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Országgyűlési
képviselőt választottak
városunkban is
A névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: 

12 626

Szavazóként megjelentek száma: 

7818

Érvényes szavazatok száma: 

7750

Részvételi arány: 

61,92%

Fotók: Kari
Dr. Vitányi István
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Épül a Bihari Rendezvénycsarnok
Nem csak a város civil rendezvényeinek, de az egész Bihari térség eseményeinek méltó helye lesz
a Morotva-ligetben épülő Bihari
Rendezvénycsarnok. Ezen túlmenően a sportrendezvényeknek is
rendkívül attraktív és színvonalas
helyszínt fog biztosítani. A Bihari rendezvénycsarnok építése az
Észak-alföldi Regionális Operatív
Program keretében megvalósuló
projekt. A pályázati konstrukció
a „Rendezvény és sportturizmus
infrastrukturális feltételének javítása” címet viseli.
Április 16-án a Morotva-ligetbe baráti beszélgetésre és egyeztetésre hívta a Morotva Egyesület
a Bihari térség civil szervezeteit
és vállalkozóit. A rendezvény célja tájékoztatást adni a csarnok
építésének jelenlegi helyzetéről,
jövőjéről. Az egyesület ezzel párhuzamosan felméri a térségben
működő civil szervezetek, oktatási intézmények, vállalkozások,
önkormányzatok és sportegyesületek igényét azért, hogy a rendezvénycsarnok decemberi megnyitása után a létesítmény maximális
kihasználtsággal működjön.
Papp János, a Morotva Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megnyitójában elmondta,
nagyon sokan kételkedtek abban,
hogy itt egy ekkora projekt megvalósulhat. Az egyesület tagjai és
a morotvai lakosok azonban tö-

retlen hittel és akarattal véghezviszik nemcsak ezt a beruházást,
hanem az ehhez szorosan kapcsolódó összes elképzelést és fejlesztést is. A rendezvénycsarnok
építésével szinte párhuzamosan
megkezdődik egy rekreációs pihenőhely létesítése, ahol egy 300
m2-es felnőtt és egy 150 m 2-es
gyermek élményfürdő-medence
kerül kialakításra. Természetesen
ezzel együtt a kiszolgáló épüle-

tek kivitelezése is elkezdődik. A
hosszútávú tervek között lovasfalu
és 15 hektáron elterülő interaktív
skanzen falu építése szerepel, ahol
a bihari emberek életét, életmódját mutatják majd be. Ezen projektet vállalkozásokkal és civil
szervezetekkel karöltve igyekszik
kivitelezni az egyesület.
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő folytatta a tájékoztatót. – A Morotva-liget életének

minden percét jól ismeri – mondta –, sőt a jövőbeni tervekkel és
azok megvalósíthatóságával is
teljes mértékben tisztában van.
Mint újonnan megválasztott országgyűlési képviselő eddig is
azon volt, és a továbbiakban is
azon lesz, hogy a lehetőségekhez
mérten a legnagyobb támogatáshoz tudja segíteni nem csak az
egyesületet, de a Bihari térséget
is. A komplexum a határon átívelő
kapcsolatok építése szempontjából
is stratégiai fontosságú. Helyszíne
lesz az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott Románia civil
szervezeteivel és vállalkozásaival
kialakítandó turisztikai és gazdasági célú együttműködésnek
is – határokon átnyúló konferenciák, rendezvények, kiállítások és
vásárok révén. A tervezett Beret�tyóújfalu – Nagyvárad kerékpárút
egyik állomása is itt épül meg.
Az épület kivitelezője a Mezei
Vill Kft., kinek képviseletében
Mezei József tulajdonos beszélt
az aktuális építési munkálatokról. Elmondta, hogy a terület elhelyezkedése külön nehézséget
jelentett a kivitelezés szempontjából, hiszen a Berettyó volt ártere
az, amire a rendezvénycsarnok
épül, ezért több mint 280 darab
8 méter mély betoncölöpöt építettek a talajba, melyeken az egész
felépítmény nyugszik majd.
(Folytatás az 5. oldalon)

A rendezvény helyszíne:
BUSE-pálya 2010. május 1.

2

Önkormányzati

Rendkívüli ülés az önkormányzatnál
Sürgősségi napirendi pontok
miatt hívták össze rendkívüli
testületi ülésre Berettyóújfalu
Város Önkormányzatát. Elsőként
a Berettyóújfalu és Nagyvárad
közötti kerékpárút építésére kiírt
pályázatról döntöttek. Korábbi lapunkban beszámoltunk róla, hogy
március 25-én Nagyvárad alpolgármester asszonya, Biró Rozália
és Delorean Gyula, a nagyváradi
önkormányzat képviselője ismertették a berettyóújfalui képviselő-testület előtt azt a pályázatot,
melyet a Magyarország-Románia
Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében kíván benyújtani a két város, illetve a 42-es
főút mentén közöttük lévő települések. A második forduló beadása
előtt valamennyi érintett önkormányzatnak határoznia kell arról,
hogy hozzájárulnak-e a szükséges
5 %-os önrésszel a beruházáshoz.
Azon az ülésen a testület nem döntött e kérdésben, mert feltételül
szabták, hogy részletesen szeretnék

megismerni a benyújtani kívánt
pályázatot, melynek sikere esetén
elkészül a berettyószentmártoni
körforgalomtól kiindulva a 42-es
főút mellett haladva Nagyváradig a 40 km hosszú kerékpárút. A
tervezett összköltség 1.687,4 millió lesz, melyből a magyar oldalra 1.129 millió forint jut. Ennek
önrésze 56,4 millió forint lesz. A
testület úgy döntött, hogy támogatják a pályázat benyújtását, de
a beruházáshoz csak akkor kezdenek hozzá, amennyiben sikeres
kötvénykibocsátásból biztosítani
tudják a Berettyóújfalura önrészként eső 36,3 millió forintot.
Egy korábbi testületi ülésen
döntöttek arról, hogy a Gróf Tisza István Kórház fejlesztésére
pályázatot nyújtsanak be „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése
Berettyóújfaluban” címmel. Az
ehhez szükséges tervdokumentáció elkészítéséhez közbeszerzési
eljárást indítottak április 8-án. A
közbeszerzési bizottság javaslata

alapján ezen az ülésen az egyetlen
pályázót, a Kelet-magyarországi
Tervező Kft-t (Keletterv) hirdették ki az eljárás győzteseként, így
ők készíthetik el a berettyóújfalui kórházban annak az épületnek a tervét, ami az intézmény
60 mozgásszervi rehabilitációs
ágyát foglalja magába, valamint
a járóbetegek szakellátásának lehetőségeit biztosítja. A beruházás
összköltsége 888,8 millió forint.
Ebből a várost érintő önrész 88
millió forint lesz, melyet a 2010es, 2011-es, 2012-es városi költségvetésből fedeznek majd.
Arról is döntöttek, hogy a Berettyóújfalui Egészségház Kft-től
egy 50 m2-es ingatlanrészt ingyenesen visszavegyenek az önkormányzat tulajdonába, tudniillik a város
rendezési terve előírja, hogy egy
épülethez mekkora közterületnek
kell tartoznia. A Bajcsy Zsilinszky
utcán, a művelődési ház mellett
megépítendő egészségháznál ez a
terület az előírtnál kisebb volt.

hírek

– Közélet

2010. április 23.

Rendőrségi felhívások!
A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
büntetőeljárást folytat rablás
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
2010. március 25-én, 13:00
óra körüli időben Berettyóújfaluban, a Millenium úton
található „régi” posta épülete
előtt 2 fiatal férfi odalépett egy
idősebb, őszes hajú férfihoz,
aki az áruház irányából egy
szürke színű, férfi mountain
bike kerékpárt tolt. A 2 fiatal
férfi közül az egyik az idős férfit fellökte, majd a kerékpárját
elvette.
A kerékpár tulajdonosának és a bűncselekmény részleteinek tisztázása érdekében
kérjük azok jelentkezését,
akik a bűncselekményre vonatkozóan bármilyen információval rendelkeznek!
Személyesen a Beret�tyóújfalu, Kossuth u. 17-19.
szám alatt, telefonon az (54)

402-024 / 52-39-es, illetve
a 107-es vagy 112-es hívószámokon várjuk jelentkezésüket.
Blahó Tamás r. alezredes
bűnügyi osztályvezető
2010. áprilisi 1-jén, 9 óra
40 perc körüli időben egy
ismeretlen személy az általa vezetett ismeretlen típusú
és forgalmi rendszámú személygépkocsival közlekedett
Berettyóújfalu belterületén, a
Kossuth úton, a belső forgalmi sávban, Debrecen irányába. A baleset helyéhez érve a
rendőrség előtti útszakaszon
lévő gyalogos-átkelőhely előtt
a külső sávban álló személygépkocsi mellett megállás
nélkül hajtott el, minek során
elsodorta az átkelőhelyen áthaladni szándékozó gyalogost. A gépkocsit vezető fiatal
férfi megállt, beszélt a gya-

logossal, ki akkor még nem
érezve sérülését, úgy gondolta, hogy nem szorul orvosi
ellátásra, és elutasította a
jármű vezetőjének segítségét.
Az eseményt követő órákban
a gyalogos otthonában érezte
lábában a fájdalmat, és mégiscsak orvoshoz fordult, ahol
megállapították, hogy törése
van.
Az esemény teljes körű
tisztázása érdekében várnánk a balesetben részes
gépkocsivezető, valamint
az esemény idején a külső
forgalmi sávban várakozó
jármű vezetőjének jelentkezését. Tel.: 06/54/402-024
Segítségüket előre is köszönjük!
Berettyóújfalu, 2010. 4. 16.
Tisztelettel:
Vágner Tamás r.tzls.
baleset-vizsgáló

