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„Szivárvány a magyar égen”
- Berettyóújfalu – 2010. március 15. -

A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója!

„Az én szivárványívemet helyez-
tetem a felhőkbe, s ez lesz jele a 
szövetésnek közöttem és a föld 
között. És lészen, hogy mikor 
felhővel borítom be a földet, 
meglátszik az ív a felhőben.” 

Mózes első könyvének versei 
adták az igét 2010. március 15-én 
a berettyóújfalui református temp-
lomban, amivel kezdetét vette az 
idei ünnepi megemlékezés 1848-
49-es forradalmunk és szabadság-
harcunk 162. évfordulóján, ahol Dr. 
Hermann-né Frenczel Erzsébet hir-
dette Isten igéjét. „Ebben a napban is 
az a szép, hogy borulat után jött. Mert 
elmondhatjuk, hogy az utolsó magyar 
király, Mátyás halála után nehéz, 
évszázadokon át tartó felhő borult a 
magyarra. Felhő, amely elhomályo-
sította a nemzet vezetőinek látását 
is. Felhő, hogy féktelen önzésükben, 
kapzsiságukban, nagyravágyásuk-
ban, egymással való tülekedésükben, 
torzsalkodásukban inkább rombol-
ták, mint építették a nemzeti életet.” 
Voltak ugyan nemes lelkű szabad-
sághősök – többek között Bocskai, a 
Zrínyiek, a Thökölyek, a Rákócziak 
–, de nem tudták megakadályozni 
azokat a hatalmakat, amelyek gátol-
ták a magyarságot nemzeti önren-
delkezésének gyakorlásában. Isten 
igéje és Jézus Krisztus követése az 
egyetlen híd, mely szivárványként 
köti össze a földi és az égi létet. 

Az ünnepi istentiszteletet kö-
vetően a népligeti kopjafánál foly-
tatódott a megemlékezés, ahová 
idén lovas huszárok vezették az 
ünneplőket. „Üdvözlégy születésed 
napján, magyar szabadság! Először 
is én üdvözöllek, ki imádkoztam és 
küzdöttem éretted, üdvözöllek oly 
magas örömmel, amilyen mély volt 
fájdalmam, midőn nélkülöztünk té-
gedet! Oh szabadságunk, édes kedves 
újszülött, légy hosszú életű e földön, 
élj addig, míg csak él egy magyar; 
ha nemzetünk utolsó fia meghal, 
borulj rá szemfedő gyanánt... S ha 
előbb jön rád a halál, rántsd magad-
dal sírodba az egész nemzetet, mert 
tovább élnie nélküled gyalázat lesz, 
veled halnia pedig dicsőség!” – Petőfi 
Sándor 1848. március 15-én fogant 
gondolataival vette kezdetét a nép-
ligeti emlékezés, ahol Szeifert Fe-
renc polgármester mondott ünnepi 
beszédet. 

„Ritka pillanat, mikor egy nem-
zet minden tagja igazán összefog, és 
egy cél motivál mindenkit. Ezen ritka 
pillanatok egyike volt 1848. március 
15-e.” – kezdte beszédét a polgár-
mester, majd így folytatta: „Nemze-
tünk nagy pillanatai azért váltak ün-
neppé, mert lényegük mélyén nem az 
én, hanem a közösség állt, az emberek 
tekintetüket nem az egyéni érdek, ha-
nem az igazság felé fordították. 1848 
kora tavaszán súlyos válsághelyzet 
alakult ki Európa országainak több-
ségében, melynek következtében a 
kontinensen forradalmi hullám söpört 
végig.  A történetírás ezt ma is a »né-
pek tavasza« kifejezéssel illeti. Európa 
ebben az időben a fejlettségét, társa-
dalmi berendezkedését tekintve (saj-
nos ez máig alig változott) igen tarka 
képet mutatott. A földrész nyugati 
országaiban kibontakoztak a tőkés 
gazdasági viszonyok az ehhez tartozó 
polgári társadalmi berendezkedéssel. 
Kelet felé haladva pedig még jócskán 
tartották magukat, köztük az akkor 
a Habsburgok fennhatósága alatt 
lévő Magyarországon is az elavult, a 
fejlődés minden szintjét akadályozó 
feudális, félfeudális állapotok.” Ezt 
követően Szeifert Ferenc felidézte 
a reformkor vívmányait, illetve az 
ehhez szorosan kötődő első forra-
dalmi nap eseményeit. „Berzsenyi 
szerint egy közösség számára a leg-
fontosabb értékrend a hazaszeretet: 
»Mert minden ország támasza, talp-
köve a tiszta erkölcs, mely, ha meg-
vész, Róma ledül, rabigába görbed.« 
… A reformkor, március 15-e nagy-
jainak törekvése Magyarország első 
polgári alkotmányában szentesült. 

Vívmányainak megőrzése honvédel-
mi háborúba, hősies áldozatokba, 
emigrációba, egyéni sorstragédiákba 
került, de eközben voltunk mi Euró-
pa lámpafénye is, és ezt követően soha 
nem törölhettek le bennünket, mint 
népet a fejlődést igénylő, hazáját sze-
rető Európa térképéről.”

Ezután tette fel a kérdést Berety-
tyóújfalu polgármestere: „De vajon, 
hogy állunk a hazaszeretettel 2010-
ben? Képesek vagyunk-e a hazáért ál-
dozatot hozni, vagy a hazát akarjuk 
feláldozni önös érdekeinkért? »Bármi 
szerencsétlen helyzetű legyen is az or-
szág, bármily láncok által legyen is 
lebilincselve a nemzet, előbb-utóbb 
mégis szabadabb létre vív, ha lakosai-
ban a polgári erény tiszta vére buzog.« 
Kölcsey Ferenc írta e sorokat, akinek 
jellemtisztasága, eszményi hazafisága 
örök időre példa lehet a hazáért tenni 
akarók, a jelen politikusai számára 
is. Kölcsey már nem érhette meg azt 
a nagy pillanatot, amikor a függet-
lenség kikiáltásában és a szabadság 
védelmében egy egész nemzet forrott 
eggyé, de a reformkor tevékeny alakí-
tójaként ő is megérezte és megértette 
azt a lehetőséget, hogy a mélyülő gaz-
dasági és társadalmi krízisből csakis a 
haladás, a minden társadalmi réteget 
érintő önzetlen és teljes körű összefo-
gás jelentheti a kiutat. Magyarország 
polgárai akkor át tudtak lépni a múlt 
árnyékain és saját korlátaikon, hogy 
egy egységes, demokratikus, új nemze-
tet építsenek.” 

„Wass Albert írta: »A hazaszeretet 
ott kezdődik, amikor egymást szeretik 
azok, akik egy hazában élnek. De ezt 
oly nehezen értik meg az emberek.«” 

A kor társadalmi elmaradott-
ságára rávilágítva figyelmeztetett a 
polgármester: „Ma, 2010-ben nem 
az elmaradottsággal, hanem a lesza-
kadással kell szembenéznünk. Sereg-
hajtók lettünk, mindenki legnagyobb 
döbbenetére.” 

1848 üzenetét Szeifert Ferenc 
abban határozta meg, hogy közös, 
mély erkölcsi megújulásra van szük-
sége az országnak, ahol értékes lesz 
újra a tisztességes munka, a törvény-
tisztelő ember. „Tudnunk kell, hogy 
ha egyedül állunk egy globalizálódó 
világban, sebezhetőek vagyunk, de 
összefogva honfitársainkkal képesek 
leszünk elhárítani a veszélyeket.

És mindenek felett őszinte demok-
ratának kell lennünk, el kell utasí-
tanunk mindenféle dikta-túrát, sőt 
azt is, ami a demokrácia álarcában 
akarja bekeríteni gondolkodásunkat.” 
Bibó Istvánt idézve: „Demokratának 
lenni annyi, mint nem félni! …Csak 
magyarként, csak egy nemzetként 
védhetjük meg a szabadságukat, csak 
egy nemzetként lábalhatunk ki a vál-
ságból, csak egy nemzetként tervezhe-
tünk jövőt magunknak.” 

Mindezek Széchenyi szavaival: 
„Sokan azt gondolják, hogy Magyar-
ország volt, de én azt szeretném hin-
ni, hogy lesz.”

Az ünnepi rendezvényt Mohos 
Nagy Éva és Miske László debrece-
ni színművészek forradalmi ihleté-
sű művekkel tarkított lírai és zenei 
előadása, valamint a berettyóújfalui 
Ifjúsági Fúvószenekar játéka színe-
sítette, majd a kopjafa koszorúzása 
zárta.

Kolozsvári István
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jó tanulója – jó sportolója” pályá-
zat eredményét, és a tavalyi tanév 
alapján az Eötvös József Szakkép-
ző Iskola diákja, a 12. I osztályban 
tanuló Somogyi Edina nyerte el. A 
címre azok a tanulók pályázhattak, 
akik a tanévben 4,7 vagy annál 
jobb tanulmányi eredménnyel ren-
delkeztek, valamint hazai és nem-
zetközi versenyeken eredményesen 

szerepeltek. Edina a szakközépisko-
lai tagozat kereskedelmi-marketing 
szakán kitűnő eredménnyel végzett. 
Sportágában, a fekvenyomásban 
2009-ben sikerült súlycsoportjá-
ban világbajnoki címet, valamint a 
hazai versenyeken ifjúsági és junior 
korcsoportban országos bajnoki cí-
met szereznie.

2009-ben elért eredményei:
Nemzetközi

• Edina 2009. július 2-6-ig 
a csehországi, pilseni Ifjúsági 
fekvenyomó világbajnokságon -44 
kg-os súlycsoportban  55 kg-mal 
világbajnoki címet szerzett. 

• 2009. október 3-4-én a szlová-
kiai Casta városában rendezett Kö-

zép-Európa Kupa ifjúsági erőemelő 
bajnokságon -44 kg-ban összesített 
200 kg-os teljesítménnyel 1. helye-
zést ért el. Ezzel a teljesítménnyel 
abszolút 2. helyezett lett.
Hazai

• 2009. november 7-én a vésztői 
Ifjúsági női fekvenyomó magyar 
bajnokságon a -44 kg-os kategó-
riában 50 kg-os teljesítménnyel 1. 
helyezést ért el.

• 2009. november 8-án a szintén 
Vésztőn megrendezett Junior női 
fekvenyomó magyar bajnokságon a 
-44 kg-os kategóriában 52,5 kg-mal 
1. lett.

• 2009. május 16-17. a Beleden 
megrendezésre kerülő XX. Női 
fekvenyomó magyar bajnokságon 

-48 kg-os kategóriában 52,5 kg-os 
teljesítménnyel 3. helyezést ért el. 

• 2009. április 17-19. a Budapes-
ten megrendezett X. Fekvenyomó 
diákolimpiai döntőn a VI. kor-
csoport -44 kg-os kategóriában 
47,5 kg-os emeléssel országos di-
ákolimpiai bajnoki címet szerzett. 
Ezzel a teljesítménnyel az abszolút 
diákolimpiai 3. helyezést is meg-
szerezte.

Somogyi Edina:
• Hajdú-Bihar Megye „Jó ta-

nulója, jó sportolója”
• A Magyar Köztársaság „Jó 

tanulója, jó sportolója”
Felkészítő: Ungai János test-

nevelő
Krucsóné Török Júlia, osztályfőnök

Választási közlemény
A 2010. évi országgyűlési képviselő-választással kapcsolatban az alábbi 
fontos közérdekű információkról tájékoztatjuk a választópolgárokat:

Hajdú-Bihar Megye 5. Sz. Országgyűlési Egyéni Választókerület Vá-
lasztási Bizottságának megválasztott, és 2010. március 19-ig esküt tett 
delegált tagjai:
Dr. Horváthné dr. Nagy Ibolya Mária, elnök
Porkoláb Lajosné dr., elnök-helyettes
Pikó Gyula, tag
Mikóné dr. Szajlai Edit, póttag
Daróczi Lajosné, póttag
Boruzs Imre, Jobbik Magyarországért Mozgalom delegált
Dr. Bagossy Attila, FIDESZ-KDNP delegált

Hajdú-Bihar Megye 5. Sz. Országgyűlési Egyéni Választókerület Válasz-
tási Iroda:
vezetője: Dr. Ökrös Zoltán
címe: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Telefon: 54/505-450
Telefax: 54/505-440

Választási Információs Szolgálat (ahol a választással kapcsolatban 
felmerülő bármely kérdésre felvilágosítást lehet kérni):
Polgármesteri hivatal fsz. 4. ajtó (Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.)
Telefon: 54/505-451
A városban a szavazás napján működő szavazókörök száma és címe:
Berettyóújfalu
001 Rákóczi u. 1. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
002 Bajcsy-Zs. u. 27. Nadányi Zoltán Művelődési Központ
003 Eötvös u. 1. Eötvös József Szakképző Intézet
004 Rákóczi u. 1.  II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
005 Kossuth u. 33. Arany János Gimnázium
006 Kossuth u. 33. Arany János Gimnázium
007 Kossuth u. 33.* Arany János Gimnázium
008 Kossuth u. 33. Arany János Gimnázium
009 Tardy u. 4/A. TITÁSZ Rt.
010 Bajcsy-Zs. u. 27. Nadányi Zoltán Művelődési Központ
011 Dózsa Gy. u. 42. ÁFÉSZ iroda
012 Széchenyi u. 8. Berettyó Vízgazdálkodási Társulat
013  Ady E. u. 1. Széchenyi István Általános Iskola
014 Ady E. u. 1. Széchenyi István Általános Iskola
015 Puskin u. 44. Hunyadi Mátyás Általános Iskola
016 Puskin u. 44. Hunyadi Mátyás Általános Iskola

* Akik igazolással szavaznak, illetve Berettyóújfaluban településszintű 
lakóhellyel rendelkeznek, ebben a szavazókörben adhatják le szavazataikat. 
A választási értesítő tartalmazza, hogy kinek melyik szavazókörben van 
lehetősége a szavazatát leadni.
Mozgóurnát kizárólag a mozgásában gátolt választópolgár részére lehet 
biztosítani. Kérni írásban kell, pontos név, lakcím, aláírás adattartalommal. 
(E célra nyomtatvány is használható, ami a www.berettyoujfalu.hu honlap-
ról tölthető le vagy a polgármesteri hivatal portáján szerezhető be.)
A mozgóurna iránti kérelmeket a szavazás napjáig a választási irodához, a 
szavazás napján a szavazókör szerint illetékes szavazatszámláló bizottság-
hoz kell eljuttatni.

