóna. Az ingatlanon építhető létesítmények: 
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, kulturális, igazgatási, 
egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, sport-
létesítmények (összalapterület 51%-ában lakások, felszín 

alatti parkolók és üzemanyagtöltő állomás. 

Sáp községben a vasútállomás mellett a közforgalmú ra-
kodóvágánytól 80 méterre, a község belterületén 233 hrsz. 
alatti 7026 m2 területű „telephely”-ként bejegyzett fejlesz-
tésre kijelölt terület (1500 m2-es gabonatároló engedélyes 

tervdokumentációjával). Víz, villany, gáz közművek a telekre 
be vannak kötve, a telek két utcára nyílik, mindkét utca asz-
faltos, a területen bármilyen ipari, kereskedelmi, gazdasági 

létesítmény építhető (ár beszerzési ár)

Hirdetési oldal

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

Lisztes Éva

AutósiskoLájA 
Nyilvántartási szám: 09-0017-07

Berettyóújfalu, 
Körépület emelete

Tanfolyamot indítunk Moped, A1, 
Ak, A és személygépkocsi vezetői 

kategóriákban 
minden hónap első hétfőjén

Bővebb információ: 
30/648-1266

www.liszteseva.uw.hu

 állapotfelmérés 
 talp- és hátmasszázs 

 allergia- candida tesztelés 
 fülakupunktúra 

 túlsúly csökkentése 
 dohányzás leszoktatása 

 méregtelenítés 
Bérletek és kedvezmények, 
gyógynövény készítmények 

bemérése. 
Bejelentkezés 
06-30/409-4319

Kutyatulajdonosok figyelmébe
Magyarhomorogi kutyakiképző iskola 

szeretettel vár minden kutyás sporttársat 
csoportos, illetve bentlakásos kiképzéseire. 

Csoportos kiképzés minden vasárnap, 9 órától 12 óráig 
a régi focipályán, illetve Berettyóújfaluban 

minden szombaton, 9-től 12-ig a Berettyó-parton. 
Az iskolában bármilyen fajtájú, akár keverékkutyák 

is részt vehetnek 6 hónapos kortól. 
Jelentkezni lehet személyesen kiképzési időben 

Bazsó Lajos kiképzésvezetőnél vagy telefonon: 30/270-7765

Hirdessen a berettyóújfalui 
Kabos endre Városi sportcsarnoKban!

A sporteseményeken (MEZEI-VILL FC, BMSE, 
bajnoki mérkőzések, kispályás foci mérkőzések, stb.) 

és rendezvényeken (koncertek, szalagavatók, bálok, stb.) 
évente több tízezer ember látja reklámjait.

Hirdethet a labdafogó hálón és a küzdőtéren.

- a labdafogó hálón a nézőtérrel szemben 
9000 ft +áfa/m2/év

- a küzdőtéren a kezdőkörön kívül 
15000 ft+áfa/m2/év 

Hirdetési igényét a 06-30/6033051-es telefonszámon 
várjuk vagy személyesen a sportcsarnokban.

Hirdetései minden rendezvényre érvényesek!

Herpály-Team Kft.

Az egy éve alakult „Arkadas” nevű Baranta csoport 
várja érdeklődők jelentkezését. 

Edzéseinket a Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
nagytermében tartjuk vasárnap, 14-től 18 óráig. 

Kortól és nemtől függetlenül mindenkit szeretettel várunk 
ennek az ősi magyar harcművészetnek a gyakorlásához. 

Elérhetőségeink: Nagy Csaba 06-30/518-0098. 
E-mail: akibacsgyan@freemail.hu 

a Margaretta Marketing és ingatlanfejlesztő Kft., berettyóújfalu 
befeKtetŐKneK-beruHáZóKnaK beszerzési áron eladná az alábbi ingatlanait:

Érdeklődni jakab2@t-online.hu vagy 06-30/925-3570 telefonszámon. 

Most indul az Útkereső program állástalanoknak

2009. december 15-én a Berety-
tyóújfalui Polgármesteri Hivatal 
nagytermében került megrendezésre 
az „Útkereső” elnevezésű projekt nyi-
tókonferenciája.

Szeifert Ferenc polgármester 
köszöntötte a megjelenteket, és örö-
mét fejezte ki, hogy a Berettyóúj-
falu Város Önkormányzata által az 
ÚMFT Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Programhoz benyújtott pályázat 
eredményeként az alacsony foglal-
koztatási eséllyel rendelkező emberek 
újabb lehetőséget kapnak a munka 
világába visszakerülni. Az Európai 
Unió a programot 46 millió forinttal 
támogatta, így adva esélyt ezen em-

berek életminőségének javulásához. 
Hangsúlyozta, hogy nagy segítség 
ez a program a Berettyóújfaluban és 
környékén élő embereknek, hisz a 
térségben nagyon magas az inaktív 
emberek száma.

A polgármester bevezetője után 
Vajda Györgyi, a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium főtanácsosa 
részletesen bemutatta a TÁMOP 
5.3.1 „Első lépés” program pályázati 
kiírását.