Legelőször az emberek hitét kell visszaadni A falugazdász rovata

- Beszélgetés dr. Vitányi Istvánnal, az 5-ös számú választókerület, Bihar országgyűlési képviselőjével Az április 11-i országgyűlési
választások első fordulójában az
5-ös számú választókerületben
54,48 %-kal, 13.267 szavazattal
dr. Vitányi István szerzett képviselői mandátumot.
– Képviselő Úr, hogyan értékeli
az országgyűlési választások eredményét, ebben a Fidesz Magyar Polgári
Párt teljesítményét országos szinten,
illetve az 5-ös számú választókerületben, és hogyan minősíti ezen belül
a saját teljesítményét?
– Először is szeretném megköszönni a magam és pártom nevében a megtisztelő bizalmukat, a
ránk adott sok-sok szavazatot, és
mindazon embereknek a munkáját,
akik segítettek minket a kampány
során. Több mint 300 ember volt
a körzetünkben önzetlen segítőnk,
mert ők is akarták a változást. Az
előzetes várakozások és a közvélemény-kutatók által prognosztizált
eredmények teljesültek április 11én. Azt gondolom, hogy ez nem
csak a Fidesz munkájának az eredménye, az MSZP-SZDSZ nyolcéves regnálásának a következménye
is. A balliberális kormányzásnak a
Kelet-Európában éllovas Magyarországból sereghajtót sikerült csinálnia. Az emberek elégedetlenek
voltak velük, a többség a változást
akarta, ezért mutattak nekik „piros lapot”. Ez látszik a választások
eredményében itt, az 5-ös számú
választókörzetben is, de egész Hajdú-Bihar megyében a választásokat
mindenhol a Fidesz nyerte. Az országban pedig 119 fideszes szerzett
az első körben mandátumot, és jó
esély van arra, hogy a második fordulóban is sikeresek lesznek a még
be nem jutott jelöljeink.
Ez öröm számunkra, de az
örömbe üröm is vegyül, mert nagyon rossz helyzetben van az ország.
A nyolcéves kormányzást mindenki megsínylette, de különösképp az
ilyen hátrányos helyzetű vidékek,
mint a bihari is. Az emberek és az
önkormányzatok el vannak szegényedve, ki vannak véreztetve. A
települési önkormányzatok egyre
több feladatot kapnak egyre kisebb
finanszírozás mellett. A 2010-es
évi költségvetés például közel 120
milliárd forintot vont el az önkormányzatoktól. Ez minket azért is
érint fokozottan hátrányosan, mert
ebben a térségben a legnagyobb
foglalkoztatók az önkormányzatok
és intézményeik. 1994-ben, 16 éve

volt utoljára
ilyen magas,
11,4 %-os a
munkanélküliség.
Az
ön kor m á nyzatok segélyre
költött pénze
helyenként
megközelíti az
ö s s z költ s é gvetésük felét.
Ilyen a térségünkben például Told község. A vidéki
településekről
szinte eltűnt az
állatállomány,
tehát még az úgynevezett háztáji
kiegészítéssel sem számolhatnak,
sok településen mélyszegénységben
élnek az emberek. Annak ellenére
tartunk itt, hogy az Uniótól azért
jelentős mennyiségű pénz áramlott
az országba, csak ezeket rossz helyre, nem munkahelyteremtésre költötték. Olyan beruházásokra, amelyek új értéket nem állítottak elő.
Ezek vezettek tehát többek között
oda, hogy az MSZP katasztrofális
vereséget szenvedett április 11-én.
Az emberek nagykorúvá váltak,
már nem lehet őket szlogenekkel
becsapni, nem lehet a voksaikat
megvásárolni. A lakosság a változásra szavazott, és jelen helyzetben
a Fidesz volt az egyedüli kormányzásra képes párt. Ez látszik tehát
az eredményeken, de az emberek
sebezhetővé, érzékennyé váltak,
nagy a várakozás, ezért óriási a felelősségünk.
– Képviselő Úr, igen negatív
helyzetképet festett az ország jelenlegi
állapotáról, és mi magunk is látjuk
ezt. Valóban nagy a felelősség. Hogyan fognak ezekhez a változtatásokhoz hozzákezdeni?
– Az az igazság, hogy jelenleg
még nem látjuk teljeskörűen a gazdaság valós helyzetét, „nem tudjuk
mi maradt a spájzban”, ugyanis
2006-ban is eltitkolták előlünk a
valós számadatokat, ezért nehéz
helyzetben vagyunk. Az elkövetkező négy év tehát sok munkát, alázatot követel meg a megválasztott
képviselőktől.
Az úgynevezett új Széchenyiterv alapján a Fidesz első és legfontosabb feladata a munkahelyteremtés lesz. Tíz év alatt egymillió
munkahely létrehozását vállaltuk.
Olyan beruházásokat preferálunk,

amelyek
a
meglévő munkahelyek megtartásá hoz,
illetve
újak
kialakításához
járulnak hozzá. Ez a terv
tartalmazza
az adó- és járulékcsökkentést, a kis- és
köz épvá l la lkozások segítését is. Ezeket
a lépéseket a
kormányra
Fotó: Kari
k e r ü lé s ü n kkor azonnal
meg kell kezdenünk azért, hogy
egyáltalán megindulhasson a gazdaság, hiszen jelenleg minden áll,
az ipar, a mezőgazdaság, a kereskedelem, nincs ingatlanforgalom, az
emberek a napi túlélésükért, megélhetésükért küzdenek, nagy az
elkeseredettség, a reménytelenség.
Nem lesz egyszerű ezért visszaadni
az emberek hitét abban, hogy lehet
és érdemes Magyarországon élni,
dolgozni és boldogulni. A bürokrácia is elburjánzott, a jogszabályokat
felül kell vizsgálni, a korrupcióról
nem is beszélve. Rengeteg feladatot
adnak ezek majd az új kormányzatnak. A nyolc év alatti hangzatos
szlogenek helyett tényleges cselekvésre van szükség. Ha csak példaként az Út a munkához programot
említem, ami látszatintézkedés volt
a munkanélküliség megszüntetésére, mert valójában nem állítottak
ezek az emberek elő új értéket, és
mára a program kasszája is kiürült.
Nekünk valódi munkahelyeket
kell létrehozni az emberek számára, mert az a véleményünk, hogy
hal helyett halászni kell megtanítani őket.
– Képviselő Úr, most lényegesen
megváltozott szerepben fogja képviselni térségünket azzal, hogy egyéni
képviselőként és kormánypárti képviselőként szerzett mandátumot. Milyen plusz lehetőségeket lát ebben?
– Nyilvánvalóan ez a szerep valóban nagyobb lehetőségeket kínál
arra, hogy a választókörzetében
eredményt tudjon felmutatni az
ember, hiszen a kormányzati szervek, intézmények a kormánypárti
képviselőket segítették eddig is
inkább. De egyéni képviselőként
és kormánypárti képviselőként
nyilván a felelősségem is nagyobb

lesz, mert meg kell szolgálnom a
bizalmat, hogy ennyi ember rám
és pártomra szavazott. Legközelebb rajtunk lehet számon kérni az
el nem végzett munkát is. 1998 és
2002 között, amikor kormánypárti képviselő voltam, igen szép eredményeket értünk el itt, Biharban,
és bízom abban, hogy az utána
abbahagyott terveinket folytatni
tudom, tudjuk. Az méginkább
reménykeltő, hogy még az uniós
források is segíthetik az eredményeket, nagyobb lehetőséget adnak
a térség fejlesztésére. Biharban is
legnagyobb feladatunk a munkahelyteremtés lesz. Számos olyan fiatal van, aki friss diplomával vagy
egyéb szakképesítéssel nem tud elhelyezkedni, ezért kénytelen még az
országból is elmenni. Ez nem mehet így tovább, ez helytelen. Nem
adminisztratív módszerekkel kell
mindezeket megakadályozni, hanem olyan környezetet kell teremteni, hogy érdemes legyen ebben
az országban maradniuk. El kell
azt érni, hogy mindenki érezze, jó
magyarnak lenni, és büszke legyen
a magyarságára. Meg kell szüntetni az ország hiteltelenségét, és ez a
gazdasági életre is pozitív hatással
lesz. Természetesen gondoskodni
kell az idősekről is, el kell érni,
hogy a nyugdíjak értékállóak maradjanak, hiszen ezek az emberek
megdolgoztak ezért, és nem csak
négyévente, a választásokkor kell
gondolni rájuk, mintegy pajzsként
előre tolni őket. Biztosítani kell
számukra a méltó, nyugodt nyugdíjas éveket. Május végéig meg kell
alakuljon a Magyar Országgyűlés,
és akkor teljes erővel hozzálátunk
a munkához. Nincs idő, sok évet
vesztegettünk el, Magyarország
ideje drága, minél hamarabb meg
kell kezdeni a valódi kormányzást.
Úgy gondolom, becsületes, jó
kormányzással néhány év alatt
vissza lehet szerezni a hitelességünket. Jó kormányzással be lehet
bizonyítani, hogy az embereknek
igenis jobb lesz, de nem várhatunk
egyik napról a másikra csodákat,
látványos eredményeket. Azt üzenem a választóknak, azoknak is,
akik nem rám szavaztak, hogy én
minden bihari polgárt képviselni fogok attól függetlenül, hogy
kire szavazott. Megpróbálom legjobb tudásom szerint az érdekeiket a parlamentben képviselni.
Mégegyszer köszönöm.
L. M.