5. Sz. OEVK Választási Iroda

Akikre büszkék vagyunk
Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke az Alkotmány 30/A. 

§ (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetései-
ről szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a minisz-
terelnök előterjesztésére nemzeti ünnepünkön, 2010. március 15-én

21/2010. (III. 15.) KE határozatával,
a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében végzett 

tevékenysége, oktató-nevelő és vezetői munkája elismeréseként
L. Ritók NóRáNak, 
a berettyóújfalui „Igazgyöngy” Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény alapító igazgatójának, a Magyar Köztársasági Érdemrend lo-
vagkeresztje, polgári tagozata kitüntetést,

az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar 
Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. § (1) be-
kezdése alapján az igazságügyi és rendészeti miniszter előterjesztésére 
ugyancsak nemzeti ünnepünkön, 2010. március 15-én

28/2010. (III. 15.) KE határozatával
Szabó káRoLyNéNak,
a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Berettyóújfalui Rend-

őrkapitányság titkárnőjének a Magyar Köztársasági bronz érdemke-
reszt polgári tagozata kitüntetést adományozta.

A berettyóújfalui kitüntetettekkel beszélgetést olvashatnak kö-
vetkező lapszámunkban.

(A szerk.)

Fotók: Kari
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Rendkívüli ülés az önkormányzatnál Tájékoztatás az óvodai felvételről

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. felhívása
- a gallyazással és fakivágással kapcsolatosan -

Kompetencia-alapú oktatás bevezetése 
Berettyóújfalu alap- és középfokú oktatási 

intézményeiben

Egy interpelláció következménye

Pályázati felhívás!
- oktatási és kulturális célú tevékenység 2010. évi támogatására -

Áfész sirató

Március 11-én rendkívüli ülésre 
hívta össze Szeifert Ferenc polgár-
mester Berettyóújfalu Város Kép-
viselő-testületét. A soron kívüli 
tanácskozás legfőbb indoka az volt, 
hogy a testület válaszokat kapjon 
a Muraközi István alpolgármester 
által Szeifert Ferenc polgármester-
hez intézett írásos interpellációban 
megfogalmazott kérdésekre. Mint 
arról már több alkalommal is ol-
vashattak lapunkban, a berettyó-
újfalui Gróf Tisza István Kórház 
testületi jóváhagyással egy két és 
fél milliárdos európai uniós tá-
mogatásra nyújtott be pályázatot 
,,Struktúraváltoztatást támogató 
infrasruktúra-fejlesztés” címen, 
melyhez 10%-os önerőt vállalt a 
város. Arról viszont nem volt tu-
domásuk a képviselőknek, hogy 
a pályázaton belüli egyes költség-
elemekre milyen összegeket ter-
veztek be a pályázat elkészítői. Az 
alpolgármester interpellációjában 
részben azt nehezményezte, hogy a 
beadás előtt alkalmat kellett volna 
teremteni arra, hogy a testület meg-
ismerhesse a konkrét számokat, 
másrészt túlságosan magasnak, 
indokolatlannak tartja az úgyneve-
zett külső-belső szakértők, tanács-
adók munkájáért kifizetendő, a pá-
lyázatban ezen  címen elkülönített 

összegeket. Szerinte a  mintegy 200 
millió forint egy részét a beruházás 
színvonalának, az építés minőségé-
nek emelésére vagy műszerbeszer-
zésre fordíthatták volna. A rendkí-
vüli ülésen Papp János képviselő a 
szakértők kilétére kérdezett rá, de 
a testület többsége vita nélkül osz-
tozott az alpolgármester igazában, 
és Szeifert Ferenc polgármester is 
egyetértett azzal a javaslattal, hogy 
a fent említett pályázat sikeres el-
bírálása esetén a most betervezett 
8 % helyett csupán 3 %-ot fordít-
sanak szakértői, tanácsadói díjak-
ra. A képviselők 11 igen 0 nem 3 
tartózkodás mellett megszavazták 
a napirendi pontot, Jakab György 

pedig az általa irányított Városvédő 
Egyesület nevében mondott köszö-
netet az alpolgármesternek az „oda-
figyelésért”, és a továbbikra nézve 
javasolta a testületnek, szakítsanak 
azzal a korábbi rossz gyakorlattal, 
hogy csak a keretszámok ismere-
tében támogatnak egy benyújtás-
ra szánt pályázatot. Ezt követően 
éppen arról határoztak, hogy egy 
ún. belső számsor változtatása 
után adják be a második forduló-
ra a „Berettyóújfalu az egészséges 
város” nevű pályázatot. Az intéz-
mény kérésére engedélyezték, hogy 
az Arany János Gimnázium egyik 
osztályában 20%-kal megemeljék a 
maximális osztálylétszámot. 

Tisztelt Szülők!

A közoktatási törvényben foglaltak szerint az 
óvodai felvétel átvétel, jelentkezés alapján törté-
nik. 

A gyermek – ha e törvény másképp nem ren-
delkezik – abban az évben, amelyben ötödik élet-
évét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy 
órát köteles óvodai nevelésben részt venni. 

Az óvodások jelentkezése és beíratása:
A gyermekek óvodába történő jelentkezésére 

2010. április 12-13-14-én kerül sor. A jelentke-
zéskor a szülő az óvodában személyesen nyilvánít-
ja ki szándékát gyermeke óvodába történő felvéte-
léről. A gyermekek felvételéről az óvoda vezetője 
dönt. Az óvodavezető döntéséről 2010. április 

20-ig határozat formájában, postai úton értesíti 
az óvodás gyermek szülejét. Amennyiben a szülő 
nem ért egyet az óvodavezető döntésével, felleb-
bezéssel élhet, amelyet a település jegyzőjéhez kell 
benyújtania. 

Berettyóújfaluban a gyermekek óvodába törté-
nő beíratása 2010. május 10-11-12-én lesz.

Helyszínei: 
Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde
Berettyóújfalu, Radnóti u. 2.
Szivárvány Református Óvoda 
Berettyóújfalu, Tardy u. 8.

Berettyóújfalu Város 
Polgármesteri Hivatala

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a villamosmű biztonsá-
gi övezetéről szóló 122/2004. 
/X.15./ GKM. rendelet előírja, 

hogy a villamos hálózatok bizton-
sági övezetében és környezetében 
lévő fák, bokrok ágait az ingat-
lan tulajdonosa, kezelője köteles 
rendszeresen eltávolítani, ha azok 
a szabadvezeték biztonsági övezet 
határát elérik. (22 kV-nál belte-
rületen a vezetéktől 2,5 m, kisfe-
szültségnél 1 m.)

Kiemelten fontos, hogy a biz-
tonsági övezetben csak olyan gyü-
mölcs- vagy egyéb fa telepíthető, 
illetve akkor hagyható meg, ha vég-
legesen kifejlett állapotában a 22 
kV névleges feszültség esetén 2,5 
méternél, kisfeszültség – 400 volt – 
esetén 1,25 méternél jobban annak 
legkedvezőtlenebb helyzetében sem 
közelíti meg az áramvezetőt.

Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének 
helyi környezet-védelméről szó-
ló 17/2004. /IV.30./ sz. rendelet 
6. §. 3./-4./ bekezdése szerint az 

ingatlan határvonala és az úttest 
között lévő fák gondozása az in-
gatlan tulajdonosának – kezelőjé-
nek – feladata.

Amennyiben ezen a területen 
villamoshálózat halad, az ingatlan 
tulajdonosa – kezelője – köteles 
gondoskodni arról, hogy a fák ko-
ronája a hálózat biztonsági öveze-
tébe ne nőjön bele. Megkérem a 
Tisztelt érintetteket, hogy a gallya-
zási, illetve fakivágási feladatukat 
mielőbb végezzék, vagy végeztes-
sék el, mert elmulasztása esetén 
szabálysértést követnek el. A mun-
kavégzés során a biztonságtechni-
kai előírásokat mindenki köteles 
betartani, mert ellenkező esetben 
az esetlegesen előforduló balesete-
kért minden felelősség tulajdonost, 
illetve munkavégzőt terheli.

Megértésüket és munkájukat 
előre is köszönjük.

E.ON Zrt. 

Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzata pályázatot nyújtott be 
az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Program támogatási rendsze-
réhez a Kompetencia alapú okta-
tás, egyenlő hozzáférés Innovatív 
intézményekben című pályázati 
kiírásra. A „Kompetencia-alapú 
oktatás bevezetése Berettyóújfalu 
alap- és középfokú oktatási intéz-
ményeiben” című TÁMOP 3.1.4 
08/2-2009-0097 számú projekt 
sikeres elbírálásban részesült. Az 
elnyert támogatás összege 100 
%-os támogatási intenzitás mel-
lett 100.559.200 Ft.

A tudásalapú társadalom ju-
talmazza az emberi intelligen-
ciát, alkalmazkodóképességet, 
rugalmasságot, kreativitást és a 

különböző társadalmi és szakmai 
kompetenciákat. Ennek érdeké-
ben az öröklött és megszokott 
eljárási mintákon változtatni kell, 
nyitottságra, innovációra és új 
partnerségekre van szükség. Se-
hol sem fontosabb mindez, mint 
az oktatás és képzés területén, 
amelynek a társadalmi változás 
motorjává kell válnia. Az emberek 
elsősorban az oktatáson keresztül 
képesek fejleszteni a tanuló társa-
dalomban szükséges tudásukat, 
attitűdjeiket és készségeiket. Az 
oktatási rendszernek társadal-
mi igényeket kell kielégítenie, és 
amikor ez a társadalom mélyreha-
tó és gyors változásokon megy át, 
kényszerítő erők hatnak az okta-
tási rendszer és a változó társadal-
mi igények illeszkedésére.

A pályázat alapvető célja a 
sikeres munkaerő-piaci alkal-
mazkodáshoz szükséges, az egész 
életen át tartó tanulás megala-
pozását szolgáló képességek fej-
lesztése és kompetencia-alapú 
oktatás elterjesztése a magyar 
közoktatási rendszerben, ami 
hozzájárul a foglalkoztatási hely-
zet javításához. Ennek érdekében 
a pályázat a kompetencia-alapú 
oktatás módszertanának és esz-
közeinek széleskörű elterjesztését 
célozza, a pedagógusok módszer-
tani kultúrájának korszerűsíté-
sét, a tanulók képességeinek és 
kulcskompetenciáinak egyénre 
szabott fejlesztését és megerő-
sítését, a rendszerben meglévő 
szelektív hatások mérséklésével, 
valamint az egyenlő hozzáférés és 
esélyegyenlőség szempontjainak 
érvényesítésével.

A pályázat további célja, hogy 
a regionális operatív programok 
keretében megvalósuló infrast-
rukturális fejlesztéseket össze-
kapcsolja a szükséges szakmai 
(tartalmi, módszertani) fejlesz-
tésekkel annak érdekében, hogy 
azok egymás hatásait erősítve, 
komplex módon járuljanak hoz-
zá az oktatás minőségének javu-
lásához.

„A kompetenciát úgy kell te-
kinteni, mint olyan általános 
képességet, amely a tudáson, a ta-
pasztalaton, az értékeken és a disz-
pozíciókon alapszik, és amelyet egy 
adott személy tanulás során fejleszt 
ki magában.” (John Coolahan)

A projekt az Európai Unió 
támogatásával az Európai Szo-
ciális Alap társfinanszírozásá-
val valósul meg.

Rendkívüli testületi ülést tartott 
március 11-én a berettyóújfalui ön-
kormányzat – tájékoztatta lapunkat 
Muraközi István alpolgármester. A 
város a Gróf Tisza István Kórház 
korszerűsítésére pályázatot nyúj-
tott be a TIOP 2.2.4/09/1 számú 
„Struktúraváltoztatást támogató 
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbe-
teg-szakellátásban” néven. A pá-
lyázat 2,5 milliárd forintos uniós 
támogatást, valamint tízszázalékos 
önkormányzati önerőt tartalmaz. A 
pályázat költségvetésében azonban 
indokolatlanul magas külső és belső 

tanácsadói költségeket terveztek be 
– állítja az alpolgármester. Éppen 
ezért interpellációt intézett február 
19-én a polgármesterhez, aki már-
cius 11-ére rendkívüli ülést hívott 
össze. Muraközi István szerint a pá-
lyázatban szereplő nyolc százalékos, 
külső szakértőknek szánt összeg – 
200 millió Ft – irreálisan magas. 