Ezt követően Kinter Mónika pro-
jektmenedzser ismertette az Útkereső 
projektet. Elmondta, hogy a prog-
ram 2009. november 1-jétől – 2011. 
április 30-ig tart, lehetőséget adva a  

Berettyóújfaluban, Szentpéterszegen, 
Gáborjánban és Hencidán élő hát-
rányos helyzetű aktív korú, nem 
foglalkoztatott emberek számára a 
munkaerőpiacra történő beilleszke-
désre. Komoly problémát okoz, hogy 
a munkaerőpiacról kiszoruló rétegek 
elavult szakmai tudásuk, megválto-
zott személyiségjegyeik, készségeik 
miatt önerejükből nem képesek oda 
visszajutni. Csökkent a motiváltsá-
guk, leromlott vagy ki sem alakult a 
munkakultúrájuk. Elvesztették azo-
kat a képességeket és készségeket, 
amelyekkel az elsődleges munkaerő-
piacon megmaradhatnának. 

A projekt hosszú távú célja a szo-
ciális, foglalkoztatási és más szak-
területek, valamint a helyi civil és 
gazdasági szervezetek együttműködé-
sében a térségünkben élő, hátrányos 
helyzetű – társadalmi perifériára 
szorult – aktív korú nem foglalkoz-
tatott csoportok fejlesztése szociális 
és humán szolgáltatások tervszerű, 
egyénre szabott nyújtásával annak 
érdekében, hogy önállóan képesek 
legyenek a munkaerőpiac igényeihez, 
változásaihoz alkalmazkodni, azokra 
megfelelően reagálni foglalkoztatha-
tóságuk érdekében. Közvetett cél a 
helyi társadalom szociális érzékenysé-
gének, toleranciájának növelése, mely 

a program későbbi fenntarthatósága 
szempontjából lényeges.

Bíró Istvánné a program szak-
mai tartalmáról kifejtette, feladatuk 
a célcsoport felkutatása, toborzása 
a családsegítő szolgálat, munkaügyi 
központ közreműködésével és helyi 
partnerszervezetekkel, kisebbségi ön-
kormányzatokkal, civil szervezetekkel 
közösen. A programban az érintett 
településeken 140 emberrel történik 
adatlap-felvétel, és egy központilag 
elkészített on-line rendszerben is rög-
zítik az adatokat. A rendszerbe felvitt 
célcsoporttagokból a szakmai team 
segítségével 60 fő kerül kiválasztásra 
– ők lesznek a program résztvevői. 

Az esetmenedzserek – akik a helyi 
családsegítő irodákban érhetők el – a 
kiválasztott ügyfelekkel egyéni fejlesz-
tési és szolgáltatási tervet készítenek. 
Az egyén foglalkoztathatóságának 
javítása érdekében problémafeltá-
rás, állapotfelmérés (szociális hely zet 
felmérése, tanulási képesség mérése, 
kulcs képesség-vizsgálat, komp lex 
mun ka- és pálya alkalmassági felmé-
rés, valamint egészségügyi alkalmas-
sági vizsgálat) a szükséges szakterüle-
tek bevonásával.

A programban számos szolgál-
tatást nyújtanak, például: informá-
ciónyújtás, tájékoztatás, ügyintézés, 

szolgáltatások közvetítése, ellátások-
hoz való hozzájutás segítése, tanács-
adások (életviteli, pályaorientációs, 
munkavállalási, pszichológiai), segítő 
beszélgetés, egyéni esetkezelés, fej-
lesztő jellegű csoportfoglalkozások 
(kommunikációt fejlesztő, szemé-
lyiségfejlesztő, önismereti, önsegítő, 
képességet-, készséget, szociális kom-
petenciát fejlesztő csoportfoglalko-
zások), képzés szervezése hiányszak-
mára építve, közösségi programok 
szervezése, családi tanulási program.

A program várható eredménye: 
a pályázati kiírás szerint a bevont 
célcsoporttagok 80 %-ánál kell 
eredményt felmutatni a pályázat be-
fejezésekor, eszerint 48 fő esetében 
kell tejesíteni a vállalást. A program 
megvalósításának alapja az együtt-
működés a területen működő intéz-
ményekkel, civil szervezetekkel, ki-
sebbségi önkormányzatokkal. Erről 
Kiss Erzsébet az Új Esély Egyesület 
vezetője beszélt bemutatva, hogy ná-
luk ugyanez a TÁMOP-pályázat ho-
gyan valósul meg.

A rendezvény végén a part ner-
szevezetek vezetőivel együttműkö-
dési megállapodás került aláírásra a 
pályázat sikeres megvalósítása érde-
kében.

Kinter Mónika

apróhirdetések
iNGYeNes vagyoni közvetítés 
Európa legnagyobb független ta-
nácsadójától. Évente egy-két havi 
bérét spórolhatja meg pénzügyei 
rendezésével. A jelenlegi legjobb 
folyószámla, nyugdíjpénztár, 
egészségpénztár, lakáshitel, 
személyi kölcsön, befektetés, 
biztosítások Önnek pénzintézettől 
függetlenül. 
telefonszám: 06-30/513 1357.

személyszállítás 15 fős kisbusz-
szal, számlaképesen. Érdeklődni 
lehet 06-20/317-4332, 54/402-
661). T. Balogh Sándor.

15 hektár két darabban lévő 
termőföld Zsáka határában eladó. 
Érdeklődni lehet 54/442-078-as 
telefonszámon.