Alig hiszem el, hogy beköszöntött a tavasz a mostanában igen
ritka, hosszú tél után. Volt minden.
Hideg, hó belvíz, csak tavaszodni
akart nagyon lassan. Ha most szétnézünk a határban, szinte zsong
minden, a gazdák fejtrágyáznak,
készítik a talajt a tavasziak alá, már
vetnek is, hiszen a takarmányborsónak, napraforgónak, kukoricának, silókukoricának már földben a
helye. Utána jönnek a gyomirtások,
tehát mindenki dolgozik, ahogy
az idő engedi. Az ősziek állapota
egyelőre vegyes képet mutat, van jó
és gyengébb őszi kalászos, a repcék
viszont tavaly őszön alig keltek ki,
szerintem nem sok marad meg a
méhészek legnagyobb bánatára.
Időközben megjelent az FVM
22/2010.(III. 16.) rendelete az egységes területalapú támogatásról,
illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatásokról. Úgy
tervezem, hogy a Bihari Hírlap
következő számában részleteiben
ismertetem a különböző támogatási
jogcímeket, most csak a legfontosabb tudnivalókra térek ki.
A támogatási rendelet áttanulmányozását mindenkinek javasolom, hiszen ebben a cikkben nem
lehet mindent részletezni, de arra
felhívom a figyelmet, hogy az állattartás történelmi bázisjogosultságára járó támogatási összeget csak
abban az esetben fizetik ki, ha a
termelő legalább 1 hektárra területlapú támogatást igényel. Ezzel a
ténnyel már 2010-ben is szembesültek a gazdák.
• A területalapú támogatás beadási határideje: 2010. május 15. a
beadás kizárólag elektronikusan, az
ügyfélkapun keresztül történhet.
• Aki rendelkezik saját ügyfélkapuval, az elkészítheti a támogatás-igénylést saját magának, akinek
nincs, az falugazdász, illetve tanácsadó segítségét kérheti.
• Az elmúlt évekhez hasonlóan
az MVH levélben tájékoztat a támogatás-igénylés menetéről, mely
levél a falugazdász irodában átvehető.
• Aki falugazdász, illetve tanácsadó segítségét kéri, szüksége van
a 2009. évi jelszóra, ami a tavalyi
tájékoztató levélben található meg.
Akinek nincs meg a tavalyi jelszava,
újat kell kérnie az MVH-tól.
• Területalapú támogatást az
a termelő nyújthat be, aki jogszerű földhasználónak minősül, és a
támogatható terület eléri, illetve
meghaladja az 1 hektárt.

• A minimális parcellaméret
0,25 hektár, szőlő, gyümölcs esetében 0,3 hektár.
• Az anyajuh-termeléshez kötött
támogatásának beadási határideje:
2010. május 3.
• Az állatalapú támogatásoknál,
az AKG-nál, a KAT-nál az állatlétszámokat az ENAR-ból tölti le az
MVH. Tudom, ezek a rövidítések
idegenül hangzanak azoknak, akik
nem foglakoznak mezőgazdasággal,
de a gazdálkodók tudják, miről van
szó, ezért nem írom ki teljes terjedelmükben ezeket a kifejezéseket.
A beadási határidőre mindenki
nagyon figyeljen oda, mivel jogvesztő, illetve még 25 napig beadható a támogatásigénylés napi 1 %
támogatás-csökkenés mellett.
Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő
nemzeti támogatások:
1. hízottbika-tartás támogatása
2. tejtámogatás
3. anyatehéntartás támogatása
a) termeléshez kötött támogatás
b) termeléstől elválasztott támogatás
4. extenzifikációs szarvasmarhatámogatás
5. anyajuhtartás támogatása
6. kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh-támogatás
7. Burley-dohány termesztésének támogatása
8. Virginia-dohány termesztésének támogatása
9. héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása
10. rizs termesztésének támogatása
a) termeléshez kötött támogatás
b) termeléstől elválasztott támogatás
Tehát még egyszer figyelmeztetek mindenkit a határidők
betartására, és keressenek bennünket a támogatási kérelmek
beadásával kapcsolatosan.
Ékes Irén, falugazdász
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3

Közélet – Kultúra

Rendhagyó tudósítás egy baráti találkozóról

Fotók: Kari

Március 19-én, délután tartották
/tartottuk a Bihari Alma Mater
Alapítvány Baráti Körének 8.
találkozóját a megújult Arany
János Gimnázium és Szakközépiskolában.
Korábban többször szóvá tettem
az iskola magyartanárainak, mennyire nem tetszik, hogy a versmondásra
felkért tanulók nem tanulják meg,
hanem felolvassák a verseket. Biztosan nem ennek az elégedetlenségemnek következménye, de tény, hogy
most minkét szavaló – Szabó Réka
és Tóth Réka is – könyv nélkül, és
nem is akármilyen átéléssel mondták
el a költeményeket. Úgy tűnt, hogy
ők, korábbi társaikkal ellentétben
megtiszteltetésnek vették, hogy szavalhatnak egy ilyen rendezvényen.
Ugyanakkor ők is megtisztelték az
„előkelő” hallgatóságot, akik között
nem csak tanáraik és iskolatársaik,
de országgyűlési képviselők, a város
polgármestere, az alpolgármester, na
és a „legfontosabbak”, akikért tulajdonképpen ez a baráti találkozó
minden évben megrendezésre kerül,
az iskola volt diákjai és volt tanárai
is szép számmal jelen voltak. Így
aztán, ne csodálkozzon senki, ha azt
hallja, hogy Tóth Réka – aki az idén
megnyerte az iskolai szavalóversenyt
– versmondását hosszú vastapssal jutalmazták a találkozó résztvevői.

Tulajdonképpen két, nem szokványos ünnepi eseménynek lehettünk részesei ezen a szép napsütéses
péntek délután.
Elsőként Sárdi Jánosnak, gimnáziumunk alapító igazgatójának
állított maradandó emléket egy
portrédomborműves emléktábla elhelyezésével, leleplezésével az 1949ben, elsőként érettségizett évfolyam.
Az avatóbeszédet dr. S. Nagy
László, az alapító osztály öregdiákja
mondta. Részletesen ismertette Sárdi
igazgató úr életútját. Beszélt a nagyszerű pedagógusról, a kiváló emberről. Kiemelte az igazgató rendkívüli
adottságait, akadályokat leküzdeni
tudó erényeit, nevelői jártasságát,
pedagógiai elhivatottságát. Említést
tett arról is, hogy később Budapestre kerülve egy másik Arany János
Intézetet (általános iskola, gimnázium, gyermekotthon, diákotthon) is
szervezett. Sárdi János igazgató urat
méltán példaképpé emelik életútja
során végzett közösségépítő munkája, sugárzó haza- és emberszeretete,
pedagógiai felkészültsége, tanúsított
igényessége és elévülhetetlen eredményei.
S. Nagy László hangot adott annak a reményének is, hogy a Bihari
tájból újjászületnek a Sárdi Jánoshoz
hasonló nevelő egyéniségek.
Az ünnepi/avató beszédben
többször is szóba került, hogy Sárdi
igazgató mindig az Arany János-i
eszményekből merített, így aztán
természetesnek tűnt, hogy az emléktáblán is, és a koszorú nemzetiszínű
szalagján is egy-egy Arany-idézet
szerepel.
Az alapító osztályból ketten
voltak jelen, ők, Püski András és S.
Nagy László leplezték le az emléktáblát, és helyezték el a megemlékezés koszorúját. Az iskola nevében
az igazgatóhelyettesek koszorúztak.
Voltak az ünnepségen, a baráti találkozón olyan évfolyamok képviselői
(1950, 51, 52-ben érettségizettek) is,