A rendkívüli testületi ülésen 
a képviselők többségének sikerült 
elérnie, hogy a betervezett összeg 
három százalékra, azaz 80 millió 
forintra csökkenjen. A különböze-
tet – 120 millió Ft-ot – a kórház-

fejlesztés építési költségeire lehet 
így fordítani. Azt már dr. Vitányi 
István önkormányzati képviselő 
tette hozzá, hogy a jelenlévő szo-
cialista képviselők, köztük Gyula 
Ferencné, az előterjesztést nem sza-
vazták meg. – Joggal merülhet fel 
a kérdés bennünk, mi a fontosabb: 
a külső tanácsadók finanszírozá-
sa vagy pedig a kórház fejlesztése, 
ezzel együtt a dolgozók munkakö-
rülményeinek, illetve a betegellátás 
színvonalának javítása – fogalma-
zott Vitányi István.  

Nyírő Gizella

Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzatának Oktatási és Kultu-
rális Bizottsága pályázatot hirdet 
a Berettyóújfaluban működő jogi 
személyiségek, intézmények, civil 
szervezetek, egyesületek és öntevé-
keny csoportok 2010. évi kulturális 
célú tevékenységének támogatá-
sára. Pályázat csak pályázati adat-
lapon adható be, amely letölthető 
a www.berettyoujfalu.hu honlap 
Helyi pályázatok rovatából. A pá-
lyázathoz elegendő az adatlap ki-
töltése. Amennyiben mellékletet 
kívánnak csatolni az űrlaphoz, azt 
tíz példányban tegyék. A pályázatot 

a polgármesteri hivatal intézményi 
irodájába kell eljuttatni legkésőbb 
2010. április 15-ei beérkezéssel. 

A pályázat beadásának kizáró 
oka: 

A 2009-ben az egyesületnek 
adott támogatás határidőre való el-
számolásának elmulasztása.

Egy intézmény és a hozzá kap-
csolódó tagintézmények, illetve ci-
vil szervezetek csak egy pályázatot 
nyújthatnak be! 

Alapítványok pályázatot nem 
nyújthatnak be.

A maximálisan igényelhető 
összeg: 60.000 Ft.

A támogatottak a támogatási 
összeggel 2010. december 20-ig 
kötelesek elszámolni a támogatási 
összeg felhasználásáról készült ki-
mutatással, illetve a felhasználást 
igazoló számlák másolatával. Az 
elszámolás részletszabályait a tá-
mogatási szerződésben rögzítjük. A 
támogatási szerződések aláírására a 
polgármesteri hivatalban kerül sor.

Azokat a pályázatokat, amelye-
ket nem a felhívásban foglaltaknak 
megfelelően nyújtanak be, nem tár-
gyalja a bizottság. 

Gyula Ferencné, az oktatási 
és kulturális bizottság elnöke

Nem akartam hinni a szemem-
nek, a hirdetési újságban ez állt: 
a Herpály, a Bessenyei és a 43-as 
számú ABC kereskedelmi egysége-
ket március 1-jétől a hajdúdorogi 
COOP Zrt. üzemelteti. A zrt. azt 
is közölte Berettyóújfalu nagyér-
demű vásárló közösségével, hogy a 
Berettyóújfalu és Vidéke Áfész üz-
leteinek többségét már a dorogiak 
működtetik. Ezeket is bérleti szer-
ződés alapján, mint a megnevezet-
teket. Egy hét múlva megjelent egy 
újabb közlemény, hogy a Vas-mű-
szaki bolt új helyen, vagyis a jó öreg 
Konrád egykori lakhelyét elhagyva, 
az akkor is és ma is rangosnak szá-
mító üzlethelyiségből az Áfész vas-
kereskedése elköltözött a belváros 
szélére, a hajdúdorogi zrt. Maxi 

Coop ABC üzlete mellé, és beje-
lentették a Bakonszegi Húsüzem 
áruba bocsátását is. Dobra került 
minden, és ami még van, annak a 
sorsa is kockára van vetve. Mint az 
országot, elbokáztak itt is mindent. 
Szegény Eszenyi doktor. Mivé lett 
a birodalom? Mert az volt: keres-
kedelmi birodalom. A lakossági 
áruellátás hatalmas fellegvára. A 
Berettyóújfalui Áfész már Demján 
Sándor Velence-Agárd szövetkezeti 
méreteivel és üzleti szellemiségével 
vetélkedett, amikor a Hajdúdorogi 
Áfész még kis szatócsüzletek közös 
vállalkozása volt. Ilyen az élet. Ma 
nekem, holnap neked.

Mégiscsak sajnálkozhatunk. 
Odalett a bihari munkásosztály 
bázisa az Elzett, Torgyán minisz-
tersége alatt odalett Közép-Európa 
legkorszerűbb tejporgyára, és nin-

csenek már a messze országokban 
reputációval rendelkező ktsz-ek 
sem, nincs állami gazdaság, és az 
ezreknek munkahelyet biztosító 
termelőszövetkezetek sem. A köz-
nép érdekeivel ki gondol? Vannak 
pártok, vannak városvédők. Talán 
már fajvédők is? A megmaradás 
híres szlogenje már ködbe veszett: 
„az eltartó képességet fokozni kell”. 
Ma már ez puszta szóvirág. Az el-
tartó képesség ma már ennyi: „Út 
a munkához”. Ej-haj barátok, de 
csuda jó kedvet csináltok. S amíg 
nótáztol, barátom, az égből váro-
sodra szakadnak a milliárdok. 
Akinek lesz ideje elugrania az 
égszakadás alól, mondhatja: volt 
város, nincs város. Új lakhelyet – 
mint a tatárdúlás után – kell majd 
építeni, ahol majd szántanak és 
vetnek, kertet művelnek, műhe-
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lyekben dolgoznak, és tisztességgel 
kereskednek, mint egykor a jó em-
lékezetű Bodoki Laci. A világ kere-

ke nagyot fordul megint, a küllők 
ropogását hallgatjuk Újfaluban is.

Szívós István

Fotó: Kari
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Diktatúra és diktatúra között 
nincs különbség

125 éves a szakképzés Biharban

Csigacsináló fesztivál

Egy hét, ami Aranyról szólt

A berettyóújfalui Trianon 
Társaság és dr. Vitányi István 
országgyűlési képviselőjelölt 
meghívására érkezett Becsey 
Zsolt, volt európai parlamenti 
képviselő Biharország főváro-
sába, ahová elhozta a Bácska-
Bánát-Dél-Alföld kétszáz éves 
múltját bemutató kiállítását, 
valamint a Jelöletlen tömeg-
sírok című filmet.

A szép számú érdeklődő előtt 
Becsey Zsolt elmondta: 2008 má-
jusában mutatta be Brüsszelben 
a Soknemzetűség laboratóriuma 
című kiállítását, mely azóta be-
járta a Kárpát-medence legjelen-
tősebb településeit. A kiállított 
tablókon eredeti dokumentumok, 
rajzok, térképek, fotók segítségé-
vel végig kísérhető az érintett te-
rület története, fejlődése. A poli-
tikus kifejtette: 1720-tól elindult 
egy békebeli korszak a Délvidék 
történetében. A semmiből egy vi-
rágzó térség jött létre, mely Tria-
nonig tartott. A Kárpát-medence 
legfejlettebb régiója lett, kulturális 
eltartó képessége is nagyobb volt, 
mint a mostani. Ezt törte ketté a 
békeszerződés, amikor is elindult 
egy homogenizációs folyamat, 
amit egyre „kifinomultabb” esz-

közökkel – kitelepítés, népirtás 
– igyekeztek érvényre juttatni. Ez 
folytatódott 1944-ben, ’45-ben és 
a ’90-es években is. Az utóbbi 90 
év ennek a régiónak a hanyatlását, 
leszakadását jelzi a fejlett Nyugat-
hoz képest, s az igazi felzárkózta-
tás ’90 óta is várat magára – hang-
súlyozta a volt néppárti képviselő.

A megrázó erejű filmről – mely 
egyfajta fiktív dokumentumfilm 
– elmondta: elkészítésében szinte 
mindenki ingyen vett részt. Író-
ja és producere az a Forró Lajos, 
akinek nagyapja a délvidéki vé-
rengzések áldozata lett. Az 1944-
45-ben Tito partizánjai által kü-
lönös kegyetlenséggel kivégzettek 
azért haltak meg, mert magyarok 
voltak. A későbbi leszármazottak 
létrehoztak egy alapítványt Dél-
vidéki Mártírium 1944-45 néven, 
ami célul tűzte ki a kivégzettek 
névsorának felkutatását, valamint 
emlékmű elhelyezését a tömeg sí-
rok helyén. 

Becsey Zsolt szerint szeretnék 
elérni, hogy kimondassék: politi-
kai, ideológiai, etnikai szempont-
ból történtek a kivégzések, s reha-
bilitálni szeretnék az áldozatokat, 
mert népirtás és népirtás közt nincs 
különbség. – Saját önbecsülésünk 
szempontjából is fontos ennek a 

kimondatása, mert nem szabad a 
szőnyeg alá söpörni a problémákat 
– szögezte le Becsey Zsolt. 

Lapunk kérdésére, hogy 
milyen volt a film, illetve ké-
szítőinek a fogadtatása a Délvi-
déken, Becsey Zsolt elmondta: 
Magyarkanizsán volt a bemutató 
egy éve, de az ottaniak még min-
dig félnek. Nagyfokú óvatosság 
van bennük, nem mertek hoz-
zászólni a filmhez. A lelki teher 
hatalmas a kinti magyarokban, 
hiszen ők a határon túl élik meg 
magyarságukat. A helytörténeti 
kutatások megkezdődtek, már 
tudják, hogy 130 helyen vannak 
tömegsírok. A névsor felkutatása 
nagyon lényeges, hogy tudjunk 
emlékezni rájuk – hangsúlyozta 
Becsey Zsolt.

Vitányi István képviselőjelölt 
azt tartotta fontosnak bejelente-
ni, hogy a külhoni magyarokért 
felelősséget kellett volna érezni, 
ám ezt a mostani kormány nem 
tette meg. Emlékeztetett arra is, 
hogy Románia feltétel nélküli 
EU-s csatlakozását éppen az a 
Pálfi István és Becsey Zsolt nem 
szavazta meg, akik néppárti kép-
viselőkként a legtöbbet tették a 
külhoni nemzettestvéreinkért: 
előbbi a partiumi, kárpátaljai, 
utóbbi pedig a délvidéki magya-
rokért. A jelenlegi kormány kül-
politikája hiteltelen, mert nem a 
magyar államot, hanem az MSZP 
érdekeit képviseli – emelte ki Vi-
tányi István. A következő, polgári 
kormány feladata lesz a külhoni 
magyarok támogatása, az uni-
ós elnökségre való felkészülés, a 
visegrádi négyek pozíciójának 
erősítése. Erős felhatalmazású 
kormányra van szükség, amihez 
az kell, hogy mindenki elmen-
jen szavazni, s egyfelé szavazzon 
– ajánlotta dr. Vitányi István a 
jelenlévők figyelmébe.

Nyírő Gizella

1884-ben született meg az a 
törvény, amely rendelkezett ta-
nonciskolák felállításáról Magyar-
országon. Berettyóújfaluban bizo-
nyíthatóan 1885-ben kezdődött 
meg az inasok oktatása. Erre az év-
fordulóra az iskola szellemi utóda, 
az Eötvös József Szakképző Iskola 
nagyszabású programsorozattal 
emlékezett. 

Március 8-án Gyula Ferencné 
országgyűlési képviselő, az iskola 
egykori tanára avatta fel az iskola 
parkjában elhelyezett emlékkö-
vet. A bensőséges ünnepség után a 
Nadányi Zoltán Művelődési Köz-
pontban pódiumbeszélgetés zajlott, 
melyen egykori tanárok, diákok 
visszaemlékezéseit hallgatták meg 
a résztvevők.

Március 9-én az iskola közpon-
ti tanműhelyében Iparos történeti 
eszközök és dokumentumok cím-
mel a tanárok által gyűjtött anyag-
ból készült kiállítást nyitotta meg 
Kontér Mária, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Kereskedelmi- és Iparkamara 
képviselője. Ugyanezen a napon 
még egy kiállítás nyílt az iskola 
könyvtárában, ami a Bihari Múze-
um dolgozóinak munkáját dicséri, s 
amelyet Kállai Irén múzeumvezető 
mutatott be. Itt a múzeumban fel-
lehető, a tanoncok elméleti oktatá-
sához kapcsolódó dokumentumok 
tekinthetők meg április 7-ig.

Március 10-én az iskola torna-
termében a kereskedelmi tagozat 
által szervezett tanirodai bemuta-

tón ismerkedhettek meg az érdek-
lődők a diákok által alapított virtu-
ális cégek tevékenységével.

Március 11-én az iskolai könyv-
tárban került sor az osztályaink 
számára rendezett iskola- és ipar-
történeti vetélkedő döntőjére. 