Hirdessen a

Bihari 
hírlapBan!
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Évértékelő

A Bihari Lövészklub a 2009. 
évben elért eredményeiről, 
munkájáról, versenyeiről

A Bihari Lövészklub tagjai a 
tavalyi évben is szép eredménye-
ket értek el, két tagunk országos 
bajnoki címet szerzett. Hegedűs 
Péter három versenyszámban, 
Tóth Mihály egy versenyszám-
ban országos bajnok. Az utánpót-
lás lövészek közül öten, megyei 
bajnoki címet szereztek.

A klub taglétszáma elérte a 
százat, ebből minősített verseny-
ző 26 fő különböző kategóriák-
ban.

Az elmúlt évben klubunk 16 
versenyt rendezett, ebből egy 
országos minősítő gyorspont ver-
senyt, valamint a három ünnepi 
lövészversenyt, egy nagyon szín-
vonalas I. P. S. C. level I-II-es 
szintű versenyt Nagy „Bill” Imre 
közreműködésével, és a Szent 
Márton-kupát, a történelmi ha-
gyományőrző elöltöltős fegy-
verek versenyét Asztalos László 
szervezésében. Egy shotgun lö-
vészet Nagy „Bill” Imre vezetésé-
vel, valamint az elmúlt évben is 
megrendeztük a Bihari Lövész-
napokat, immár a negyediket.

Ezenkívül még két minősítő 
verseny is volt, ahol a sportolók 
lövésztudásukról adtak számot, 
valamint egyéb versenyek (szilu-
ett, steel, 3 testhelyzetes, stb.) is 
voltak.

Az elmúlt évben is tartott az 
oktatás a Bessenyei György Szak-
középiskola rendvédelmi szakos 
tanulóinak Hudák Attila vezeté-
sével. 

Az éves kötelező lőgyakorlatot 
a mi lőterünkön tartotta a rend-
őrség.

Az ifiknek is volt alkalmuk bi-
zonyítani, hiszen négy versenyen 
indulhattak, egy megyei szintűn, 
és három területi rendezésű ver-
senyen.

Megyei bajnokok ifi kategó-
riában: Tallós Viktória, Mezei 
Elizabet, Ifj. Asztalos László, Asz-
talos Imre, Bozsódi László. 

2009. december 16-án a be-
rettyóújfalui önkormányzat 
sportbizottsági ülésére voltuk 
hivatalosak, ahol Hegedűs Péter 
klubelnököt a bizottság oklevél 
elismerésben részesítette, három-
szoros országos bajnoki címéért, és 
a klubban végzett munkájáért. Itt 
említsük meg azokat a tagokat is, 
akik nagyon sokat tesznek a klub 
működéséért, a hétvégi és egyéb 
napokon a lőtér nyitva tartásá-
ért: Bordi József, Szabó Sándor, 
Asztalos László, Zsiga Zsombor, 
Hegedűs Péter, Nagy „Bill” Imre, 
Hudák Attila.

Köszönjük minden aktív klub-
tagunknak az elmúlt éves munká-
ját, és a jövő évben is számítunk 
rájuk.

Hudák Attila
elnökségi tag

Középfokú (bronzjelvényes) gyalogos 
túravezetői tanfolyam

A Navigátor Debreceni Túra Klub és a Hajdú-Bihar Megyei Természetjáró 
Szövetség középfokú (bronzjelvényes) gyalogos túravezetői tanfolyamot 

indít 2010. február 3. és május 9. között.

A tanfolyam 14-18. életév közötti jelentkezők számára ifjúsági, 18. életév 
feletti jelentkezők számára bronzjelvényes fokozatú túravezetői képesítést 

ad. A vizsgabizonyítványok átadása a gyakorlati vizsga után. 

Beiratkozás, jelentkezési lap leadása, részvételi díj befizetése 2010. február 
3-án a megnyitón történik.

 A tanfolyamra való jelentkezés feltételei:
  • jelentkezési lap kitöltése és aláírása
  • részvételi díj befizetése
  • a vizsga napjáig betöltött 14., illetve 18. életév
  • 18 év alattiaknak szülői beleegyezés 

A tanfolyam elméleti előadásainak helye: Debrecen, Piac u. 71.
A tanfolyam elméleti előadásainak ideje: szerdai napokon, 18-20 óráig

A gyakorlati túrákon a megjelenés kötelező. Felmentést a tanfolyam vezető-
sége indokolt esetben ad.

Elméleti vizsga: 2010. május 8. (szombat) 
Gyakorlati vizsga: 2010. május 9. (vasárnap)

A tanfolyamot minimum 15 fő jelentkezése esetén indítjuk el.

Az előadásokra hozz magaddal íróeszközt és jegyzetfüzetet.
A gyakorlati túrák önköltségesek (a felszerelésed összeállításában segítünk). 

Részvételi díj: 10 500 Ft

A hallgató önhibájából történő távolmaradása esetén a részvételi díjat vissza-
fizetni nem áll módunkban. Szükség szerint készpénzfizetési számlát adunk.

Jelentkezni, illetve a tanfolyammal kapcsolatban további információt kapni a 
30/313-0339 telefonszámon vagy a barnabobe@gmail.com címen lehet.