akiknek Sárdi János még igazgatójuk volt.
Igazi meglepetés volt a jelenlévők
számára, amikor L. Ritók Nóra, az
Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója leleplezte,
bemutatta azt a művészeti alkotást,
amelyet művész-tanárok, a gimnázium volt diákjai, az intézmény tanárai és tanulói együtt készítettek,
és az aula egy nagy falfelületén helyezték el. A sok kazettás kép közül a
legnagyobb a megújult iskola látképe, de helyet kapott a névadó képe
mellett sok-sok iskolai eseményre, az
oktatott tárgyakra való utalás is.
Sor került ezen a találkozón is –
mit minden évben – a Bihari Alma
Mater Alapítványért kitüntető elismerés átadására, amelyet az idén
Vékony Vince, 1957-ben érettségizett aranyos diák kapott, aki igen
sokat tett az iskolatörténeti kiállítás
tárgyi emlékeinek gyarapításáért.
Ugyancsak egy szép kerámia tállal
mondtak köszönetet Rácz Sándor
vállalkozónak a gimnázium újjáépítéséért.
***
Végezetül néhány szót arról, ami
nem történt meg ezen a találkozón,
sem pedig előtte.
A megújult, kibővített iskola,
amely – ha jól tudom – az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében
valósult meg, hivatalos átadásáról,
felavatásáról van szó. Nem lett volna
időszerű azt már régen megtartani,
amikor a használatba vétel február
elején megtörtént? De ha eddig nem
sikerült megfelelő időpontot találni,
miért nem lehetett ennek a mostani
találkozónak a színvonalát egy ilyen
eseménnyel is emelni? Emlékszünk
mindannyian, akiket érdekel volt
iskolánk sorsa, hogy a gimnázium
fennállásának 60. évfordulójának a
megünneplése is a Baráti Kör rendezvényével volt összekötve.
Arra gondolni sem merek, hogy
nem az időpont, hanem a megfelelő
személy kiválasztásának dilemmája
akadályozta meg ebben eddig az illetékeseket.
Most már minden bizonnyal
csak a választások után kerül sor erre
az ünnepélyes átadásra, függetlenül
attól, hogy az iskola megújulásának
semmi köze a választáshoz, még
kevésbé egy bekövetkező kormányváltáshoz. Ezek után csupán egy dologban reménykedem, nevezetesen,
hogy bármikor is lesz az avatás, a
pártpolitizálás az iskolai falain kívül
fog maradni.
Csermely László,
aranyos öregdiák

Miért nem volt átadási ünnepség?
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A fenti címmel tartott sajtótájékoztatót az Arany János Gimnázium
előtt április 8-án Gyula Ferencné.
Az országgyűlési képviselő-jelölt
asszony azért tartotta fontosnak a
sajtó képviselőinek egybehívását,
mert a nyilvánosságot tájékoztatni
kívánta arról, nehezményezi, hogy
ez idáig elmaradt az átadási ünnepség, pedig az Arany János Gimnázium bővítési, felújítási munkálatai
már rég befejeződtek, és január 25én birtokba is vették a diákok, a tanítás is megkezdődött itt. Az épület

műszaki átadása még ezt megelőzően, január 21-én megtörtént, az ünnepélyes átadás azonban máig várat
magára. Kik akadályozzák meg az
átadó ünnepséget – kérdezte a képviselő-jelölt asszony.
Itt az idő, hogy a más tollával
ékeskedni kívánók lépjenek hátra,
várják ki a lehetőséget, és legalább
annyi pénzt hozzanak Biharba
mint, ami az elmúlt négy évben
került ide. Több mint 23 milliárd,
amelynek része a maga 530 milliójával az Arany János Gimnázium
felújítása is. Gyula Ferencné hangsúlyozta, hogy ő személy szerint
örül annak, hogy jó pályázat született, de ezenkívül még 800 ilyen
pályázat volt, amelyek ugyanezt a
minősítést kapták. A pályázatok
elbírálásánál döntő szempont volt,
hogy a gimnázium 450 tanuló befogadására épült, de ma már több
mint 900 tanulója van, és a kistérség legrégebbi gimnáziuma. Gyula
Ferencné kijelentette, sajnálja azo-

kat az embereket, akik képtelenek a
más sikerét helyén kezelni, és annak
örülni. Itt az idő, lehet elismerni és
örülni a másik sikeres munkájának.
Itt az idő, hogy legyen meg az épület átadási ünnepsége még e hónap
20-ig – zárta tájékoztatóját a képviselő-jelölt asszony.
Szeifert Ferenc polgármester e
kérdésben úgy tájékoztatta lapunkat, már korábban döntött arról a
városvezetés, hogy május 23-án, a
Város napján fogják átadni a most
felújított intézményeket, köztük az
Arany János Gimnáziumot is. Részben azért, mert még nem zárták le
teljeskörűen a pénzügyi, pályázati
elszámolásokat, a pályázat részeként
jelenleg is folynak az eszközbeszerzések, és részben mert hagyomány,
hogy a Város napján kerülnek átadásra azok a legjelentősebb beruházások, amelyekkel az időtájt készültek el, hiszen ezek nagyban emelik e
napnak az ünnepélyességét.
L. M.

A költészetre is sokan szavaztunk
1964 óta ünnep április 11. József Attila születésnapja. Beret�tyóújfaluban 14 éve rendhagyó
módon kezdődött és folytatódik
napjainkban is a versünnep. Dr.
Benke Mária kitárja kertje kapuját, és kinyitja házát a líra tisztelői előtt, hogy Nadányi Zoltán
egykori lakóházánál köszöntsük a
Költészet napját. A megemlékezéseken volt már az időjárás derűs és
borús is, de mindig népes volt a
közönség. Az idén az országgyűlési választás napján jöhettek újra
voksolni azok, akiket nemcsak az
ország sorsa érdekelt, hanem a lelket nyugtató vagy felkorbácsoló
rímes sorok és dallamok is. Mint
mindig, most is eljött a külföldön
élő Nadányi-unoka, Kovacsóczy
Katalin, aki régi tervei szerint
ecsetjével megörökítette a nagyapa Körmenet című versét.
A fiatal költővendég Molnár
Krisztina Rita volt, aki civilben magyar-könyvtár és múzeumpedagógia szakos tanár. Kilenc éve Telkiben él, Zsámbékon tanít, és három
fiú édesanyja. Versei antológiákban
és országos irodalmi folyóiratokban
jelennek meg, de ír tanulmányokat
is. Önálló kötetei: Közelkép (1998)
és a Különlét (2008). A Szépírók
Társaságának tagja.
A rendezvény főszervezője,
lelke, moderátora és közreműködője természetesen most is Kocsis
Csaba volt elmaradhatatlan gitárjával. A műsorban Füri Anna előadóművész megzenésített verseket
énekelt saját zongorakíséretével.
Kedves színfolt volt, hogy nagyapja, Dr. Kocsis András Monau
című versét is előadta a szerző
jelenlétében. A költővendégnek
Felhúzott vállam felett címmel
megjelent opuszát adta elő szin-
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tén megzenésítve. A közelmúlt
nagyrábéi szavalóversenyének díjazottja, egy bájos kislány, Tikos
Valéria Nadányi: Az első pogácsa
versét szavalta nagy közönségsikerrel. Kocsis Csaba énekmondó
– saját zenéjével – Sinka István,
Füri Mária és Molnár Krisztina
Rita versét énekelte.
A program zárásaként szintén ő
beszélgetett a vendéggel. Megtudhattuk, hogy a második önálló kötet megjelenéséig is dolgozott, de
a három fiú nevelése mellett nem
maradt sok ideje a kötet összeállításához. A könyv Simonyi Cecília illusztrációival végül nagyon
szépre sikeredett. Nadányival úgy
találkozott, hogy a játékos kedvű
Lator László költő, műfordító és
irodalomtörténész egy irodalmi
est végén találós kérdésnek adta
fel a trubadúrköltő Nők a tetőkön
című versét. A költészet iránti
fogékonyságát már nyolc évesen
igazolta, hiszen Federico Garcia
Lorcát olvasott. Érezte, hogy az
andalúz lovasokkal és a narancsligettel valamit eldőlt.