Március 12-én a hagyomá-
nyos Eötvös-napi programokat 
szerveztük meg Berettyóújfalu, 
Biharkeresztes és Derecske közép-
iskoláiból érkező csapatoknak. Volt 
lány kézilabda, fiú foci, számítás-
technikai és műveltségi vetélkedő. 
Az összesítésben a derecskei I. Rá-
kóczi György Gimnázium kapta a 
legtöbb pontot, így a 2010-es Eöt-
vös-kupát ők vihették haza. 

A programsorozat méltó zárása 
március 13-án a fergeteges szórako-
zást biztosító Tavaszváró bál volt.

Motkóné Szabó Csilla

Egyszerre 164 fő pödörte a 
húslevesbe való finom csigatésztát 
március 6-án Berettyóújfaluban. 
A csigatészta tojásból és lisztből 
készült levesbetét. Elengedhetet-
len hozzávalója a magyar húsleves-
nek. A csigacsináló fából készült 
bordás eszköz, a hozzá tartozó 
pödrővel vagy penderítővel. Régi 
időkben, a lakodalmak előkészíté-
sekor az asszonyok közösen készí-
tették el a csigát, majd a munkát a 
„csigataposással”, énekkel és tánc-
cal fejezték be. A csigatészta nem 
hiányozhatott az alföldi lakodal-
mak étrendjéből. Ezt a népszokást, 
illetve hagyományt elevenítették fel 
Berettyóújfaluban Gyula Ferencné 
fővédnök kezdeményezésére. Az 
első rendezvényen pár csapat vett 
részt, és emlékszem, a „vándorkö-
tényt” akkor Körösszegapáti csapa-
ta vitte el. A tíz év alatt a kistérség 
több településén tartották meg 
e rangos eseményt. A résztvevők 
száma is egyre nőtt, 2010-ben 41 
csapat nevezett, köztük a nagy-
szalontai nyugdíjasklub is. Külön 
meg kell említenünk hál’ istennek 
az utánpótlás ifjúsági csapatokat, 
a szentpéterszegszegieket, akik 
már másodjára, a kismarjaiak 
először vettek részt ezen a ren-
dezvényen. A komádi férfiak is 
képviseltették magukat, ahol a 
tésztanyújtó mester igazán szép 

kereklevél tésztát nyújtott, ahogy 
azt régen csak anyáink tudták. 
Természetes módon itt mindent 
csak kézzel lehetett végezni, gépi 
segítség nem volt igénybe vehető. 
A fél kiló otthon begyúrt nyers 
tésztát minden csapat magával 
hozta. Gyula Ferencné nyújtófa 
koppantásával indult a verseny, és 
45 percig lehetett pödörni a tész-
tát. A gasztronómiában elismert 
zsűritagok értékelték a csapatok 
munkáját: Bíró Lajos elnök, Reskó 
Lászlóné és Balog Gyuláné tagok. 
Szempont volt a csiga színe, for-
mája és a csapatban együtt dolgo-
zók munkája. Idén első lett Pocsaj, 
második Váncsod 1, harmadik 
Furta csapata. Különdíjat kapott 
Berettyóújfalu 1 csapata. Gratu-

lálunk a díjazottaknak. A rendez-
vényt kulturális műsor is kísérte, a 
városunkban működő együttesek 
léptek fel, így a Bihar néptánc-
csoport, az Ifjúsági Fúvószenekar, 
a Berettyóparti Nyugdíjasklub 
Népdalköre. Verset mondott Kal-
már Dezsőné. Vendégségben vol-
tak a „Bakonszegi nagyik”, akik 
bemutatták saját táncukat. 

Városunk polgármestere, 
Szeifert Ferenc beszélt a település 
kistérségben betöltött szerepéről, 
a városban történő fejlesztésekről, 
az iskolavárosról. A kitűnő han-
gulatról Szabó Lajos nótaénekes 
gondoskodott. 2011-ben Újirázon 
folytatódik a hagyomány. 

Bazsó Sándorné, a Nők a XXI. 
Században Egyesület elnöke

Névadóját ünnepelte a berety-
tyóújfalui Arany János Gimnázi-
um az „Arany-hét” elnevezésű 
rendezvénysorozattal, amit 
minden évben Arany János szü-
letésének évfordulója alkalmá-
ból szervez meg az iskola.

Idén február 19-én indult a ren-
dezvények sora az Arany-bállal, a 
12. A osztály szervezésében, majd 
március 1-jén egy „Ki tud többet 
Arany Jánosról?” című vetélkedőn 
vehettek részt a diákok. Ugyanezen 
a napon Tóth Károlyné rajztanárnő a 
rajzpályázat eredményét hirdette ki, 
amelyen a résztvevőknek egy Arany 
János versillusztrációval kellett in-
dulniuk. Március 2-án pedig az 
„Arany és Petőfi barátsága” esszéíró 
pályázat eredményhirdetésére ke-

rült sor, majd az iskola előtti Arany 
János-szobrot koszorúzták meg. 
Hevesi Gyula tanár úr szervezésé-
ben az iskola tanulói március 3-án 
megmutathatták tehetségüket egy 
színvonalas vers- és balladamondó 
versenyen, amire csak Arany János 
alkotásaival lehetett nevezni. Márci-
us 4-én több program is volt. Első-
ként Csányi János tanár úr szerve-
zett meg egy történelmi vetélkedőt 
Arany János koráról, majd délután 
érdekes előadáson vehettek részt a 
gimnázium tanulói, ahol Tomanek 
Gábor színművész Arany János 
életének és pályájának főbb állomá-
sait mesélte el, és társaival verseket 
mondtak. Az iskola magyar szakos 
tanárai március 5-én egynapos ki-
rándulást szerveztek Nagyszalontára 
(Arany János szülőhelyére) és Nagy-

váradra. A megközelítően hetven-
fős csapat először Nagyszalontán, 
a Csonkatoronyban tett látogatást, 
ahol Arany Emlékmúzeumot tarta-
nak fenn. Aztán rövid sétára indul-
tak Nagyszalonta utcáin. A szobor-
parkban megnézhették az újfalui 
gimnázium előtt álló Arany-szobor 
„testvérét”. Útközben megtekintették 
Sinka István és Zilahy Lajos szülő-
házát is. Később Nagyváradon, a Se-
bes-Körös mentén elsétáltak az Ady 
Endre Emlékmúzeumig, ahol Tóth 
János igazgató vezette körbe a társa-
ságot. Este fáradtan, de élményekkel 
gazdagodva tértek haza. A március 
10-én, délután megtartott vetélke-
dőn Arany János életének főbb föld-
rajzi állomásait kellett jellemezniük, 
térképen megtalálniuk a versenyzők-
nek. A versenyek eredményhirdetése-
kor, március 19-én, pénteken a vál-
lalkozó szellemű diákok megkapták 
megérdemelt jutalmukat. Az Arany-
hét záró rendezvénye a Bihari Alma 
Mater Alapítvány Baráti Körének 
találkozója volt, melyről a következő 
lapszámunkban olvashatnak.  

Mint végzős diák, kívánom 
tanáraimnak és a tantestületnek, 
hogy még sok ilyen programban 
gazdag és sikeres Arany-hetet ren-
dezzenek. 

Bagdi Sára 
(12. C osztályos tanuló)

Nyugdíjasok akadémiája III. Hittan oktatás
A Római Katolikus Plébánia

szeretettel várja 
katolikus hitoktatásra
az általános iskolás

és középiskolás fiatalokat. 

Helye: 
Római Katolikus Plébánia

Jelentkezés: 
Kerekes László atyánál 

telefonon 
vagy személyesen a plébánián 

(Kossuth u.29.)
Tel.: 54/401-126

Immár harmadik alkalommal 
köszöntötte március 4-én Gyula 
Ferencé országgyűlési képvise-
lőjelölt azokat a nyugdíjasokat, 
akik az általa megálmodott aka-
démián részt vesznek. A meg-
jelentek is örömmel üdvözölték 
egymást, hiszen az évek során a 
kultúránk és országunk múltja 
iránt érdeklődők igazi közösséggé 
alakultak. Erdély után ebben az 
évben a Felvidék irodalmi, föld-
rajzi, történelmi nevezetességeivel 
ismerkednek meg a hallgatók. 
Gyufa Ferencé reményét fejezte 
ki, hogy a széles skálán mozgó 
témában mindenki megtalálja a 
hozzá közel álló legérdekesebb is-

mereteket. Az első foglalkozáson 
dr. Bakó Endre lapszerkesztő, iro-
dalomtörténész festett körképet 
a felvidéki magyar irodalomról. 
Előadásában párhuzamot vont az 
erdélyi és felvidéki irodalmi élet 
között. – Más a helyzet Szlováki-
ával – kezdte tanár úr, hangsúlyt 
helyezve a két térség történelmi 
fejlődésének különbözőségére is. 
Kassa és Pozsony volt a szellemi 
műhelyek központja a Felvidé-
ken. Említést tett a „Salgó moz-
galomról” a „Szent György köve” 
Társaságról. Több jeles írót, köl-
tőt ajánlott a hallgatók figyelmé-
be, például Szabó Dezsőt, Fábry 
Zoltánt, a „stószi remetét”, de 

Győri Dezső József Attila-díjas 
költőt is. Őt az Önvallomás-félé-
ben olvashatjuk: „Én jó akartam 
lenni mindenáron,/ a nyelvem lóg, 
az inam néha reszket,/ Nép lenni a 
népben, s ember lenni az emberek 
között.” Az irodalmi ismeretekben 
gazdag, színes előadást szép vers-
idézetekkel tette szemléletesebbé 
Bakó Endre. A prózairodalom 
kiváló alakjairól is halhattunk az 
előadáson, például Dobos László 
és Duba Gyula regényeiről. 

Végezetül nagy tapintattal 
mindannyiunk figyelmét az értő 
olvasásra irányította az előadó.

Szító Sándorné, 
az Irodalmi Kör elnöke

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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Jakab István Biharban
-változtatni csak kormányon lehet-

Egy kisméretű, okos államra van szükség

Újabb jobbikos rendezvény Berettyóújfaluban

Dr. Vitányi István országgyűlé-
si képviselőjelölt meghívására 
bihari lakossági fórumokon 
– egyebek között Berettyóújfa-
luban – vett részt Jakab István 
országos Magosz-elnök. 

Útjának első állomásán, 
Biharkeresztesen Vitányi István 
bejelentette: tematikus fórumokon 
fognak találkozni a kampány során 
a választókkal, így ennek szellemé-
ben gazdasági, oktatási, közéleti, 
közbiztonsági és agrártémákban 
hívnak meg jeles közéleti személyi-
ségeket, szakpolitikusokat. A mos-
tani találkozó aktualitását az adta, 
hogy a magyar vidék jövője szem-
pontjából nem mindegy, milyen 
sorsa lesz legnagyobb természeti 
kincsünknek, a földnek. 

Jakab István bevezetőjében el-
mondta: hihetetlen leépülés és ha-
nyatlás történt az utóbbi nyolc év-
ben az országban. Pedig a termőföld 
50 százalékát egyéni gazdák műve-
lik, ám az agrárium kihasználtsága 
csupán 50 százalékos. A sertésállo-
mány hatmillióról három millióra, 
a tejelő szarvasmarha állomány 30 
százalékkal csökkent. Gabonapi-
acaink beszűkültek, a kertészeti 
ágazat mélyponton van. A magyar 
élelmiszertermékek aránya a kis-
kereskedelmi polcokon 40 százalé-
kot tesz ki – sorjázta az elnök. És 
kijelentette, hogy ezen változtatni 
kell, határozott agrárstratégiára van 

szükség. Azt viszont eredménynek 
tüntette fel, hogy eddig nem kö-
vetkeztek be visszafordíthatatlan 
folyamatok. Legfontosabbnak azt 
tartja, hogy a magyar föld magyar 
kézben maradjon, ennek érdeké-
ben a földvásárlási moratóriumot 
meg kell hosszabbítani. Rendezni 
kell a földtulajdoni viszonyokat, az 
osztatlan közös tulajdonban lévő 
másfélmillió hektár sorsát. Szintén 
eredményesnek ítéli az egységes 
farmtámogatás (SPS) bevezetésének 
megakadályozását. 

Tarthatatlannak nevezte a köz-
beszerzés mai állapotát, mert pl. az 
önkormányzatoknak a közétkezte-
tést csak közbeszerzési pályázattal 
lehet megoldaniuk, kizárva ezzel a 
helyben megtermelt árukat.

Az új kormány feladata lesz egy 
vidékbank létrehozása, illetve a 

hazai piacok visszaszerzése, a gaz-
dákat kiszolgáló agrár-közigazgatás 
megteremtése – hangsúlyozta Ja-
kab István. Mindenkit el kell vinni 
szavazni, s megadni a lehetőséget 
azoknak, akik javítani akarnak és 
tudnak a gazdák sorsán – tette hoz-
zá. Napi problémaként jelölte meg 
az alkalmi munkavállalást, amiről 
kijelentette: tragédia! Működéskép-
telen, brutálisan emberellenes az az 
előírás, melynek értelmében 50 ada-
tot tartalmazó, szigorú számadású 
lapot kell kitölteni, s elektronikus 
úton elküldeni a munkakezdés előtt 
a munkaadónak. 

Komádi és berettyóújfalui fóru-
ma előtt Jakab István és házigazdái 
Esztárban egy pékséget, illetve egy 
tejfeldolgozó üzemet látogattak meg 
pozitív tapasztalatszerzés végett.