NDTK vezetősége

A sokoldalú ember 
- Találkozás Hegyi Gyulával - 

A volt európai parlamenti 
képviselő kalandos előélet után 
jutott el Brüsszelig. Diákkorá-
nak meghatározó élménye volt a 
budai Hámán Kató Gimnázium, 
ahol az angolt választotta idegen 
nyelvként. Utólag már sajnálja, 
hogy nem az olaszt, mert Itália 
nyelvét tanulni kaland, szenve-
dély és út az antik kultúrához. Az 
angol persze hasznos világnyelv. 
Először nem humán pályát vá-
lasztott, mert a Műegyetem után 
építészmérnökként kemény nyolc 
hónapot dolgozott, majd jött a 
Magyar Hírlap, ahol kulturális 
rovatvezetőként, publicistaként 
és filmkritikusként működött. 
Ma is vallja, hogy legfontosabb az 
írott kultúra megmaradása.

Hegyi Gyula alapelve, hogy 
mindenütt jó, de a legjobb egy 
könyvtárban. Ezért is jött el ja-
nuár 15-én a Sinka István Vá-
rosi Könyvtárba, ahol Gyula 
Ferencné volt a beszélgetőtársa. 
Az országgyűlési képviselő asz-
szonynak azonban nem sokat 
kellett kérdeznie, hiszen a vendég 
nagy mesélőként viselkedett. Ér-
kezésének apropója két legújabb 
könyvének bemutatása volt, me-
lyek „A brüsszeli utas” és „A szél-
kerék dala” címet viselik. A politi-
zálás mellett van egyéb hobbija is, 
nagyon szeret biciklizni és utazni. 
Már járt Iránban is, és ez bármi-
lyen hihetetlen, de két hét olcsóbb 
ott, mint a Balatonnál. Külföldön 
nem elég csupán turistaként néze-
lődni, jobb, ha az ember fia pusz-
ta katedrálisnézés helyett bemegy 
a misére is.

Hegyi Gyula szívügye a film-
örökség megvédése. Véleménye 
szerint a magyarországi filmar-
chiválásnál előfordul, hogy egy 
nyilvántartott film valójában ha-
misítvány.

A volt európai parlamenti kép-
viselő szerepét tekintve Brüsszelt 

a valamikori Bécshez hasonlítja. 
Utóbbi a Habsburg Birodalom 
központja volt, most ugyanezt 
tölti be a belga főváros. A döntés-
kor ez az ország esett legközelebb 
minden alapító tagországhoz, a 
település akkor nem számított 
jelentősnek. A város szélén renge-
teg park és tó található. Az úgy-
nevezett „beállási kvóta” idején a 
magyarok bizonyultak a legfelké-
szültebbeknek, sajnos ma már ez a 
múlté. Most 2-3000 honfitársunk 
dolgozik ott, és munkájuk mel-
lett teremtenek magyar közösségi 
életet kulturális körökben és klu-
bokban. Az ott élő állampolgárok 
nem veszik olyan véresen a politi-
kát, mint nálunk. Ha megbukik a 
kormány, vállat vonnak és várják 
a következőt. Az idegengyűlöletet 
úgy fogadják, hogy az már meg-
volt a régi demokráciákban is.

Képviselői munkája során fon-
tosnak tartotta, hogy szem előtt 
legyen az élelmiszerbiztonság. 
Mintegy 35000 vegyi anyagot 
kellene 10 év alatt bevizsgálni, 
hogy megtudjuk, melyik ártal-
mas a szervezetünknek, melyek 
a rákkeltők. Sajnos a multicégek 
megpróbálják korrupcióra bírni a 
vizsgálódókat, ezért Hegyi Gyula 

szerint érdemes minél több finn 
nemzetiségűt a bizottságba dele-
gálni, mert ők a legtisztább erköl-
csűek. A pártoknak sokkal többet 
kellene foglalkozniuk az emberi 
egészséggel, hiszen egy termé-
szetgyógyászati előadásra ezrek 
mennek el, míg a politikusokra 
kevesen figyelnek oda.

A beszélgetés során szó esett 
a Romániában lévő verespataki 
aranybányászatról is. A kanadai 
cégnek 1 millió kilogramm cia-
nidot kellett volna felhasználnia 
a kitermeléshez, amihez egy 400 
(azaz négyszáz!) méter magas tá-
rozót építettek volna. Szerencsére 
ma már nemcsak a magyarok, de 
a románok is komolyan veszik a 
veszélyt, és tiltakozik az igen erős 
befolyású ortodox egyház is.

Végezetül szóba került a ma-
gyar média helyzete. Külföldön 
is vannak kereskedelmi tévécsa-
tornák és bulvárlapok, de ennyi 
szennyet, mint nálunk, nem lehet 
találni. Itthon szinte nincs is té-
véjáték-gyártás, általában a régi 
mestermunkákat tűzik műsorra, 
egyre csökken a lapok példány-
száma is, és kevés bennük az ol-
vasnivaló.