A költői délután végén megkoszorúzták Nadányi Zoltán emléktábláját: a város önkormányzata,
a Nadányi Zoltán Művelődési
Központ és a Sinka István Városi
Könyvtár. Ezután következett a
szintén hagyományos kerti terefere pogácsával és rétesekkel.
H. Cs.
A költőnővel készült interjúnk
az 5. oldalon

„Székfaragó mesterek az Érmellékről”
– dr. Kéri Gáspár gyűjteménye a Bihari Múzeumban –

Fotó: Kari

Az Érmellék a romániai
Bihar megye északi részén, a
Kraszna és a Berettyó között
elterülő néprajzi tájegység. A
hozzátartozó 65 település közül
mindössze négy van jelenleg
is Magyarországon: Álmosd,
Kokad, Bagamér, Létavértes,
illetve már nem számít érmellékinek, de az utolsó Ér-parti
falu, Pocsaj. Ahogyan dr. Kéri
Gáspár székelyhídi fogorvos, a
tájegység legnagyobb magángyűjteményének tulajdonosa,
szakavatott polihisztora és az
első álladó gyűjtemény és kiállítás, a Gálospetri Tájház megalakítója szépen összefoglalta: Ady,
Kölcsey, Kazinczy szülőföldje, és
a Vörösmarty által megénekelt
történelmi borvidékek egyike.
A vidék népi iparművészetének egy igen szép egysége került most, magyarországi vándorútja során Püspökladányból
a Bihari Múzeumba. A teljes
gyűjtemény néhány darabján
keresztül mutatja be a sással
készített paraszti bútorok for-

magazdagságát,
emberközeli
szépségét. A kiállításon összesen
több, mint harminc, változatos
motívumkincsű és funkciójú
tárgy került kiállításra, közöttük székek, karosszékek, gyermekszékek, etetőszékek, padok
és fonottas hárságyak, vagy ahogyan nálunk ismerik: a dikók.
Kéri Gáspár munkásságának
ismertetésére a leghitelesebb,
ha Gazda Klára méltó szavait
idézzük: „A múltat a jelenért
és jövőért kutató, megörökítő
animátor, aki Ipolyi Arnold szellemében helyi emlékeket, maradványokat, töredékeket gyűjt,
nehogy végleg elvesszenek, s az
által is üresebb legyen a múlt,
szegényebb a jelen és kétesebb a
jövő. Mert, mint Eötvös Józsefet
idézi: »emlékekből él az ember, s
a múltból él az emlékezet. Kinek
nincs múltja, nem lehet jelene, s
jövője sem«. Az érmellékieknek,
köztük Kéri Gáspár családjának is, megvalósításokban és
megrázkódtatásokban egyaránt
gazdag múltja van. A megvaló-

sítások békés tevékenységek és
eredményeik: a mindennapok
és ünnepek megélésével, a tárgyi
környezet kialakításával, mezőgazdálkodással, szőlőműveléssel, halászattal, szövés-fonással,
kovácsmesterséggel kapcsolatos
tárgyak, építmények, táncok,
dallamok, oklevelek. Ezek múzeumba menekítve, restaurálva,
rendszerezve és kiállítva, eltáncolva vagy elénekelve emberközelbe hoznak egy múlt ködébe
vesző világot.” A gyűjtő bevallott célja a népi kézművesség, a
természetes anyagok, és magyar
népi formavilág megismertetésén túl mind a praktikus bútordarabok, mind pedig egykori
anyagi kultúránk jeles darabjainak átmentése a XXI. század
magyar kultúrájába.
Ugyanebből a megfontolásból készült el az a kötet,
melyet Kéri Gáspár és a társszerző Kátor Anita jegyeznek
és melynek címe: Az érmelléki szőlőművelés épített és
tárgy emlékeinek védelme. A
hajdúböszörményi székhelyű
Hajdúsági Civil Központ és
Irattár Alapítvány, valamint a
székelyhídi Érmelléki Turisztikai Társaság együttműködésének köszönhetően az érmelléki
hagyományos pincék, pajták
és azok berendezéseinek védelmével foglalkozó, elsősorban
felvilágosító és turisztikai céllal
készült könyv fontos katasztere
a borvidék tradícióinak.
A kiállítás megtekinthető és
a kötet megvásárolható a Bihari
Múzeumban április 28-ig.
Kolozsvári István
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A mi képtárunk – a mi galériánk
- A Rákóczi Galéria első kiállítása -

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola ebben az évben ünnepli fennállásának negyedszázados
jubileumát. Az iskola közelmúltjában ez nem az egyetlen ok az
örömre és ünneplésre. A frissen
felújított épület és az udvar hivatalos átadója még hátra van, de a
tanárok, a munkatársak, a diákok
és a szülők már birtokukba vehették régi-új otthonukat.
Az iskolaépület első emeletén,
a főbejárat fölötti galérián alakította ki az intézmény azt a kiállító
és közösségi teret, amelyik ezentúl a címben szereplő nevet viseli.
Első alkalommal pedig – hogy az
iskola hű maradjon tradícióihoz –
mi mással is tölthették volna meg
a falakat, mint az egykori tanárok, illetve diákok alkotásaival.
Ők név szerint a következők:
Dr. Hamvas Lászlóné nyugdíjas tanárnő, az iskola egykori
rajztanára, Rácz Tamás az iskola
egykori diákja, jelenleg a TEVA
Gyógyszergyár osztályvezetője,
Újhelyi Sándor, az iskola egykori diákja, most az Igazgyöngy
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanára,
Pásztor Tamás, az iskola
egykori diákja, jelenleg a beret�tyóújfalui munkaügyi központ
munkatársa,
Magyar László ugyancsak
az iskola egykori diákja, aki a
nyíregyházi Bessenyei György
Tanárképző Főiskola tanári mes-

Fotó: Kari

terképzésében vesz részt, vizuális
és környezetkultúra szakon.
A kiállítás megnyitójára április 12-én, hétfőn délután került
sor, amely egyben a jubileumi
rendezvénysorozat nyitánya is
volt. Kovács Zoltán igazgató köszöntőjében hangsúlyozta, hogy
bár 25 év egy intézmény életében
nem túl hosszú idő, mégis diákok
több generációja nevelkedhetett
fel a falak között, és vitte már el
annak jó hírnevét az ország és a
világ számos pontjára. Valóban
nem hosszú idő, de végignézve a
kiállítók sorát, bármely területére
is kerültek az életnek, és bármiben is fejlesztették professzionális
szakemberekké magukat, e jeles
alkalomra mind fontosnak tartották elhozni azon alkotásaikat,
melyekhez az első fogásokat talán

még ebben az alma materben sajátíthatták el. Fontos sajátossága
a tradicionális magyar iskolarendszernek az, hogy a kapcsolat
intézmény és az egykori „iskolapolgár” között – legyen az tanár
vagy diák – nem szakad meg,
folyamatos marad a visszacsatolás, a kölcsönös hivatkozás. Zilált
korszakunkban pedig ez az egyik
legfontosabb, legmaradandóbb
élmény és érték. Mert aki egész
életében jó „rákóczis” marad, az
kiváló lokálpatriótává, végső soron pedig patriótává válik.
A műfaját, tematikáját, technikáját és stílusát tekintve is gazdag, változatos kiállítást a tanév
végéig, tanítási napokon 8–18 óra
között tekinthetik meg az érdeklődők.
Kolozsvári István

Pünkösdi királyság jő? Vagy a kiengesztelődés és bűnbánat útját járjuk?
Két választási forduló között
húsvét utáni komoly és nagyon
súlyos döntésünkkel újrafogalmaztuk vágyainkat. A többség
döntött! Vállukra tette a felelőség
teljes súlyát, és óriási bizalommal
erősítette meg, hatalomba emelte
Őket! Mindaddig ott maradhatnak, ameddig kitapinthatóan
érezzük munkájuk jó eredményeit, sikereit. Ha megadtuk a
muníciót, akkor mindnyájunk
kötelezettsége biztosítani hozzá
a kellő motivációt is, nehogy a
velünk együtt történő önmegvalósítás helyett az önérvényesítés
trendje uralja el a parlamentet.
Meg kell határoznunk az utat és
a feladatokat a vezetésre kiválasztottak számára! A muníció négy
évre szól! A jövőért, mindnyájunk
boldogulásáért és jólétéért, egy
jobb és nem „Jobbik” világért még
sokat kell ternnie választónak és
választottnak egyaránt. Messzebb
még nem látunk.
Az előttem lévő virtuális gyümölcskosár megtelt sok-sok vérnaranccsal és görögdinnyével. Ha
némelyiket megszeled, vagy lékeled, feltárul belsejük, a pompás
„vérpiros” élet. Héjuk vékony és
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illatos, gyümölcshúsuk ízletes és
zamatos, fogyasztható! Nem feledjük, s lelkünkben tovább élnek
a versengő virágok is: szegfű és tulipán. Ha jó kertészeik erős hittel
és alázatos szorgalommal gondozzák Őket, majd egyszer, egy új
tavaszban ismét csodás szirmokat
bonthatnak! Hát bizony a madarak most riadtan szétrebbentek!
Hiszem, hogy lassan fészkeiket
újrarakják, nevelnek még számos
csibét és a szabadség szép új, nagy,
zöld lombját-honját belakják.
A „Jobbik” a tiltott alma, héja
sincsen, csak lelket romboló vörös
mákonya! Csábítva ordít! Céltalan és ok nélküli harcra tüzel
bennünket! Irtsa egymást maguk
és magunkfajta! Elhitetné, csak Ő
tudja, ki a jó magyar! Álarcban
jár, mint az ördög! Ha kell palástot is ölt, és szentséget is mímel! A
gyarlóságunkra épít! Legyünk hát
erősek! Évezredek óta tanuljuk a
jó erkölcsöt! Mutassuk már meg,
hogy tudunk is belőle valamit!
Higyjünk abban, hogy „lehet
más a politika!” Más, mint volt a
múlt században és az utóbbi évtizedekben! Ne feledjük, a múltban
mit megéltünk, keserveink mellett

benne volt a sok kicsi-nagy boldogságunk, a gyermeki önfeledségünk,
kedves-hamis mókáink, szerelmeink „gyümölcsöstől”, hitünk, bizalmunk, barátságaink, szóval
minden, amit a beteljesedésig keresztként továbbcipelünk, újabb
bánatok és újabb örömök között!
Pünkösdöljünk hát bátran!
Döntsük ki a májusfát! Szakítsuk
meg a gúnárok nyakát! Legyen bikahajsza, basajárás, varázsoljon
esőt a legénybíró! Csak el ne jöjjön
a „pünkösdi királyság!” Jé, nicsak
a pünkösdi rózsa kihajlott az
útra! Az úton halad Flóra és Fortuna! Előttük nem az Éden, csak
a remény! Csak a remény, mely
bennünket még mindig éltet!
Végezetül a lapból megismert
kedves önkéntes levelező partneremnek sok sikert és jó egészséget
kivánok! Öntudatos és önzetlen
munkájához segítségül fogadjon el
tőlem néhány darab plakátsimító
kefét, mert én annak használatával már felhagytam. Maradok
őszinte barátsággal útban a jövő
felé! Ha megérkeztünk, szóljon
kérem..., és akkor elmondok még
egy szép mesét!
Jakab György István