Nyírő Gizella

Bokros Lajos, az MDF mi-
niszterelnök-jelöltje volt a vendé-
ge Berettyóújfalunak március 17-
én. Látogatásának célja – mint azt 
Lakatos Tibor, térségünk, az 5-ös 
számú választókerület MDF-es 
országgyűlési képviselő-jelöltje, 
az MDF megyei elnöke a helyi 
média számára tartott sajtótájé-
koztató legelején meghatározta 
–, hogy megismerjék a térség ak-
tuális problémáit a városvezetők-
kel, vállalkozókkal, intézmény-
vezetőkkel, értelmiségiekkel való 
közvetlen találkozás által. A saj-
tótájékoztatón a miniszterelnök-
jelölt a „Munka és méltóság = 
Megújuló Magyarország” címet 
viselő választási programjukat 
ismertette. Kifejtette, az MDF 
őszintén és kertelés nélkül kíván-
ja tudomására hozni a választók-
nak, hogy több embernek jóval 
többet és jobban kell dolgoznia 
ahhoz, hogy ebben az országban 
elinduljon a fellendülés. A többi 
párt programja Bokros szerint 
színes délibábot fest, kijelentik 
ugyan, hogy munkahelyek-
re volna szükség, csak azt nem 
mondják meg, hogy ez hogyan 
lehetséges. Az MDF az egyetlen, 
aki egészen pontos látleletet ad a 
gazdaságról, a társadalomról, sőt 
a kultúra és az erkölcs mai állapo-
táról is, és ezek alapján határozza 
meg az átfogó reformlépéseket, 
amelyek nélkül ebben az ország-
ban sohasem lesz fölemelkedés. A 
reformokat az összes többi párt 
elutasítja, nem tartja megvalósít-
hatóknak, sőt a reformokat álta-
lában összekeverik a megszorító 
intézkedésekkel, mindemellett 
ésszerűtlen csodavárás uralkodik 
el rajtuk. Az MDF vallja, hogy 
komoly reformok kellenek akkor 
is, ha ezeknek költségük is van, 
és áldozatokkal is járnak, sőt né-
mely esetben káruk is lehetséges. 
A programon belül ezt Elvesztett 
évtized címszó alatt fejtik ki, 
mert szerintük az elmúlt tíz év 
épp arról szól, hogy a reformok 
megvalósítása helyett felelőtlen 
ígérgetések, jóléti rendszerváltás, 
megalapozatlan száznapos prog-
ramok szerepeltek, melyek tönk-
retették az országot. Mára még 
azok az eredmények is elporlad-
tak, amik a jóléti rendszerváltás 
keretében megtörténtek, ilyen 
volt például az 50 %-os közal-
kalmazotti béremelés, a 13. havi 
nyugdíj és hasonló fenntartha-
tatlan intézkedések, amelyekről 
már a legelején tudni lehetett, 
hogy kárt okoznak az országnak. 
Mert nemhogy arany- még bá-
dogfedezetük sem volt, külföldi 
hitelekből finanszírozta az or-
szág, nem a magyar termelés és 
jövedelemképzés oldaláról volt 
meg az alapjuk. Most rosszabb 
helyzetben van az ország, mint 
tíz évvel ezelőtt. A XXI. század 
első évtizede elveszett, és jó len-
ne, ha a következő évtizedben 

nem így történne. Szerkezeti 
reformok megvalósítására van 
elsősorban szükség, az államház-
tartás, az állam reformjára, mert a 
gazdaság és társadalom fejlődésé-
nek ma éppen a legnagyobb aka-
dálya az állam, a maga méretével, 
farkasétvágyával, mérhetetlen 
hiányaival, hazugság-állományá-
val. „Fölzabálja” az erőforráso-
kat, és nem jut pénz a fejlődésre 
és munkahelyteremtésre. Sokkal 
ésszerűbben, okosabban kell gaz-
dálkodni, és nem egy erős államra 
van szükség, hanem egy kis mé-
retű, okos államra, mert az okos 
állam lehetővé teszi a maga szabá-
lyozási rendszerével, hogy kiala-
kuljon egy erős gazdaság, egy erős 
társadalom, egy erős vállalkozói 
osztály. Ezeket kell erősíteni, nem 
az államot. Mert az erős államban 
gyenge a gazdaság, a társadalom, 
tőle várják a munkahelyeket, a 
segélyeket, a fölemelkedést. Az 
erős állam adók és járulékok for-
májában elvesz, elszed elsősorban 
a vállalkozóktól, a lakosságtól. 
Ebben az országban egyre keve-
sebb ember termeli meg egyre 
több ember közszolgáltatásainak 
fedezetét. Az MDF szerint ezt 
mindenképpen meg kell fordí-
tani, például adócsökkentést is 
csak akkor lehet ígérni, ha egy-
re többen dolgoznak, és így egy 
ember egyedileg kevesebb adót 
fizet. Az állam tud például pa-
píron vagy közmunkahelyeket 
létrehozni, de ezek hosszútávon 
nem jövedelmezők, nem fenn-
tarthatók, olyan munkahelyekre 
van szükség, melyeket a vállal-
kozók önerőből és önérdekből 
hoznak létre a maguk beruházá-
sainak eredményeképpen. Azok a 
munkahelyek a piacképes terme-
lés forrásai, ahol magas képzettsé-
gű, szakképzett munkaerő dolgo-
zik, és állít elő olyan termékeket, 
szolgáltatásokat, amelyeket nem 
az állam vásárol meg, hanem a 
világpiac és a fogyasztók. A pi-
acnak az elsődlegessége, uralma 
megkérdőjelezhetetlen, mi nem 
szocialisták, mi kapitalisták va-
gyunk, ennélfogva a polgári 
fejlődés zálogát abban látjuk, 
hogy az önálló vállalkozók saját 
önálló munkájuk alapján tudják 
megteremteni a gazdasági fejlő-

dést és a jólétet – hangsúlyozta 
Bokros Lajos. Ez rögtön visz-
szavezet bennünket a reformok 
végigviteléhez – mondta –, az 
egyik legfontosabb, ha talán 
nem a legeslegfontosabb az ok-
tatási reform. Ma ugyanis ebben 
az országban egyszerre van jelen 
a munkaerő hiány, például a jó 
minőségű szakmunkás hiánya, 
meg a nagyfokú strukturális 
munkanélküliség. Oktatási in-
tézményeink, az általános isko-
láktól kezdve a szakmunkás-kép-
zésig vagy a felsőoktatásig ontják 
magukból a foglalkoztathatatla-
nok seregét, akik képzetlenek 
ahhoz, hogy a munkaerőpiaci 
igényeknek megfelelő állásokat 
elvállalják. Természetesen nem 
csak a munkaerő minőségének 
gyógyítására volna szükség, a 
munkaerőt relatíve olcsóbbá is 
kell tenni, ehhez kell az a bizo-
nyos közteherviselési és adóre-
form. A közteherviselésnél az 
igazságosság és az arányosság 
elve kell, hogy érvényesüljön, 
hogy ne legyen ennyi potyautas 
a rendszerben, mint ma, mikor 
a társadalom csak egynegyede 
fizet személyi jövedelemadót és 
egyharmada társadalombizto-
sítási járulékot, hanem sokkal 
többen. A Magyar Demokrata 
Fórum programja pontosan és vi-
lágosan megmondja, melyek azok 
az intézkedések – 170 konkrét 
lépést lehet kiolvasni a program-
ból –, amelynek megtétele nem 
a népszerűségi versenyben fog 
aranyérmet nyerni, de az igazsá-
gosság, egyenesség és őszinteség 
versenyében az első helyen áll. A 
társadalmat mi felnőttnek nézzük, 
és nem tukmáljuk felelőtlen ígére-
tekkel a választásokon. Épp ideje, 
hogy közöljük velük, hogy melyek 
azok az intézkedések, amelyek 
biztosítékai és zálogai a fellendü-
lésnek – szögezte le a miniszter-
elnök-jelölt. 

A sajtótájékoztatót követő-
en Bokros Lajos munkaebéden 
vett részt, ahol Berettyóújfalu 
polgármesterével és környékbeli 
polgármesterekkel, vállalkozók-
kal, értelmiségiekkel találkozott, 
illetve válaszolt az általuk feltett 
kérdésekre. 

L. M.

A Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Berettyóújfalui Szer-
vezete március 12-én a harmadik 
sikeres, telt házas választási ren-
dezvényét tartotta meg. Vona Gá-
bor, a Jobbik elnöke, majd Pörzse 
Sándor képviselőjelölt (az Echo 
tv egykori műsorvezetője, jelen-
leg a Barikád hetilap főszerkesz-
tője) után ifjú Hegedűs Lóránt 
Budapest-Szabadság téri reformá-
tus lelkipásztor volt a vendégünk 
a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központban rendezett lakossági 
fórumon. A Jobbik a nép nevében 
szeretne fellépni az Országgyűlés-
ben is, ezért fontosnak tartja, hogy 
minél többször találkozzanak a 
jobbikos politikusok az állam-
polgárokkal. Alulról szerveződő 
pártként vallja, hogy csak úgy le-
het hiteles képviselő valaki a par-
lamentben, ha szoros a kapcsolat a 
néppel. Mert elég volt már abból, 
hogy csak négyévente vagyunk 
fontosak a luxusautókon érkező, il-
latos öltönyű, nagyon szalonképes 
és nagyon mérsékelt politikusok-
nak, és négyévente van csak nőna-
pi virágcsokor. Köszönjük szépen, 
nem ilyen gesztusokat várunk tő-
lük. Nagyon könnyű szalonképes-
nek lenni és nagyon mérsékeltnek 
a busás parlamenti juttatásokból, 
de a vidéki ember élete, gondjai, 
problémái egy egészen más világot 
mutatnak, és igenis érezzük, hogy 
radikális változásra van szüksé-
günk! – a szívünkből szólt Balázs 
István, a Jobbik képviselőjelöltje 
akkor is, amikor a minősíthetet-
len közbiztonságról, az egészség-
ügy tarthatatlan helyzetéről, a 
politikusbűnözők visszaéléseiről 
beszélt. Gyökeres fordulatnak kell 
bekövetkeznie április 11. után, óri-
ási tétje van ennek a választásnak, 
mert nincs több időnk, éppen elég 
volt már a semmittevő politiku-
sokból. A Jobbiknak megvalósít-
ható, gyakorlatias programja és 
szakértő, hazájuk és lakóhelyük 
iránt elkötelezett emberei vannak.

Ifjú Hegedűs Lóránt lelkész, 

Bocskai István fejedelem hazafias 
reformátusságának jelenkori zász-
lóvivője Pál apostol szeretet-him-
nuszát idézte, és mondanivalóját 
a hit, remény, szeretet, mindent 
átfogó, gyógyító, egyetlen megol-
dást jelentő hármasságára építette 
fel beszédét. A magyarság hitét az 
1919-es vörös kommün népbiz-
tosi söpredéke törte meg a XX. 
században első alkalommal, majd 
azok leszármazottai újra és újra a 
földbe akarják döngölni ezt a né-
pet, nehogy fejét felemelhesse, és 
hitet nyerjen fentről. Ez az ateista 
elit álszent módon most a nemzeti 
radikális mozgalomtól félti a köz-
társasági alkotmányos értékrendet, 
a demokráciát. Értsük jól: a nép-
hatalmat a néptől… Hamis remé-
nyekkel kecsegtettek bennünket 
az elmúlt 20 évben, és még akik 
változást hozhattak volna, azok 
is csak ígérgettek, tétlenül nézték 
végig az ország szétrablását. Most 
már azonban késő, itt az idő, jöj-
jön a teljes számonkérés. Elég 
volt a hamis reménykeltésből. 
A szebb jövő hite új reményt ad 
ma sok százezer embernek, mert 
nem fájdalmat akar csillapítani, 
a betegséget kívánja meggyógyí-
tani. Ez a reménység immár nem 
a nép ópiuma, hanem valódi or-
vossága. Teljes, féltő szeretettel 
kell végre összezáródnunk, végre 
szeretni mindazt, ami érték, amit 
a család, amit a magyarság, amit 
az ember Istentől eredő küldetése 
jelent. Óvó, védelmező és építkező 
szeretet jöjjön végre a pusztító go-
noszság után. „Jelenünket éppen 
a pénzhatalom ukázának szolga-
lelkű túllihegésével erőszakolják 
meg: rablóprivatizátorokként, 
kamat rab szolga tartók ként, multi-
fenék nya lók ként. Ezután csodál-
kozhatunk-e azon, mikor – evés 
közben jön meg az étvágy alapon 
– már jövőnk megrablását is szisz-
tematikusan kimunkálva építik 
be népnyúzó rendszerükbe. Kéz 
a kézben, kéz kezet mos alapon, 
idegen érdek bal- és jobboldali ke-

zeseiként, válság-kezelve az egyre 
kezelhetetlenebb népet. Stratégiai 
jelentőségű ingatlanok maffiasze-
rű felvásárlása feletti szemet hu-
nyással, a bankárkaszt magyarok 
ezreit kilakoltató önkényével szem-
besülünk naponként.” – mondta 
Hegedűs Lóránt. Mindezzel leszá-
mol a Jobbik. Nem lesznek restek 
meghozni a megfelelő törvényeket 
az Országgyűlésben! A lelkész 
mindenkit arra buzdított, hogy 
környezetünkben ébresztgessük az 
alvó lelkeket, mutassunk rá a va-
lós problémákra, és tegyünk meg 
mindent azért, hogy megszülessen 
egy jobb Magyarország!