H. Cs.

SMS európai hírnevünkről
Régen volt, de igaz volt, hogy 

a képviselő-testület díszpolgári cí-
met adományozott Berettyóújfalu 
híres fiának. Az egyik képviselő 
így indokolta az ügy fontosságát: 
„Érdemli, mert Konrád György 
viszi majd jó hírünket, nevünket 
a világ négy sarkába.” Ezt mondta 
a képviselő úr 8-10 évvel ezelőtt. 
Városunk híres fiának feje fölött 
ma is ott ragyog a városi dicsfény, 
ám soha nem hallottam, sehol 
nem olvastam, hogy szülőföldjéről 
azóta akármit is híresztelt volna 
a Nobel-díj örök várományosa. 
Amit közhírré tett, az mind ko-
rábbról való. Mindegy.

Most támadtak új hírvivők. Lá-
tom a televízióban, hogy Pesten, a 
Papp László Arénában megkezdő-
dött a teremfoci Európa-bajnokság 
nyitómérkőzése: Magyarország-
Azerbajdzsán. A riporter sorolja, 
hogy a válogatott zömében győri 
és berettyóújfalui játékosokból 
került összeállításra. Eszembe jut 
az „aranycsapat”, a Honvéd és az 
MTK zseniális játékosai. S bizony 
most ott álltak a címeres mezben 

Trencsényi, Lovas, Angyalos 
András, Nagy Tamás, mert te-
hetségesek, így tehát méltók az 
európai ismertségre. Eljutottak az 
Értől az Óceánig. A mérkőzés 14. 
percéig álltuk a versenyt, semle-
gesíteni tudtuk a „brazil fölényt”, 
az eredmény addig 1:1. Aztán 
felülkerekedett a hírnév és a jobb 
helyzetkihasználás. A félidő végén 
3:1-re vezettek az azerik a külön-
leges adottságokkal rendelkező 
brazil Sergio vezényletével. (a 12 
fős azeri csapatban 8 honosított 
brazil szerepelt). Próbálkoztunk a 
felzárkózással, a szépítéssel, de sze-
rencsénk nem volt. Mégis a máso-
dik félidő eredménye 0:0, tehát 
maradt végeredménynek is a 3:1. 

A selejtező körök folynak Pes-
ten is és Debrecenben is. A ma-
gyar csoportban még a csehekkel 
kell nekünk mérkőzni. Ha nye-
rünk – továbbjutunk, s a váloga-
tott jön ide Debrecenbe, Európa 
legjobb nyolc csapata közé.

Emlékezz Olvasó! Jó Toldi 
Miklós legendájára, amikor Bu-
dán legyőzte a híres és félelmetes 

cseh bajnokot. Ilyen sorsdöntő 
viadal vár most a győri, meg az 
újfalui fiúkra is, a mai magyar 
vitézekre, akik majd valóban vi-
szik jó hírünket szerte a világba, 
de ide Európába mindenképpen. 
Tudhatja majd az egész ország, 
ha „nagy rivalgás támad kétfelől 
a parton / Tapsolnak, kiáltnak, 
zászlót lobogtatnak. / Buda nagy 
hegyei visszakurjantanak”. Mint, 
amikor Toldi Miklós legyőzte a 
rettenthetetlen Mikolát, a nagy 
cseh bajnokot. 

Trencsényiék nem díszpolgá-
rok, de városunk hűséges, hálás 
polgárai: „Az jó hírért, névért / S 
az szép tisztességért / Ők mindent 
hátrahadnak.” 

A foci díszpolgárai, jó hírne-
vünkkel száguldoznak majd re-
méljük, szerte Európában.

Szívós István

Bujdosó évek

Az új esztendőre várakozással 
tekintő embereknek írta Bayer Zsolt: 
„Vajon hova bujdosik el meghalni a 
tavalyi esztendő?” A lehangoltságá-
ban is gyönyörű mondat indította 
el gondolataimat. Tényleg, merre 
bujdokol el meghalni ez a pernahaj-
der tavalyi esztendő? S ahova örökre 
eltemetkezik, sírgödrébe elfér-e vele 
az gonoszságok sokasága, amiket a 
365 nap alatt elkövetett? Viszi-e a 
föld alá a szegénységet és az igazság-
érzetet borzoló 100 milliós végki-
elégítések, és a munkavégzés nélkül 
kiutalt 5, 10 és 20 millió forintos 
munkabérek kapzsiságait? 

Csoszogva ballag a végtelen-
ség kátyús útjain a vén gazember 
2009. esztendő, s vonszolja magá-
val a petárdás diákcsínytevés videós 
kazettáit, amiket a tv-ben a rend-
őrminiszter valódi magyar terror-
cselekménynek kívánt bemutatni, 
mint amit igazi magyar terroristák 
követtek el. 

A vén roskatag kókler esztendő 
ballag a sír felé. És a sírt – ahol a 
hazugságok, csalások süllyednek el 
– a kaszinóvárosok építését tervezők 
körülállják-e? Ott lesz-e Bajnai 
Gordon, Oszkó Péter és Joan Blum? 
Ott lesz-e Kuncze Gábor, aki nagy 
igyekezettel és mély meggyőződéssel 
„ciántablettákkal kínálgatta” az 
elégedetlen magyarokat?

A vén simlis viszi magával 
utolsó útjára a dombóvári, bábol-
nai, a VII. kerületi polgármesterek 
kufár szellemét. S viszi a dölyf, az 
önelégültség és a kevélység gyilkos 
mákonyát. Nagy fekete lebernyegé-
nek hátán felirat: „Amilyen vagyok, 
amit képviselek, az jó ennek az or-
szágnak.” S a roskatag önhittség, a 
kárhozat esztendeje lassú, fáradt és 
erőtlen léptekkel – haldokoló ele-
fántként – elvonul temetkezni.