Gondolatok a szeretetről
(Szeretetben élni)
Tolerancia, szeretet, öröm,
ajándékozás többnyire a karácsonyi
ünnepek alkalmával kerül fókuszba. Pedig úgy kell, kellene élnünk,
hogy az év 365 napján is figyeljünk szeretteinkre. Vannak olyan
helyek, emberek, akik ezt naponként teszik embertársainkért, hogy
szebbé, jobbá tegyék napjaikat. Így
van ez a Fényes-Ház Gondozószolgálatnál, ahol a bentlakók számára miden hónapban összegyűl a
kis közösség, hogy megünnepeljék
egymás születés- és névnapját. Az
ott dolgozók lelkiismeretes, odaadó
munkáját tükrözi ez a gyakorlat
és szokás, hogy ezt megszervezik.
Egyesületünk két szép rendezvényükre kapott meghívást, melynek
örömmel tettünk eleget. Helyszín
a Fényes-Ház és a Szentpéterszegi
Idősek Otthona volt. A munkában
megfáradt, idős emberek várakozással figyelték a készülődést. Egy
szép műsorral kedveskedtünk a jelenlevőknek. Középiskolás lányok,
Kecskeméti Hajnalka és Harsányi
Alexandra szavalata után az egyesületünkhöz tartozó váncsodi Fehér Akác népdalkör bihari népda
lokkal köszöntötte a szépkorúakat.
Majd Kalmár Dezsőné és Daróczi
Lajosné szavalata következett. A
népdalkör tagjai katonadalokkal
és magyarnótákkal folytatták a
hangulatos műsort. Egy-egy dal
eléneklésébe a hallgatóság is bekapcsolódott. Lehetőség nyílt arra is,
hogy a jelenlevők kedves nótájukat
elénekeljék, illetve hogy tanuljunk
egymástól. Igen megható volt,
amikor az idős férfiak elmesélték, milyen volt az ő idejükben a
sorozás, a katonai élet. A félórára
tervezett programból két és fél óra
lett. Mindenki beszélt arról az
örökségről, amit nagyszüleinktől,
szüleinktől tanultunk, amit magunkkal hoztunk saját életünkbe,
családunkba. Volt és van, miből
merítenünk emberi értékeket, hogy
tudjunk nyújtani szeretetet azok
felé is, akik egyedül, társ nélkül
maradtak. Elődeink példamutató
szeretetgazdag élete feneketlen kút,
melyből sohasem fogy ki az emberi
méltóság, a szeretet. Köszönöm a
lehetőséget, hogy gazdagabbak lettünk ezzel a délelőttel. Kívánunk
nagyon jó egészséget és szép napokat valamennyi résztvevőnek.
Bazsó Sándorné,
a Nők a XXI. Században
Egyesület elnöke

2010. április 23.

Tisztelt Berettyóújfaluiak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a volt szovjet katonai repülőtér
kármentesítésére irányuló KEOP- 7.2.4.0-2008-0006 számú projekt lebonyolításával kapcsolatosan hivatalunkban (Dózsa György út 17-19. sz.)
nyílt napot tartunk.
Ez alkalommal a projektünkkel kapcsolatos információkat,
betekintést kaphatnak, és szívesen válaszolunk kérdéseikre, felvetéseikre.
A nyílt napon, 2010. április 28-án, 8.00 és 15.30 óra között várja
az érdeklődőket Szántai László projektvezető.
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala

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

apróhirdetések
Négynapos erdélyi utazások: Május 2-tól 5-ig. útvonal: Székelyföld,
Csángóföld. Május 22-től 25-ig, útvonal: Csíksomlyó, Békás-szoros.
Tengerparti utazások: a Bolgár
tengerpart egy nap isztambuli
vásárlással egybekötve június 18tól 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
kisbusszal, számlaképesen.
Érdeklődni lehet 06 20 317-4332,
54 402-661). T. Balogh Sándor.
Milliókat spórolhat! Legjobb lakáshitel, hitelkiváltás pénzintézettől

függetlenül. Tájékozódjon ingyenesen. Telefonszám: 30 513-1357.
Szeretné tudni, hogy beépül-e
szervezetébe a táplálék-kiegészítő, amelyet Ön szed? Hozza
el és bemérem. Állapotfelmérés,
gyógytermékek bemérése kedvezményes áron csak április 28-án,
10 és 18 óra között. Allergia-tesztelés akciósan. Kérjen időpontot
30 409-4319.
100 m2-es családi ház melléképületekkel eladó Zsáka központjában, 600 négyszögöles telken.
Ugyanitt két utcára nyíló beépítésre alkalmas 1000 négyszögöles
telek is eladó. Érdeklődni lehet:
06-54/442-078

OKJ-s biztonsági őr,
testőr és vagyonőr

tanfolyam indul
május 8-án Berettyóújfaluban.
A tanfolyam elvégzése után állásajánlattal.

Tel.: 06-20/424-1859
Testőrmester Gold Kft.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00313-2008

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

2010. április 23.

Diákönkormányzati nap 2010
Március 19-én az Arany János
Gimnázium Diákönkormányzata
megrendezte a már hagyománnyá
vált Diákönkormányzati napot,
amelyet az idén „Óvodások, általános iskolások és középiskolások
találkozójával” kötöttünk össze.
A rendezvénynek felújított iskolánk biztosította a helyszínt.
Az aktív szervező tagok már
reggel 7-kor gyülekeztek, hogy
elkészítsék a vendégek fogadására szánt szendvicseket. Ezt
a napot 7:45-kor kezdtük egy
megnyitóval, melyet a díszudvaron tartottunk, és ahol az iskola összes tanulója megjelent. Itt
hangzott el a napi programok
tájékoztatója is.
8 órakor megkezdődtek az
órák, amelyeket a diákok tartottak. Az általános iskolából
érkező tanulók beülhettek, megtekinthették ezeket a tanórákat. Néhány osztály vállalkozó
szellemű diákja szakácstudását
mutatta meg a megrendezett és
zsűrizett főzőversenyen. A fiúk
évfolyamok közötti focimérkőzése folyamatosan zajlott. A nagy
tornateremben tanár-diák röp-

Megköszönjük felajánlásaikat
Büszkék vagyunk az elmúlt
években szervezett helyi, ingyenes,
közösségi szabadidős programunk
sikereire, eredményeire: "az Alföld
az én szememmel" című fotópályázat és vándorkiállítás, Critical Mass
kerékpáros felvonulás, Morotvanapi futóverseny, Majális, Bihari
Természetbarát Kupa, szemétszedés Berettyóújfalu zöld felületein,
ismeretterjesztő előadások a Bihari
Múzeumban, helyi környezetvédelmi kiadvány megjelentetése, hulladéklerakó látogatás és még sok-sok
rendezvény, melyre Téged is szeretettel várunk! Légy Te is részese sikereinknek! Segítsd adód 1%-ával a
helyi szabadtéri sport, környezetvédelem, kultúra változatos rendezvényeit! Adószámunk: 18991811-1-09
Köszönjük!
Bihari Természetbarát Egyesület

labdameccset nézhettek meg az
érdeklődők.
Az első szünetben különböző
mókás és szórakoztató programok várták a diákokat. A földszinti aulában például a nagysikerű karaoke várta az énekelni
vágyókat. Rubik-kocka forgatáson és csocsóversenyen is összemérhették ügyességüket a vállalkozó tanulók.
A 30 perces órákat követően az
előző szüneti programok folytatódtak. Ezek mellett megérkeztek
Biharkeresztesről, Komádiból és
Hajdúbagosról a tánccsoportok.
Két versenytáncos táncbemutatót
tartott, és intenzív táncoktatással
színesítették a programot.
A harmadik órában megtörtént az általános iskolások
számára a levelezős verseny
eredményének kihirdetése, ill.
díjazása. Városunk iskolánkhoz
közeli óvodásai a „Tapossa laposra” akció keretében nagy kedvvel
és élvezettel taposták össze az előzőleg felhalmozott több zsáknyi
műanyag flakont, melyeknek ku-

pakjait külön gyűjtöttük egy beteg kisgyermek megsegítése céljából szervezett akciónk számára.
Az utolsó óra után ismét gyülekeztek az „aranyos” diákok a
díszudvaron, hiszen az előzőleg
lezajlott Arany-napok tanulmányi versenyeinek győzteseit díjaztuk. A visszajelzések alapján
egy nagyon élvezetes és aktív
napot tudhatunk magunk mögött, amelyet jövőre is szeretnénk
megszervezni.
Köszönetet mondunk:
• iskolánk diákönkormányzatának
• tanárainknak
• a felajánló diákoknak és szülőknek
• Dr. Szőke Kálmánné ügyvezető igazgatónak
• Törökné Ékes Mária papírboltjának
• A Super Trade Kft. nagykereskedésnek
• Kiss Károlyné (Enikő néni)
iskola büféjének
Aranyi Csilla és Éles Balázs