Jobbik Magyarországért 
Mozgalom

Rendőrségi közlemény – hírek
Az Országos Rendőr-főkapi-

tányság a 2010. évre meghirdet-
te a „Lakossági bizalom évét” a 
rendőrség szervezetében. Ehhez 
kapcsolódóan március hónaptól a 
Berettyóújfalui Rendőrkapitány-
ság településein elsősorban az éj-
szakai órákban, kiemelt óraszám-
ban vannak jelen a közterületen a 
helyi járőrök, körzeti megbízot-
tak. A kapitányság 31 települé-
sén a napi szolgálatellátáson felül 
jelennek meg kollégáink, mely-
nek elsődleges célja a közterületi 
jogsértések és a bűncselekmények 

visszaszorítása, valamint a lakos-
ság szubjektív biztonságérzetének 
javítása. A jövőben a rendőrka-
pitányság dolgozói mellett gyak-
rabban találkozhatnak a lakosok 
a Bevetési Szolgálat munkatársa-
ival, akik ez idáig is rendszeresen 
ellenőrzéseket hajtottak végre a 
kistelepüléseken.

Az elmúlt évben végzett ha-
sonló fokozott rendőri jelenlét ta-
pasztalata az volt, hogy az érintett 
településeken csökkent az elköve-
tett jogsértések száma, érezhetően 
kevesebb bűncselekmény történt. 

A megerősített rendőri jelenlét 
most ismételten lehetőséget bizto-
sít a szabálysértések és bűncselek-
mények megelőzésére, valamint a 
lakossággal való kapcsolattartás 
erősítésére. Március hónap első 
10 napja alatt a településeinken a 
fokozott ellenőrzések során 4 or-
szágos körözöttet fogtunk el, 1 főt 
bűncselekmény elkövetésén értünk 
tetten, illetve 1 személy ellen bün-
tetőfeljelentést tettünk jármű ittas 
vezetése miatt. A bűncselekményt 
elkövető személyt egy konyári la-
kóház udvarán baromfi lopáson 

ért tetten a gazda, így menekülés 
közben kellett elfogniuk. Ügyében 
bíróság elé állítást kezdeményez-
tünk. A 11 tulajdon elleni szabály-
sértés elkövetőjét – az évszaknak 
megfelelően – falopáson értük 
tetten, illetve 24 szabálysértési fel-
jelentést tettünk vagyon elleni és 
közlekedési jogsértésekben. Az el-
következendő időszakban a lakos-
sági bizalom erősítése érdekében 
heti rendszerességgel kívánjuk a 
lakosokat tájékoztatni.

Szabó István
r. alezredes, hivatalvezető

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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Savanyú a szőlő!

A Bihari Hírlap előző 
(március 12-i) számában meg-
jelent „Beskó kuckó” című cikk 
késztetett arra, hogy írásban 
reagáljak.

Pista Bátyám!

Először is kissé bátrabbnak 
gondoltalak, hiszen többször 
teszel utalást rám (főszervező, 
főtámogató), mégsem írod le 
a nevem… Pedig nincs ebben 
semmi különös, hiszen valóban 
jómagam vagyok évek óta a 
„Virágos lakótelepért mozga-
lom” főszervezője, a „Főzőcs-
ke, de takarékosan” verseny 
rendezője. Apropó, bizonyára 
elkerülte a figyelmedet a „Hús-
véti játszótér” nevű rendezvény 
(pedig idén 4. alkalommal 
fogjuk megszervezni), amelyen 
szintén főtámogató, illetve 
műsorvezető szerepben is részt 
veszek. Lehet, hogy ez kevés, 
de a lakótelepen tőlem ennyire 
telik. Másodszor ezúton biz-
tosítalak arról, hogy természe-
tesen tisztában vagyok azzal, 
ki volt Bessenyei György, 
mindazonáltal a rögtönzött 
„történelemórádat” a témában 
szívesen olvastam. Azt viszont 
sajnálattal konstatálom, 
hogy nem tudod azt, hogy az 
itt lakók hogyan „becézik” 
szűkebb lakóhelyüket. De ezen 
sincs sok csodálkozni való, 

hiszen évek óta gyakorlatilag 
nem vagy beszélő viszonyban 
a lakótelepiekkel, honnan is 
ismerhetnéd ezt a szót? Ugye 
emlékszel még 2008 őszére, 
amikor önkényesen át akartad 
telepíttetni az egyik közterületi 
padot, mert zavarta délutáni 
szunyókálásodat a kismamák 
és a kisgyerekek „zajongása”? 
Akkor huszonegynéhány 
felháborodott szülő keresett 
Téged azzal, ezt mégis hogy 
gondoltad? Ugyan nem mertél 
akkor sem a lakók elé állni, 
telefonon beszéltél csak velem 
(pikáns volt a történet, a lakók 
a ház előtt, Te pedig az 5 mé-
ter távolságban lévő szobádból 
telefonálgatsz), és közölted, 
„ezekkel” Te nem beszélsz. 
Na, szóval képzeld el, „ezek” 
(akik közé én is tartozom), így 
becézik ezt a helyet. Ezt nem 
a költő iránti tiszteletlenség-
ből teszik. Most már ezt is 
tudod…

Ami írásod vitriolos, helyen-
ként gúnyos és több embert meg-
bántó további gondolatait illeti, 
arra nem kívánok válaszolni. 
Tegye meg inkább helyettem a 
költő, ajánlom szíves figyelmed-
be Bessenyei György: Az irigy 
elmérül című versét.

Üdvözlettel: Galló Ferenc

A fenti vitát az újság a 
maga részéről lezártnak tekin-
ti. (a szerk.)

Postaládánkba érkezett

IV. HÚSVÉTI
JÁTSZÓTÉR

10-14 óráig

Helyszín: Bessenyei ltp.  parkjában

fizetett politikai hirdetés
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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

Berettyóújfalu, kádár Vitéz 
utcán (fakocsma mellett) 
fekvő 1510/1 hrsz-ú fejlesz-
tésre kijelölt építési terület 
1/3-ad része cca. 6300 m2 
terület. ép. övezeti besoro-
lása Vk 51 2944 központi 
vegyes zóna. az ingatla-
non építhető létesítmények: 
kereskedelmi, szolgáltató, 
vendéglátó, kulturális, igaz-
gatási, egyházi, oktatási, 
egészségügyi, szociális 
épü letek, sportlétesítmé-
nyek összalapterület 51%-
ában lakások, felszín alatti 
parkolók és üzemanyagtöltő 
állomás. 

Sáp községben a vasút-
állomás mellett a közfor-
galmú rakodóvágánytól 80 
méterre, a község belterüle-
tén 233 hrsz. alatti 7026 m2 
területű „telephely”-ként be-
jegyzett fejlesztésre kijelölt 
terület (1500 m2-es gabona-
tároló engedélyes tervdoku-
mentációjával). Víz, villany, 
gáz közművek a telekre be 
vannak kötve, a telek két 
utcára nyílik, mindkét utca 
aszfaltos, a területen bár-
milyen ipari, kereskedelmi, 
gazdasági létesítmény épít-
hető (ár beszerzési ár).

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. 

Négynapos erdélyi utazások: május 
2-tól 5-ig. Útvonal: Székelyföld, Csán-
góföld. Május 22-től 25-ig, útvonal: 
Csíksomlyó, Békás-szoros.Tengerparti 
utazások: a bolgár tengerpart egy nap 
isztambuli vásárlással egybekötve 
június 18-tól 28-ig. Görögország 
Halkidiki félsziget július 17-től 26-ig, 
augusztus 7-től 16-ig. Érdeklődni: T. 
Balogh Sándor 20 317-4332, (54) 
402-661, (54) 401-392.

Személyszállítás 2 db 15 fős kisbusz-
szal, számlaképesen. Érdeklődni lehet 
06 20 317-4332, 54 402-661). T. 
Balogh Sándor.
Milliókat spórolhat! Legjobb 
lakáshitel, hitelkiváltás pénzintézettől 
függetlenül. Tájékozódjon ingyene-
sen. Telefonszám: 30 513-1357. 
Méregtelenítsen, regenerálódjon! 
Tavaszi bérletakciók márciustól május 
31-ig. További információk www.
akupunktura-berettyo.hu. vagy 30 

409-4319. Allergia, élelmiszerallergia 
tesztelés akciósan 2500 Ft, mely tar-
talmazza az allergia megszüntetését 
segítő készítmény bemérését is.
Bajcsy Zs. ltp-n 40 m2-es földszinti 
lakás eladó. Érdeklődni: 70 295-9885-
ös telefonszámon.
10 hektár termőföld Zsáka határában 
eladó. Érdeklődni lehet 54 442-078-as 
telefonszámon.

apróhirdetéSek

fizetett politikai hirdetés
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„A gyermek mindenek felett álló érdeke”

Kedves Művészetbarátok! Pedagógusok!

2010 szeptemberében már a 
módosított alapprogram szerint 
indul a nevelési év a berettyóúj-
falui Vass Jenő Óvoda székhely 
és tagintézményeiben.
Miért és miben módosul az 
Óvodai Nevelés Alapprogram-
ja? – erről Török Istvánnét, az 
óvoda vezetőjét kérdeztük.

– A felülvizsgálat során a program 
módosítói figyelembe vették az óvo-
dával szembeni elvárások változásait 
meghatározó elveket, a társadalmi, 
illetve a közoktatási rendszer új kihí-
vásait, különös tekintettel a családok 
életében, a családi nevelésben bekö-
vetkezett változásokat. Legfőbbképp 
a hátrányos helyzetű, a halmozottan 
hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai nevelését. 
A befogadó, az interkulturális, a 
kompetencia-alapú nevelést támo-
gató szemlélet meghatározó elveit 
helyezték előtérbe. Így a módosított 
program hangsúlyozza az egyenlő 
hozzáférés elvét, az esélyegyenlőt-
lenségek csökkentését, a szabad játék 
szerepét, az anyanyelvi, a környezet-
tudatos nevelés fontosságát, a fenn-
tarthatósághoz kapcsolódó szokások 
kialakításának elveit. Az óvoda-isko-
la átmenet segítését, és fokozottan az 
óvoda iskolásításának tilalmára hívja 
fel a figyelmet! A képességek diffe-
renciált egyéni fejlesztését, a tevé-
kenységekben, játékban való tanulás 
fontosságát, az egészséges életmódra 
nevelés, az egészségmegőrzés szoká-
sainak kialakítását helyezi előtérbe.

– Városunk óvodái szakmai elköte-
lezettségük, színvonaluk tekintetében 
eddig is elismertséget vívtak ki közeli 
és távolabbi, akár határon túli környe-
zetükben is. Mégis, egy gyökeres szem-
léletváltáson alapuló program kidolgo-
zása nem kis feladat. Hol tartanak a 
munkában?

– Intézményünk valamennyi 
tag intézménye saját programmal 
dol gozik, amelyek az országos alap-
programra épültek, ugyanakkor helyi 
sajátosságaikat figyelembe véve ké-
szültek. Ennek megfelelően sokszí-
nűek, egyediek. Az alapelvek, a cél-, 
feladatrendszer közös konszenzusára 
épültek. Jelenleg a programok belső 
igény szerinti felülvizsgálata folyik, 
majd a módosítások beépítése törté-
nik. Mivel kiváló programjaink van-
nak, a programmódosítás a kiemelt 
nevelési elvek szerint, a hangsúlyo-
zott nevelési területek kiegészítésével 
valósul meg. Intézményünk dolgozó-
inak szakmai felkészültsége, munká-
hoz való hozzáállása példaértékű. A 
tudatos továbbképzések, a munka-
közösségek témái szinte megelőzték 
a módosításokat, vagy éppen ezeket 
a nevelési területeket vizsgálták, se-
gítették. A legutóbbi nevelés nélküli 
munkanapunk témája és tréningje is 
szorosan kapcsolódott a pozitív at-
titűd, hozzáállás alakításához, ezen 
részt vettek óvodapedagógusok, gon-
dozónők, dajkák egyaránt. Az óvoda-
iskola átmenet segítésére éppen ebben 
az évben dolgoztunk ki programot, 
szülőket, iskolaigazgatókat, tanító-
nőket is bevonva a munkába. 

– A módosított program a tárgyi 
feltételekre is nagy hangsúlyt fektet. 

– Újra kimutatást kell készítenünk 
a programok megvalósíthatóságához 
szükséges, hiányzó eszközök listájá-
ról. Az óvodának, bölcsődének ebben 
is modell-szerepe van, hiszen a szülő is 
itt láthatja, melyek azok a játékok, esz-
közök, amelyek a gyermekek képes-
ségfejlesztését leginkább szolgálják.

– Az intézmény költségvetése biz-
tosítja-e az óvodai nevelés működési 
feltételeit és a módosítás során fellépő 
kiadásokat?