A messzeségből hallani vélem a 
kor dalát: „Sződd a selymet elvtárs, 
selyemből lobogót. Az vezesse harcra 
a magyar dolgozót.” Tán ott, valahol 
arra, azon a tájon lesz az a temető.

A arcátlanság éveinek: 2009., 
2008., 2007. és 2006. temetőjében 
megjelölt sírok sorakoznak, hogy 
a kései utódok korholása mindig 
megtalálja őket. S mint egykoron 
Nagy Imrének a hivatalos temetési 
nyilvántartásban adták a fedőne-
vet: „Borbíró Piroska”, e mostani 
éveknek halotti eligazító nyilván-
tartásaiban fedőnévként legyen csak 
ennyi: „Álmaink gyilkos esztendei, 
Fletó évei.”

Így bujdokol a tavalyi esztendő. 
Én így képzelem. Bujdokol a mo-
csárvilág felé meghalni az emberte-
lenségek temetőjében. A bukott öt-
éves tervek, a száznapos programok 
romvárainak bús düledékei alá. 
Oda, ahol eltemetkeztek az ország 
szörnyű évei, ahol örök békétlenség-
ben várják a végítéletet az újfehértói 
altábornagy, Auspitz-Eisenberger 
Péter Gábor és a többi bűnös és 
bűnös áldozat is: Rajk László, Ká-
dár János, Farkas Vlagyimir, Szűcs 
Ernő, Princz Gyula, Berkesi And-
rás, Komlós János. Századosok, őr-
nagyok és ezredesek. Az áldozatok és 
az elkövetők szomorú temetőjében.

S csend lesz végre és béke is.
S elrendeződik az összevisszaság.

Szívós István

A január 23-án lejátszott 
mérkőzés nem reménye-
ink szerint alakult, 6:5-ös 
vereséget szenvedtük a cseh 
válogattól. A részletekről a 
következő számban.

sajtóközlemény
Tájékoztatom a város lakosságát és azokat a választópolgárokat, kiknek bizalmából önkormányzati képviselő 

lehettem, hogy az SZDSZ-ből két évtizedes tagság után, 2009. december 31-én kiléptem. 
Ezt megelőzően 2009. november 15-én az Országos Tanácsban és a helyi szervezetben viselt tisztségeimről már 

lemondtam. Liberális politikai tevékenységemet a Szabadelvű Polgári Egyesületben folytatom tovább. 
A helyi közéletben a Városvédő Egyesület elnökeként továbbra is jelen leszek. 

Önkormányzati képviselői mandátumomat és az ahhoz kapcsolódó egyéb tisztségeimet megtartom a megbízatások 
lejártáig. Döntésem részletesebb indokairól a következő lapszámban írok. 

Köszönöm eddigi bizalmukat, támogatásukra a jövőben is számítok. 
Jakab György István (jakab2@t-online.hu), független önkormányzati képviselő.
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Jó tanuló jó sportoló általános iskolások

Hajdú-Bihar megye úszás diákolimpiai döntője

A megyében immár régi ha-
gyományai vannak a jó tanuló jó 
sportoló diákok jutalmazásának, 
kitüntetésének. Kovács Zoltán, 
a megyei diáksport szövetség 
elnöke, egyben a berettyóújfalui 
diáksport bizottság elnöke nyi-
latkozott lapunknak az elmúlt év 
végi díjátadó ünnepségen történ-
tekről.

– Jól tanulni és egyszerre jól, 
eredményesen sportolni nem kis 
dolog. A tanuló tehetségén túl 
nem csak a diáktól, de a szülőtől 
is egyaránt áldozatot, kitartást 
és kemény munkát, fegyelmet 
követel. Ezt a nem mindennapi 
tevékenységet ismeri el ez a díj. 
Igen-igen szigorú feltételrendsze-
re van az odaítélésnek: 4,8 fölötti 
tanulmányi eredmény és ezzel 
együtt a sportban országos he-
lyezés elérése a követelmény.

Az iskolákhoz minden évben 
kiírás érkezik, melyre a tanu-
lóknak kell jelentkezniük. Ör-
vendetes, hogy ebben az évben 
nőtt a díjazottak száma az előző 
évekhez képest, és az idén közel 
200 fiatalnak tudtuk odaítélni 
A jó tanuló jó sportoló, illetve 
a Diákolimpiai bajnok címeket. 
Berettyóújfalu város jócskán ki-
vette részét a díjazottak sorából. 

Az úszás vitte a prímet, de fel-
sorakozott melléjük a karate, a 
sportmászás és a labdarúgás is. 