Postaládánkba érkezett
Jelek és üzenetek
Akik bíznak a jövőben, azoknak az Isten jeleket küld. Hallhatót, láthatót vagy valamilyen
módon érzékelhetőt. Számunkra
is előre elküldte jeleit.
Március 15-én a református
templomban lelkipásztora, Erzsébet által annak szájába adva
üzenetét.
Majd megjelent az égbolton
március 31-én, Árpád napjának
délutánján kettős szivárvány képében.
Április 4-én húsvétvasárnap.
Jézus feltámadott! Aleluja! Hála
Néked! „Ott Új Húsvét napja
támadt, Új kötése új királynak,
Régi Húsvét bétellett” (Sík Sándor).

Április 11., vasárnap, Glória
napja. A Római Katolikus Egyház az Isteni irgalmasság vasárnapját ünnepelte ezen a napon.
Magyarországon az országgyűlési képviselők választása zajlott,
és tudom, hogy velem együtt
sokan imádkoztak a magyarok
nagyasszonyához, Szűz Máriához, oltalmáért könyörögve édes
hazánkért. Ő a közbenjárónk és
szószólónk. (Már) Tudjuk, hogy
fohászunk eljutott általa az Úrhoz! E napon a római katolikus
templomban László atya bátran
vallott Isten és ember előtt az
Ő választásáról. A szentmisén
hitünkben megerősödve elénekeltük nemzeti imádságunkat, a
Himnuszt.
Seres Katalin Edit

Épül a Bihari Rendezvénycsarnok
(Folytatás az 1. oldalról)
Mezei József nagyon büszke rá,
hogy az ország hasonló jellegű csarnokait körbejárva és a kivitelezés
költségeit szemlélve ez a csarnok
példaértékű lesz. Pest környékén
1,4 milliárdból építettek fel egy ettől alig nagyobb komplexumot, ez
viszont csak 600 millió forint körül
lesz. Ez úgy sikerülhet, hogy senki
nem akar nyerészkedni a kivitelezéssel és óriási civil, és vállalkozói
összefogás az, amit maguk mellett
tudhatnak.
A Bihari térség első rendezvénycsarnoka európai uniós támogatással épül. A létesítmény alapkövét tavaly decemberben rakták le.
Az előző hónapokban elvégezték a
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cölöpalapozást, jelenleg a küzdőtér
betonfeltöltését csinálják. A tervek
szerint az épület a nyár első felében
éri el a legmagasabb pontját, akkorra elkészül majd a tetőszerkezet. A
Morotva Egyesület mintegy 300
millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert az Észak-alföldi
Regionális Operatív Program pályázatán. A beruházás teljes költsége 600 millió forint. A rendezvénycsarnok régi hiányt pótol. A
megépítésével a Morotva Egyesület által szervezett programokat az
év minden időszakában időjárástól
függetlenül megtarthatják majd. A
különböző kulturális és sportprogramokra érkező vendégek többletbevételt generálhatnak a helyi kis-

és középvállalkozásoknál, ezáltal a
térség gazdasági ereje is javulhat.
A rendezvényterem alapterülete
1259 m2. A rendezvénycsarnokban
a földszinten és az emeleten 1641
férőhely lesz kialakítva (1062 ülő
és 579 állóhely). Az épület kiszolgáló egységei mellett a földszinten
próbatermek, kisebb rendezvényterem, galéria, büfé, kiállítóterem
és társalgó is lesz, illetve az emeleten irodahelyiségek épülnek. Az
épület akadálymentesített lesz,
lifttel ellátva, és 192 parkolóhely
is készül az idelátogatók fogadására. A Bihari Rendezvénycsarnok
átadásának tervezett időpontja
2010. december.
Rinyu Sándor

„A verset ketten írják: a költő és az olvasó”
- Költészet-napi beszélgetés Molnár Krisztina Ritával -

Április 11-e Nadányi Zoltán
„faluvárosában” nem csupán a
rendhagyó körülmények miatt izgalmas. A hely szelleméhez mindig
a meghívott vendég személyére is
kíváncsiak vagyunk. Ha nagyon
ismert személyisége a lírának,
azért, ha nem, akkor azért várjuk
izgalommal a versünnepet. Molnár
Krisztina Rita iránt felkeltette érdeklődésünket egyik elemzője, aki
szerint a költő gondolatai pasztellben olvashatók. Három fogalommal jellemezhetők. Feminim, gondolati és formagazdag alkotások.
– Az egyetemi tanulmányok egyértelműen bölcsészvérről tanúskodnak. Talán kevéssé ismert a múzeumpedagógus foglalkozás.
– Engem is váratlanul ért a választás. A legkisebb gyermekemmel
voltam otthon, amikor egy barátnőm üzente, hogy nem ér rá felkeresni, mert szeretne beiratkozni
múzeumpedagógiai szakra. Megkértem, hogy írasson be engem is.
Éreztem, hogy ehhez közöm lehet.
A foglalkozásnak ugyanis van egy
nagyszerű eszközkészlete. Nem arról szól ugyanis, hogy a gyerekek
néma áhítattal szemlélődnek, és
nem nyúlhatnak semmihez, unatkoznak. Kell, hogy történjen valami, amitől az élmény belsővé válik.
Lényege a játék és a régi dolgok
összekapcsolása.
– Kritikusai azt írják Krisztináról, hogy lírájában megtalálható a
feszes forma, a klasszikus versforma,
ír szonetteket és villanellákat. Az
utóbbi, mint utánanéztem, pajzán
olasz, francia táncdal, utcai dal.
Ugyanakkor költészetében megkerülnek szellemlények is: írók, költők,
zeneszerzők, történelmi figurák.
Honnan ez a gazdagság?

– A költészet rokon a képzőművészettel. Ha egy óvodás egy
fehér lapra rajzol egy fekete négyzetet, az attól még nem művészeti
alkotás. Ha ezt Miró vagy Barcsay
teszi, érezhetjük, hogy tud anatómiai rajzot is készíteni. Nekem is
van számtalan versem, ami nem
szonett, nem villanella vagy hexameter. Másként lehet feszültséget
teremteni, ha valaki a szabályok
között szabad. Ez igaz az életre is.
Csak az lehet fegyelmezetlen, aki
ismeri a szabályokat.
– Ha ezeket Molnár Krisztina
Rita ismeri és alkalmazza, akkor
elmondhatjuk, hogy „tanult” költő,
a szó nemes értelmében?
– Óhatatlanul annak tartom
magam. A formákat bölcsészi mivoltomból eredően megismerem.
Volt több vitám a szabadvers és a
forma kérdéséről. Egy nem tanult
költő is képes írni kötött formában, csak úgy, ösztönösen, ha van
belső ritmus- és formaérzéke. Ha
az ember tudatosítja a forma használatát, akkor tud szonettet írni

erről a kanapéról is, amin most
ülünk.
– Ragadjunk ki három verset az
életműből! A Hold alatt címűben
a nőiség fárasztó voltáról olvashatunk. A Duanói villanella-féle pedig nem annyira pajzán vidámságú, amit a formáról írnak.
– A verset ketten írjuk: a költő és az olvasó. A nőiség fárasztó
voltát próbálom némi iróniával
kezelni. A jelenlegi magyar férfilírával szemben manapság fellép
egy jelentős csapata a női költőknek és íróknak. A nőkérdés elsősorban nem művészetelméleti kérdés, nem biztos, hogy jó, ha külön
témaként kezeljük. Más egy férfi
esztétikája, mint egy nőé. Flaubert azt mondta, hogy: „Bovaryné
én vagyok”. Esterházy Péter Csokonai Liliként bújt nőbe. Csak
egy ideig bosszantott a nőkérdés.
A Boncolás című vers az érzelemmentesség ideáját ábrázolja. Lehet
érzelmesen írni úgy is, hogy nem
maszatolódik el a tinta könnyeinktől a fehér lapon. A villanella
nemcsak pajzán, lehet benne szomorúság is.
– Mindegyik költővendégtől
megkérdeztem, hogy van-e olvasója
manapság a verseknek?
– Én nem csupán költő vagyok,
hanem gimnáziumi tanár is. Való
igaz, hogy mi, költők néha egymásnak írjuk a verseinket. Sajnos
van olyan kortársam, aki csak a
sajátját szereti olvasni. Az internetes blogokban is gyakran idéznek
költőktől. A saját gyermekeim is
olvasnak, sőt írnak is verset. Szerintem olyan kor nem létezett,
hogy mindenki naponta olvasott.
Nem vagyok pesszimista!
Harasztosi Csaba