– Sajnos a normatív támogatás 
annak ellenére csökkent, hogy a 
gyermeklétszám örvendetes módon 
mintegy 30 fővel növekedett. Így 
az önkormányzatnak, mint eddig 
is kb. ugyanannyit kell hozzátennie 
(tehát kb. 50-50 százalék), hogy az 
alapvető működés feltételei biztosítva 
legyenek. Intézményünkben további 
szigorítást, átszervezést, leépítést nem 
lehet tenni. A 62 dolgozóra nagyon 
nagy szükség van, hiszen magasak a 
csoportlétszámok. Többszöri egyez-
tetés után azonban a dolgozói bérek, 
a kötelező pótlékok biztosítottak 
ebben a gazdasági évben. Az óvodai 
dolgozók részére a kéthavi rugalmas 
munkaidő-beosztással tudjuk a több-

letmunka időt kigazdálkodni. Taka-
rékos gazdálkodás jellemzi a műkö-
dést és a tárgyi-dologi kiadásokat is. 
A neveléshez, a képességfejlesztéshez 
a szükséges eszközök jelenleg ren-
delkezésünkre állnak, de mert ma-
gasak a létszámok, bizony a játékok, 
könyvek, tornaszerek cseréjére folya-
matosan szükség van, és a mostani 
programmódosítás is eszközigényt 
von maga után. Fontos lenne folytat-
ni az udvari játékok balesetmentesí-
tését, az épületek karbantartását, a 
Székhely Óvoda újjáépítését. Mi, az 
intézményben dolgozók, valameny-
nyien arra törekszünk, hogy pályáza-
ti forrásból pótolni tudjuk a hiányzó 
eszközöket. A szülőkkel való kiváló 
kapcsolatot tükrözi, hogy valameny-
nyi tagintézményünkben a támogatá-
sukkal alapítvány működik, amelyek 
bevételeiből szintén képességfejlesztő 
játékok jutnak a gyermekeknek.

– Most van soron az iskolába je-
lentkezéseknek az ideje. Milyen plusz 
tevékenységeket jelent ez az óvoda dol-
gozóinak, hogy valamennyi gyermek a 
saját és a szülő igényeinek is megfelelő 
iskolában folytathassa az óvodában 
megkezdett intézményi nevelést?

– Minden óvodában megtartottuk 
a nyíltnapokat, a szülői értekezleteket, 
ahol a szülők a leendő első osztályos 
tanítónénikkel találkozhattak. A ta-
nítók bemutatkozásai után a kötet-
len beszélgetések során ismerkedtek 
az iskolákkal, módszereikkel a szü-
lők. Jó hangulatú estéket töltöttünk 
így együtt. Nagy döntés előtt állnak 
ilyenkor a szülők, ebben igyekeztünk 
az iskolákkal együtt segíteni nekik. 
A tanköteles korú gyermekek száma 
városunkban 157, várhatóan 136-an 
kezdik meg tanulmányaikat, és lesz-
nek reményeink szerint sikeres tanulói 
a Berettyóújfaluban ez év szeptembe-
rében induló 7 első osztálynak.

L. M.

Örömmel tájékoztatjuk Önö-
ket, hogy időszaki kiállításunkat 
meghosszabbítottuk, így még már-
cius 31-ig látogatható a Bihari Mú-
zeumban  „Kapunyitogató” címmel  
a 25 éve alkotó, 2010. március 15-
én a Magyar Köztársaság Érdem-

rend Lovagkeresztjével  kitüntetett 
L. Ritók Nóra grafikusművész 
munkáiból rendezett tárlat. 

Pedagógusok, figyelem!
A kiállításhoz múzeumpedagó-

giai foglalkozás igényelhető Manók 
kertje címmel. Ajánlott korosztály: 

óvodások és az általános iskolások 
1-4. osztálya. 

Kapcsolódó kézműves tevé-
kenység: térben elmozduló kép 
készítése. 

A foglalkozás ára: 100 Ft/fő. 
További információ a múzeum 

telefonszámán kérhető: 54/402-
390. 

Kérjük, hogy csoportos látoga-
tási szándékukat, foglalkozásigé-
nyüket a tervezett időpont előtt 
legalább 3 nappal előbb jelezzék!

Bihari Múzeum

Meghívó!
A Trianon Társaság soron kö-

vetkező összejövetelén Horthy 
Miklós életpályájának, politikai 
szerepvállalásának állomásait be-
széljük meg. 

Megismerkedünk a „Novara” 
cirkáló hőseinek, a király szárny-
segédjének, az admirálisnak, a 
nemzeti sereg fővezérének, Ma-
gyarország kormányzójának, Hit-
ler foglyának és az emigráns kor-
mányzó cselekedeteivel, életének, 
munkásságának küzdelmével.

A beszélgetést vezeti dr. Nagy 
Gábor.

Vendégünk lesz Bogdán Péter, 
Kenderes polgármestere.

Idő: 2010. április 7. kedd, 
délután 18 óra.

Hely: A Nadányi Zoltán Mű-
velődési Központ Erdélyi Gábor 
terme.

Tisztelettel hívjuk Önt, csa-
ládtagjait és barátait. Szeretettel 
várunk minden érdeklődőt. 

Trianon Társaság

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

Az evangéliumoknak 
nem kell plakát!

Sem kicsi, sem óriás
Ma Magyarországon nincs 

rendkívüli állapot társadalompoli-
tikai értelemben. Ostobaság volna 
a pluralizmus, a többpártrendszer, 
a parlamentáris demokrácia kere-
teinek szűkítése, netán felszámo-
lása. Még nagyobb ostobaság, ha 
valaki azt hiszi, hogy parlamentá-
ris puccsal újra be lehetne vezetni 
egy puha diktatúra jobboldali vál-
tozatát. A jobb élet és a boldogabb 
jövő nem a kétharmados egypárti 
hatalom erejéből születhet meg, 
hanem a többpárti parlament ál-
tal érlelt és megfontolt, a többség 
javát szolgáló döntések, törvények 
meghozatalából.

Megszenvedtük már a „király 
nélküli királyságot” őfőméltósága 
kormányzójával az élen, megszen-
vedtük a proletárdiktatúra hatal-
mát „kommunista kormányzók-
kal”. Megszenvedtük a Mohács 
utáni évszázadokat. Ebből elég! 
Nézzünk szembe Önmagunkkal! 
Történelmi múltunk sajátos ese-
ménysorának őszinte feltárására 
van szükségünk. A múltban kell 
megkeresnünk és megtalálnunk 
az igazság elismerésének és fel-
ismerésének kompromisszumát. 
Ennek hiányából fakad minden 
jelenkori problémánk. A hamis 
magyarázatok elfogadásából, a fe-
lelősségünk eltolásából, az öncsa-
lásból és önámításból magunknak 
kovácsoltunk béklyót. Ezért va-
gyunk képtelenek felismerni valós 
helyünket a világban, Európában, 
a Duna mentén. A hamis dogmá-
kat, mint rozsdás pajzsot tartjuk 
magunk elé abban a hitben, hogy 
megvéd bennünket. Pedig nem 
így van. Ezek a hamis dogmák 
fedik el hályogként szemünk elől 
a helyes utat, a racionális jövőt, a 
tapintható valóságot, a reményteli 
és fényes lehetőségeinket. E hamis 
dogmák álideáin tobzódó közös-
ségek torz ideológiái – legalábbis 
Ők annak hiszik – teszik képte-
lenné a mai teljes politikai elitet 
arra, hogy a társadalom egészének 
részévé váljanak, hogy elismer-
jék azt a tényt, a nagy egésznek, 
a nemzetnek egyenrangú és -jogú 
részei. Nem a megszervezett vagy 
kikényszerített (félelemkeltéssel, 
fenyegetéssel, hisztériával stb.) 

többségé, hanem a plurális de-
mokrácia parlamenti viszonyai 
között megválasztott többségé 
a lehetőség az ország vezetésre. 
Azokat választjuk meg, akik va-
lóban hihető és megvalósítható 
„jóhíreket” hoznak. A parlamenti 
demokráciának, a politikai több-
színűségnek fent kell maradnia, és 
működnie kell. Nem lehet elfojta-
ni semmilyen társadalmi megnyil-
vánulást! A radikálisok hangját is 
meg kell hallgatni. A radikalizmus 
nem véletlenül erősödik napjaink-
ban. A társadalmi szóbeszédben a 
szó megilleti őket is.

A Magyar Köztársaság alkot-
mányos és törvényi berendezke-
dése biztosítja azokat az eszközö-
ket, melyekkel a rasszista, náci, 
újfasiszta megnyilvánulásokat 
kezelni lehet. Velük szemben az 
igazán hatékony eszköz mindnyá-
junk számára az egészséges morál, 
a jó erkölcs, a jövőbe vetett szilárd 
hit, a bizalmunkból való kirekesz-
tés. A torz politikai szólamokat a 
többségnek kell egybecsengő kó-
rusban felülénekelni.

A parlamentáris demokráciá-
ban történő hatalomgyakorlás a 
biztosíték arra, hogy a hatalom-
ba emelteket egy-két-több ciklus 
után – mi, a választók – bármikor 
le is taszíthatjuk onnan. És bizto-
síték arra is, hogy kétharmados 
többséggel sem lehet „koronázni”, 
de olyan nehéz gazdasági helyzet-
ben, válságban, mint napjainkban 
szükség van az erős legitimációra, 
a kemény kormányzásra, hogy 
életünk romlását megakadályoz-
zuk, és esélyt adjunk magunknak. 
A mindnyájunkból összeálló, élő 
– lüktető, eleven és erős köztársas-
ság adja jövőnk, boldogulásunk és 
reménybeli jólétünk esélyét.

Tudjuk, hogy a felnőtt európai 
nemzetté válás folyamatának kín-
ját-keservét nem tudjuk elkerülni, 
megspórolni. Már halljuk a jó 
híreket! Tavasszal mindig kisüt a 
nap! Nagyon sokan várjuk a má-
just! Barátaim ne csomagoljatok! 
A szavazóurnákig vezető úton in-
kább gondolkodjatok! Higgyétek 
el: az evangéliumoknak nem kell 
plakát, sem kicsi, sem óriás!

Jakab György István

Fotó: Kari
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Országos bajnok postagalamb

A reális önvédelem alapja: Reál Wing Tsun

Évtizedek óta tevékenyked-
nek városunkban a galambászok, 
de eredményeikről mindezidáig 
kevés szó esett lapunkban. Szabó 
András berettyóújfalui tenyésztő – 
versenyző galambja viszont olyan 
eredményt ért el, ami nem csak a 
számára, de egyesületének, illetve 
Berettyóújfalunak is dicsőséget ho-
zott. Történt ugyanis, hogy a 2010. 
évi 54. országos kiállításon a 2009-
es év eredményei alapján madara E 
kategóriás országos bajnok lett.

Az ország 5200 galambásza kü-
lönböző kategóriákban és verseny-
rendszerekben méri össze tudását. A 
postagalambok három távon, rövid 
(200-400 km-ig), közép (300-600 
km-ig) és hosszútávon (500 km fö-
lött) versenyeznek. Ezenkívül ma-
ratoni versenyszám is létezik (700 
km fölött), és pontosan ebben a ma-
ratoni versenyszámban lett országos 
bajnok Szabó András madara.

A tenyésztő elmondta, hogy 
berettyóújfalui egyesülete, az S08 
nevű sportegyesület, melynek 15 
tagja van, és átlagosan 50 verseny-
galambot tartanak. Személy sze-
rint neki 86 galambja van, melyek 
között 7 pár tenyészgalamb. A 
sportegyesületek kerületekbe tömö-
rülnek, melyek fölött az országos 
szövetség található. A nem csak 
hajdú-bihari egyesületeket soraiban 
tudható Hajdú Tagszövetség nevű 
kerület második legeredményesebb 
tenyésztője is lett Szabó András 
2009-ben. Természetes, hogy így 
az „anyaegyesületének” legered-
ményesebb tagja. A kerületek saját 
versenyrendszert működtetnek. 
Maga az országos szövetség három 

versenyt ír ki egy évben. Egy-egy 
tenyésztő tehát 15-16 versenyen is 
elindíthatja madarait egy évben, 
különböző kategóriákban. Az or-
szágos bajnoki cím megszerzéséhez 
a legutolsó két év eredményességét 
veszik figyelembe, illetve a két-két 
év legjobb két eredménye számít az 
összesítésben.

– 2001-ben hoztam az első 
madaraimat, melyekkel hosszú 
kihagyás után tértem vissza a ga-
lambtenyésztésbe, versenyeztetésbe. 
Összesítésben voltak eredménye-
sebb éveim a 2009-estől, de ilyen 
kiemelkedő eredményt mindezidá-
ig nem sikerült elérnem. Nagyon 
nagy dicsőségnek tartom, hogy az 
ország 5200 galambtenyésztője kö-
zül lett maratoni bajnok az enyém. 
Kerületemben a második, orszá-
gosan pedig a 41. helyen végeztem 
dúcommal. Nem csak egyéniben, 
de csapatversenyben is (tíz galamb) 
jól sikerült az elmúlt év.