Szólláth Tibor, a megyei 
közgyűlés alelnöke is elmondta 
ünnepi beszédében, melyet ma-
gam is csak megerősíteni tudok, 
hogy a megyei önkormányzat a 
diáksport szövetséggel karöltve 
azon munkálkodik, hogy a dí-
jazható, jutalmazható tanulók 
száma növekedjen a megyében, 
hiszen eredményükkel példa-
ként szolgálnak tanulótársaik, 
diáktársaik számára. Ez egybe-
esik azon törekvésünkkel, hogy 
egészségesebb generáció(ka)t ne-

veljünk a jövő számára. A díját-
adás, illetve a résztvevők létszá-
ma azt mutatja, jó úton járunk, 
és mindent megteszünk azért, 
hogy a megyében ezen az úton 
maradjunk. A Hajdú-Bihar Me-
gyei Önkormányzat a kötelező 
feladatain túl országos szinten is 
kiemelkedő, illetve példamutató 
módon és összeggel támogatja a 
sportot, ezen belül kiemelten a 
diáksportot is. 

Jó tanuló jó sportoló általános 
iskolai tanulók a Berettyóújfalui 
Diáksport Bizottsághoz tartozó 
iskolákból:

R. S.

A megyei úszó diákolimpia 
megrendezésére január 8-án ke-
rült sor Hajdúszoboszlón, ahol 
Berettyóújfalu általános és kö-
zépiskolái keltek versenyre. Be-
rettyóújfalut igen szép létszám, 
52 általános iskolás és 6 gimna-
zista tanuló képviselte.

• 46 fő a József Attila Általá-
nos Iskola és tagiskolája, a Szé-
chenyi István Általános Iskola 
tanulóiból

• 5 fő a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola és tagiskolája, a 
Hunyadi Mátyás Általános Isko-
la tanulóiból

• 1 fő a Toldi Miklós Általá-
nos Iskolából

• 6 fő az Arany János Gimná-
zium tanulóiból állt a rajtkőre.

A verseny reggel 9-től este 19 
óráig zajlott, és igen szép eredmény-
nyel zárult Berettyóújfalu számára. 

I. helyezettek: 6 egyéni és 1 
váltó aranyérem született.

A Hunyadi M. Általános 
Iskolából Borsós Kristóf – 1 
arany

A József Attila Általános Isko-
lából Major-Pucsok Balázs – 2 
arany, Kurtán Kitti – 1 arany és 
a 4x50m gyorsváltó: Bődy Gab-
riella, Fábián Lili, Vigh Dóra 
és Kurtán Kitti

Az Arany János Gimnázium-
ból Lovász Dávid 2 arany

II. helyezettek: 3 egyéni és 3 
váltó ezüstérem született.

A Toldi Miklós Általános Is-
kolából Nagy Norbert

A Hunyadi M. Általános Is-
kolából Borsós Kristóf 

A Széchenyi István Általános 
Iskolából Kovács Viktória

A József Attila Általános Isko-
lából a 4x50 gyors váltó: Major–
Pucsok Balázs, Dávid Ádám, 
Dávid Máté, Csarkó Zsolt és a 
6x50m gyors váltó: Ökrös Re-
náta, Tóth Krisztina, Kovács 
Viktória, Papp Rebeka, Bokor 
Nikolett és Siteri Regina

Az Arany János Gimnázium-
ból a 4x50 m gyorsváltó: Lovász 
Dávid, Háló Lajos, Varga Ba-
lázs és Marczin Tamás

III. helyezettek: 4 egyéni 
bronzérem született.

A Toldi Miklós Általános Is-
kolából Nagy Norbert

A Hunyadi Mátyás Általános Is-
kolából Mihucz Márton – 2 bronz

Az Arany János Gimnázium-
ból Tomola Györgyi

A József Attila Általános Is-
kolából Bíró Levente, Kurtán 
Kitti 

Az aranyérmet hozó alsó tago-
zatos tanulók február 7-én Haj-
dúszoboszlón, a felső tagozato-
sok március 6-án Kecskeméten, a 
gimnazisták pedig február 27-én 
Hódmezővásárhelyen az Orszá-
gos úszó diákolimpián képviselik 
majd iskolájukat és a várost. 

Gratulálunk a szép eredmé-
nyekhez! Sok sikert kívánunk az 
országos versenyen!

K. M.

Anyakönyvi hírek

Születtek
December 16.: Sápi-Jensen Emil 
(Henry Jensen – Sápi Viktória)

Január 6.: Gyarmati Anna (Gyar-
mati Csaba – Puj Anna) (Debre-
cenben született)
7.: Török Dávid (Török Imre – 
Lisztes Edina)
9.: Péterszegi Patrik (Péterszegi 
Pál – Török Éva Andrea)
11.: Varga Lia (Varga Gábor – 
Nagy Tünde)
12.: Gombos Gergely (Gombos 
Szilárd János – Balázs Amarilla)

Elhunytak
Január 2.: Kiss Józsefné Józsa Er-
zsébet (1925)
10.: Nagy Lajos (1954)
10.: Nagy Lajos (1925)
10.: Hij Antal (1925)

A Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ programjai 

Január
29., 9 óra: ILCO Klub összejövetele az Erdélyi Gábor-teremben
30., 15 óra: Tájak-Korok-Múzeumok Egyesülete bihari tagcsoport 
gyűlése
Február
2., 18 óra: Trianon Társaság összejövetele
4., 17 óra: Diabétesz Klub foglakozása
4-7.: Galambkiállítás a nagyteremben
5., 17 óra: Méhész Egyesület klubfoglalkozása
6., 20 óra: Koncert a Parola Pinceklubban
9., 17.30-19.30 óra: Hogyan olvassuk a Bibliát? Lukács evangéliuma 
Bibliakör
11., 14 óra: Együtt-Egymásért klubfoglalkozás
16., 17.30-19.30 óra: Hogyan olvassuk a Bibliát? Lukács evangéliuma 
Bibliakör
19., 16.30-18.30 óra: Méhész Egyesület gyűlése
20., 20 óra: Koncert a Parola Pinceklubban
23., 17.30-19.30 óra: Hogyan olvassuk a Bibliát? Lukács evangéliuma 
Bibliakör
26., 9 óra: ILCO Klub összejövetele az Erdélyi Gábor-teremben

Február 8-ig megtekinthető a Bihar Vármegye Képgalériában Márton 
Katalin grafikus és Jankó Szép Noémi keramikus, nagyváradi művé-
szek kiállítása
Minden héten, kedden, 14.00-tól Berettyó-parti Nyugdíjasok Egyesü-
lete – Hagyományőrző Népdalkör összejövetele
Minden csütörtökön, 15 órától Pávakör 
Minden héten, kedden és csütörtökön, 15 órától csontritkulást megelő-
ző gerinctorna

Színházbérlet 
Bérletek 6000 forintos áron kaphatók a művelődési központban, 

illetve az (54) 500-023-as telefonon igényelhetők

Vermeljünk!

A Bihari Múzeum tematikus 
családi foglalkozására legköze-
lebb 2010. február 6-án, szomba-
ton, 14 órától kerül sor. Ezúttal 
a középpontban a sárgarépa és 
a burgonya lesz. Érdekességek-
kel, kézműves-foglalkozásokkal 
és persze ételkóstolással várjuk a 
kicsiket és a nagyokat egyaránt! 
A programon a részvétel díjta-
lan. A rendezvény a TÁMOP 
3.2.8/B-08-2009-0014-es, a Bi-
hari „múzeumi tanoda” c. projekt 
keretében valósul meg.

A BUSE felnőtt csapatának 
2010. évi felkészülési mérkőzései

Január
30.: Morotva 14 óra 

Püspökladány
Február

3.: Morotva 18 óra 
Balmazújváros

10.: Morotva 18 óra 
Hajdúszoboszló

13.: Morotva 14 óra 

DVSC U-19
17.: Morotva 18 óra 

Püspökladány
20.: Morotva 14 óra 

Karcag
24.: BUSE-pálya 18 óra 

Nagyvárad
27.: BUSE-pálya 14 óra 

Sárrétudvari

Felhívás!
Gyermekjátszó a Bihari Népművészeti Egyesület Alkotóházában  

4100 Berettyóújfalu, Tavasz körút 10.
2010. január 23., szombat, 9-12

Farsangi ünnepkör
Papírmasé állarcok, agyagozás, népi dalos játékok, stb.2010. február 6., szombat, 9-12

2010. február 20., szombat, 9-12
2010. március 6., szombat, 9-12

Tavaszi ünnepkör
nemezelés, tojásfestés, szalmafonás, gyöngyfűzés,stb. 

2010. március 20., szombat, 9-12
2010. április 3., szombat, 9-12
2010. április 17., szombat, 9-12
2010. május 8., szombat, 9-12
2010. május 23., vasárnap Városnapi kirakodó vásár

A Bihar néptáncegyüttes

táncViGalMat
szervez

február 13-án, 19 órától
a művelődési központ 

nagytermében

 

Jegyek vásárolhatók
3500 Ft-ért 

a művelődési központban
(Bajcsy-Zs. u. 27.)

Telefon: 54/500-023

aaa NNNaaaddd nnnyyyiii ZZZooolllttt nnn
MMM vvveeelll ddd sssiii KKK zzzpppooonnntttbbbaaannn

BBBeeerrreeettttttyyy jjjfffaaallluuubbbaaannn

SSSzzzeeerrreeeppplll kkk:::
DDDaaalllgggaaallliii HHHaaasssttt nnnccc cccsssooopppooorrrttt
BBBaaajjjnnn cccaaa NNN pppttt nnnccc cccsssooopppooorrrttt

AAArrrkkkaaadddaaasss BBBaaarrraaannntttaaa cccsssooopppooorrrttt

Táncszínház

A helyszínek és az időpontok változhatnak.

  tanulmányi sport
  átlag
Mihucz Márton II. Rákóczi Ferenc Általános iskola, 
 Hunyadi Mátyás Tagiskola 4.93 úszás
Ökrös Renáta József Attila Általános Iskola 5 úszás
Bene Krisztina Toldi Miklós Református Általános Iskola 5 úszás
Borsos Kristóf II. Rákóczi Ferenc Általános iskola,
 Hunyadi Mátyás Tagiskola 5 úszás,
   sportmászás
Kártik Bálint József Attila Általános Iskola 5 labdarúgás
Kovács Róbert József Attila Általános Iskola,
 Bessenyei György Tagiskola 5 ökölvívás
Dávid András József Attila Általános Iskola 4,81 kyokushin karate
Szabó Dóra József Attila Általános Iskola 5 sportmászás
Kiss Imola Szentpéterszegi Általános Iskola 4,81 kyokushin karate

Hirdessen a Bihari hírlapBan!