A galamboknak nem nevük 
van, hanem számuk, mely a lá-
bukon lévő versenygyűrűn is 
megtalálható. Ezen versenygyűrű 
segítségével lehet egyébként az „el-
veszett” madarakat beazonosítani. 
A másik lábukon található egy 
másik „gyűrű”, mely egy chipet 
tartalmaz. Ezen chip segítségével 
történik az időmérés. Minden dúc 
helymeghatározó segítségével van 
bemérve. A madarakat konténer-
be és szállítókosárba összegyűjtve 
szállítókocsi segítségével viszik az 
indítópontra. A mi kerületünk ál-
talában Németországból és Auszt-
riából versenyeztet. Az indítás 
egyszerre történik, és a madarak 
a lehető legrövidebb idő alatt kell 
a saját dúcukba visszarepüljenek, 
ahol egy számítógépes rendszerrel 
összekapcsolt jelvevő méri az időt. 
Egy úgynevezett taposón keresztül 
érkezik a galamb a dúcba, és erre 
rálépve „veszi a jelzést” a rendszer, 
illetve továbbítja a központi szá-
mítógépnek. A madaraknak nem 
csak a versenyidővel, de az időjárás 
viszontagságaival, a hegyekkel és a 
ragadozó madarak támadásaival is 
szembesülniük kell. A galambok 
eredményessége magától a tenyész-
téstől, a tartástól, a tartástechnoló-
giától is függ, de természetesen az 
edzések szakszerűsége is fontos. 
Madaraim között 6-7 éves korú is 
van, de nagytöbbségük 5 éves ko-
ráig versenyez. Versenytechnológi-
ám különlegessége, hogy „özvegy 
versenyzési módszerben” reptetek, 
ami azt jelenti, hogy csak a hímek 
repülnek.

R. S.

A berettyóújfalui klub a 2009-es 
év elején Sifu Kun István Kelet-Eu-
rópai Reál Wing Tsun Harcművé-
szeti Egyesület vezető szövetségéhez 
csatlakozott. Sihing Bagoly Tibor, 
berettyóújfalui mester beszélt la-
punknak a legnépszerűbb kung-fu 
iskola, a Wing Tsun berettyóújfalui 
csoportjának „sorsáról”:

– 2009 elején kerestem meg Kun 
István mestert, aki szívesen vette 
jelentkezésemet, és nagy szeretettel 
fogadott. Ő Wing Tsun Szövetségé-
nek, a Reál Wing Tsun Szervezetnek 
a kelet-európai vezető, egyben több 

ország meghívott 
oktatója is. Az, 
hogy tanítványa-
immal együtt csat-
lakoztunk a szö-
vetségéhez, közös 
döntés volt. Eddigi 
személyes tapasz-
talatom az, hogy a 
váltással nagyon jó 
döntést hoztunk, 
mert a berettyó-
újfalui wing tsun 

szakmai munkáját hosszútávon is jó 
irányba befolyásolja az új szervezet-
ben végzett munka. Mesterünk az 
eddigiekkel ellentétben teljesen más 
szemléletmódban és magasabb szin-
ten oktat. A szakmai előrehaladás-
nak semmiféle módon nem szabnak 
gátat, és sokkal egészségesebb mód-
szerrel történik az oktatás. Maga a 
Reál Wing Tsun támadásorientált 
rendszer. Nem a versenyzésre, mint 
inkább a váratlan helyzetek gyors be-
fejezésére való. A gyenge pontok fo-
lyamatos támadása alapvető, ha egy 

vészhelyzetben minimális esélyt hagy 
számunkra a támadó, nem fogadjuk 
el az áldozat szerepet, stílusunk a 
támadásról szól, nincs taktikázás, ki-
várás. Feltételezzük, hogy a támadó 
általában erősebb, ezért nem harco-
lunk erő ellen direkt erőt használva. 
Az erő blokkolása helyett elvezetjük, 
kölcsönvesszük a támadó erejét, majd 
a saját erőnkkel együtt visszavezetjük 
rá. Az első támadás után folyamato-
san törünk előre. A felsoroltakból is 
látszik, hogy a Reál Wing Tsun nem 
a látványelemekre koncentrál. Tech-
nikái rövidek, alapelvei egyszerűek 
és célszerűek. Így a tanítási program 
érthető és könnyen elsajátítható bárki 
számára. Nemtől és kortól függetle-
nül tanulható, mivel nem igényel 
semmilyen különleges adottságot.

Bagoly Tibor tanítványait és a 
leendő érdeklődőket a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola (5-ös) torna-
termében várja edzéseikre szerdán, 
17.30-tól 19 óráig és csütörtökön, 18-
tól 19 óráig. 

R. S.

Úszóink 18 érmet hoztak
Úszóversenynek adott otthont 

február 27-én városi uszodánk, ahol 
a 2010. évi Megyei úszóbajnokság 
versenysorozatának I. fordulója ke-
rült megrendezésre a Hepály Team 
Kft. támogatásával. A verseny szer-
vezésének és lebonyolításának orosz-
lán részét „természetesen” most is a 
Herpály Sportúszó Egyesületben úszó 
gyerekek szülei végezték. Példaértékű 
hozzáállásuk és pontos, körültekintő 
munkavégzésük évek óta egyaránt 
kivívja az edzők, versenyzők és az 
őket kísérő szurkolók elismerését. Az 
induló csapatok közül 5 Debrecen-
ből, egy Hajdúszoboszlóról érkezett, 
míg a böszörményi és nyíradonyi 
egyesületek betegségre és az országos 
diákolimpia  „B” kategóriás döntőjére 

hivatkozva lemondták a találkozót. A 
legtöbb úszót, 45 főt a Debrecen SC-
SI nevezte a versenyre, de létszám-
ban alig maradt el tőle a Debreceni 
Búvárklub aki, 33 fővel érkezett. A 
hajdúszoboszlói Árpád SE pedig a 31 
főjével csak a harmadik legnépesebb 
egyesületnek mondhatta magát.  A 
gyerekek öt korosztályban (93’ és 
idősebbek, 94’-95’, ’96-’97, 98’-99’, 
00’-01’,) 100 m-es, míg a 2002 és fia-
talabbak az 50 m-es versenyszámok-
ban ugrottak a vízbe, hogy eldöntsék 
a pillanatnyi rövidpályás korosztá-
lyos megyebajnoki címeket és helye-
zéseket. Versenyúszóink – Kurtán 
Mónika edző verseny-előkészítős 
csoportjával kiegészülve – a hazai 
pálya minden előnyét kihasználva 

meggyőzően, nagy magabiztossággal 
versenyeztek, örömteli perceket sze-
rezve edzőknek, szülőknek. Küzdő-
szellemüket a számos futamgyőzelem 
és az egyéni új rekordok egész sora 
példázta. Úszóink az eredményhir-
detésnél sem hagyták cserben a hazai 
szurkolókat, hiszen összesen 18 érem 
került versenyzőink nyakába. Ebből 
7-szer aranyéremért, 6-szor ezüst-
éremért és öt alkalommal bronzérem-
ért tapsolhattak. A legeredményesebb 
versenyzőnknek Kurtán Kitti (1. 100 
m gyors, 1. 100 m hát, 1. 100 m mell, 
1. 50 m pillangó) bizonyult, aki a 
legnépesebb, olykor versenyszámon-
ként 30 indulót is felvonultató delfin 
korosztályban küzdött, de egyetlen 
úszásnemben sem talált legyőzőre. 

Szépen gyűjtögette az érmeket Fábián 
Lili (1. 100 m gyors, 2. 100 m hát, 
3. 100 m mell, 2. 100 m pillangó) és 
Nagy Norbert (2. 100 m gyors, 1. 100 
m hát, 2. 100 m mell, 1. 100 m pil-
langó) is, mindketten 4-szer állhattak 
fel a dobogó valamely fokára. A ver-
seny-előkészítőseink közül – akiknek 
ez volt az első megyei megmérettetése 
– három úszónknak, Nagy Dórának 
(2. 50 m gyors), Békési Eszternek (3. 
50 m mell) és Major-Pucsok Anna 
Lucának (3. 50 m gyors) is sikerült 
az éremszerzés. Kinter Márk (3. 100 
m hát, 3. 50 m pillangó) két verseny-
számban is dobogós lett, míg Major-
Pucsok Balázs a 100 m-es hátúszás-
ban ért el 2. helyezést.

Herpály SE

A Berettyóújfalui Református Egyházközség 
és a Toldi Miklós Református Általános Iskola 

húsvéti hírei
Március 27-én, szombaton 

délelőtt, 10 órától „Húsvétváró 
családi délelőtt” lesz a nagycso-
portos óvodásoknak és szüleik-
nek.

Március 28-án, Virágvasár-
nap, délelőtt 10 órakor tartunk 
istentiszteletet a templomban és 
az imaházban. Délutáni alkal-
maink a megszokott rend sze-
rint lesznek.

Március 29-én, hétfőn, dél-
után fél 5-kor Bibliaóra lesz a 
Kálvin téri gyülekezeti terem-
ben a kisgyermekes családok 
részére.

Március 30-án, kedden, 
délután 2 órakor lesz húsvéti is-
tentisztelet a Gróf Tisza István 
Kórházban a gyülekezet szolgá-
latával.

Nagyheti bűnbánati alkal-
maink március 30-tól április 
2-ig (keddtől–péntekig) lesz-
nek, délután 4 órakor az ima-
házban, 5 órakor a Kálvin téri 
gyülekezeti teremben.

Március 31-én, szerdán, dél-
után fél 2-kor tartunk húsvéti 

istentiszteletet a Mátyás utcai  
Szociális Otthonban a gyüleke-
zet szolgálatával.

Nagypénteken, délelőtt 
10 órakor lesz istentisztelet a 
templomban és az imaházban, 
délután 4 órakor Passió az ima-
házban, 5 órakor a Kálvin téri 
gyülekezeti teremben fiatalok 
szolgálatával.

Húsvét vasárnap, délelőtt  
10 órakor úrvacsorás istentisztelet 
lesz a templomban (a Szivárvány 
Református Óvoda kórusának 
szolgálatával) és az imaházban. 
Délután 2 órakor úrvacsorás is-
tentiszteletet tartunk a Fényes 
Házban a gyülekezet szolgálatá-
val, majd 3 órakor istentisztelet a 
Kálvin téri gyülekezeti teremben 
és az imaházban.

Húsvét hétfőn, délelőtt 10 
órakor lesz istentisztelet a temp-
lomban és az imaházban.

Minden alkalmunkra nagy 
szeretettel hívjuk és várjuk 
Kedves Testvéreinket.

Áldáskívánással: a Berettyóúj-
falui Református Egyházközség 

A Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ márciusi-áprilisi programjai 

Március 
30., 17.30–19.30: Hogyan olvassuk a Bibliát? Lukács evangéliuma 
Bibliakör
31., 14.00–16.00: Nyugdíjasok Akadémiája – ismeretterjesztő előadás

Április
1., 17.00: Diabétesz Klub
3., 20.00: Koncert a Parola Pinceklubban: Hanoy, Monkey Machos
6., 17.30–19.30: Hogyan olvassuk a Bibliát? Lukács evangéliuma Bib-
liakör
7.,  17.30: Trianon Társaság összejövetele 

14.00: Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete - klubfoglalkozás
8., 14.00: Együtt-Egymásért Klub összejövetele
10., 20.00: Koncert a Parola Pinceklubban: Abiocore, Anger Tee

A Bihar Vármegye Képgalériában április 9-ig megtekinthető Korin M. 
Korina festő, grafikus kiállítása.
Minden héten, kedden, 14 órától Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesüle-
te – Hagyományőrző népdalkör összejövetele.
Minden csütörtökön, 15 órától Pávakör 
Minden héten, kedden és csütörtökön, 15 órától csontritkulást megelő-
ző gerinctorna.

Anyakönyvi hírek

Születtek
Március
4.: Patai Csanád László (Patai 
Richárd Ferenc – Pikó Julianna 
Mária)
4.: Adamcsik Balázs (Adamcsik 
Zsolt – Dézsi Gyöngyi)

Elhunytak
Március
1.: Mező Csaba Györgyné Maku-
la Elvira (1970)
7.: Sziklai Dezső (1926)
9.: Somogyi György (1924)
10.: Faragó-Flaskay Attila István 
(1945)
12.: Kállai Gyula (1934)

Sporteredmények

FutSaL Nb i.
MVFC – Cső Montage  3:0
Aramis – MVFC  2:4

Futsal Magyar Kupa a négy 
közé jutásért 
MVFC – Győr  1:4
Győr – MVFC  6:4
Továbbjutott a Győr csapata

LabdaRúgáS Nb iii.
Tuzsér – BUSE  3:1
BUSE – Ibrány  0:1

U-19
BUSE – Tuzsér  3:1
Ibrány – BUSE 1:8

U-16
BUSE – Tuzsér  4:0
Ibrány – BUSE 0:2

A BUSE felnőtt NB III-as 
labdarúgócsapatának következő 

bajnoki mérkőzései:

Március 28., vasárnap, 15 óra: 
BUSE – Diósgyőr

Április 18., vasárnap, 16 óra: 
BUSE – Balkány

A Római Katolikus Plébánia hírei
A nagyheti ünnepi liturgia a berettyóújfalui 

római katolikus templomban

A nagyhét a virágvasárnap és a nagyszombat közötti időszak. 
Kiemelkedő eseménye a húsvéti szentháromnap.

Az ünnepi liturgiarend: 
nagycsütörtök: az utolsó vacsora napja április 1. 18 óra  
nagypéntek: Jézus Krisztus kereszthalála április 2. 18 óra 
nagyszombat: feltámadási szertartás április 3. 20 óra 
vasárnap:  ünnepi szentmise –  

húsvéti ételek megáldása április 4. 830 óra 

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk az egyházközség tagjainak és 
Berettyóújfalu minden lakójának!

Hirdessen a
Bihari 

hírlapBan!

Fotó: Kari

Fotó: Kari