Tudásdepó-Expressz – Szálljon be Ön is!
- Társadalmi Megújulás Operatív Program -

A Méliusz Juhász Péter Megyei
Könyvtár és Művelődési Központ,
valamint további hat Hajdú-Bihar megyei, városi és egy községi
könyvtár európai uniós forrásból
bővíti szolgáltatásainak körét.
Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Tudásdepó-Expressz” pályázaton a Méliusz Juhász Péter Megyei
Könyvtár és Művelődési Központ
által vezetett Hajdú-Bihar megyei I.
konzorcium 87.224.800 Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A 8 nyertes könyvtár
a pályázat keretében 2010. január
1-jétől 2011. június 30-ig olvasást
népszerűsítő, az egész életen át tartó
tanulást elősegítő programokat és
szolgáltatásfejlesztést valósít meg.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata a pályázaton 4.933.820
Ft-ot nyert, melyet a Sinka István
Városi Könyvtár fejlesztésére fordít.
Tárgyi eszközök (bútorok, könyvállvány, számítógépasztal, stb.)
beszerzése:
699.120 Ft
Szakmai megvalósítással ös�szefüggő programok: 712.800 Ft

A célcsoport számára biztosított támogatás:
41.900 Ft
A projekt megvalósítással ös�szefüggő programok:3.420.000 Ft
Egyéb szolgáltatás: 60.000 Ft
A „Tudásdepó-Expressz” átfogó
célja, hogy a könyvtári rendszer
jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári
szolgáltatásokkal megvalósítandó
olvasási és digitális kompetenciák
fejlesztését. A technológiai fejlesztéssel olyan interaktív elektronikus
könyvtári felület kialakítása a cél,
amely figyelembe veszi az egyes
felhasználói csoportok különböző
tanulási és információszerzési ismereteit, biztonságos alapot nyújt
a nap 24 órájában elérhető online
szolgáltatásokhoz, a beiratkozott
olvasók és távhasználók számára. A
közös megyei portálrendszer révén
az érdeklődők egy keresési felületen, a katalógussal együtt jutnak
hozzá a témákba vágó tanulmányok
és cikkek adataihoz.
A 24 órás megyei gyermekportál
lehetővé teszi az interaktív közösségépítést, újabb lehetőségek lesznek az online információcserére,

interaktív játékokban való részvételre. Kiemelt feladatként kezelik a
könyvtárak a gyermekek és a fiatalok olvasáskultúrájának alakítását,
a nyári szünidő tartalmas eltöltését.
A 8 tagú konzorcium helyismereti cikk adatbázisának mintegy
160.000 tétele képezi annak a közös megyei helyismereti adat(tudás)
bázisának a magját, amely a megyei Portál24 rendszerbe feltöltve
együtt biztosítja majd a kulturális
és közhasznú tartalmakat, valamint
a helytörténeti és helyismereti információkat.
A pályázat egyik kiemelt célcsoportja a gyermek- és ifjúsági korosztály, akik számára a könyvtárak,
olvasásnépszerűsítő/fejlesztő foglalkozássorozatokat és könyvtárhasználati vetélkedőket, biblioterápiás
integrált foglalkozásokat szerveznek, családi szombatokra invitálják
az érdeklődőket.
A másik kiemelt célcsoport a leszakadó térségek felnőtt népessége,
akik számára a fejlesztések a kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférés lehetőségét teremtik meg.
Bodoki Ildikó

Április 13-án a könyvtár olvasótermében dr.
Rácz Magdolna irodalomtörténész hozta közel
az első reformnemzedék jeles képviselőjét,
Kölcsey Ferenc személyiségét a hallgatósághoz (az ifjúsághoz) előadásában. Délután pedig
a Kölcsey- és Vörösmarty-felolvasó órákon a
két költő verseinek, levelezésének, műveinek
felolvasása folyamatosan és megszakítás nélkül történt egészen 16 óráig az olvasókörök és
a középiskolások közreműködésével a születési
évfordulók tiszteletére.
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Derecske Kupa, G4S tereprallye
országos bajnokság
Igazi sportcsemegét tartogatott az autósportok iránt
érdeklődőknek az április
9-11-ei hétvége. A Bokor
Motorsport Egyesület rendezésében láthattuk az országos tereprally-bajnokság
második futamát, illetve
annak mezőnyét, sztárjait,
autóikat és minden olyan
különlegességet, mely egy
ilyen versenyhez társul.
Minden adott volt a nagyon
jó versenyhétvégéhez, az idő azonban
egy kissé megtréfálta a résztvevőket
és a nézőket egyaránt. Bokor Zsolt
rendező tájékoztatta lapunkat:
– A versenyzők a három nap
alatt több mint 500 km tettek meg,
10 szelektív szakaszon küzdöttek a
másodpercekkel. A tavalyi futamhoz
hasonlóan, idén is jelen volt a magyar
tereprallye mezőny színe-java. Palik
László, Szalay Balázs, Korda Erik élversenyzők közül mindenki nyert szakaszt, ami egyrészt a pályák különböző karakterét, másrészt a változatos
időjárás okozta nehézségeket tükrözi.
A nyitó napon két száraz nagyrábéi
szakasszal kezdtek a versenyzők, ahol
Korda Erik bizonyult a leggyorsabbnak a Nissan PickUp volánja mögött.
Szomorú dolog, hogy egyből az első
szakaszon 3 versenyző kénytelen volt
feladni versenyt, köztük a többszörös
magyar rallye-bajnok, Benik Balázs

is! A nap végi állás: 1. Korda (Nissan), 2. Fazekas (Bmw), 3. Szalay
(Opel), 4. Palik (Nissan).
A második, egyben leghosszabb
versenynapon 5 szakasz várt a résztvevőkre, amit nagyban befolyásolt az
esős időjárás. Nézői szemmel a volt
katonai lőtér számított a pályák leglátványosabb pontjának, ahol szombaton és vasárnap is elég sok néző
gyűlt össze. Az első szakaszon a második helyről induló Fazekas beragadt
egy árokba a Bmw-jével. Brilla Tibor
helyi szervező húzta ki, de így is
„bent hagyott” több mint húsz percet
a pályán. A mostoha körülményekhez Palik Lászlóék tudtak legjobban
alkalmazkodni, és a pálya széléről is
ők tűntek a legbevállalósabbnak. Estére Szalayék autója teljesen tönkre
ment, már csak azért autóztak, hogy
valahogy megtartsák az eddigi eredményüket. A nap végén az állás: 1.
Palik (Nissan), 2. Korda (Nissan), 3.

Végeredmény:
1. Palik-Darázsi (Nissan Navarra)
2. Korda-Tóth (Nissan PickUp)
3. Szalay-Bunkoczi (Opel Antara)
4. Bálint-Marton (Nissan PickUp)
5. Lukács-Szegedi (G-Baba Proto EVO)
6. Drazen-Curic (Mitsubitshi Pajero EVO)
Televíziós megjelenések:
április 24. szombat 12:00 - TV2 Top speed
április 25. vasárnap 11:15 - DunaTV Hatodik sebesség
április 25. vasárnap 12:45 - RTL Klub Magyar autósport magazin

Az év legeredményesebb
felnőtt női sportolója!
a 48-os súlycsoportban 100 kg-os
teljesítménnyel 3. helyezést ért el.
Ezzel 48 kg-os női kategóriában
új országos csúcsot állított fel.
• 2009. május 27-30-ig a
luxemburgi Hammben megrendezésre kerülő Női felnőtt
fekvenyomó világbajnokságon a
-48 kg-os súlycsoportban 95 kgos teljesítménnyel 4. helyezést ért
el.

Március 31-én a Hajdú-Bihar
megyei Megyeházán jutalmazták a 2009. év legeredményesebb
sportolóit, edzőit. Makrai Éva,
a berettyóújfalui Eötvös DSK
fekvenyomója, erőemelője lett
Hajdú-Bihar megye legeredményesebb felnőtt női sportolója.
Makrai Éva 2009-ben elért
eredményei:
Nemzetközi:
• Éva 2009. július 2-6-ig
a csehországi, pilseni Junior
fekvenyomó világbajnokságon 48
kg-os súlycsoportban 95 kg-mal
világbajnoki címet szerzett. Ezzel
a teljesítménnyel a 17 országból
érkezett, 98 női versenyző közül
az abszolút világbajnoki címet is
megszerezte.
• 2009. augusztus 6-8-ig a
csehországi
Frydek-Mistekben
megrendezésre kerülő Női felnőtt
fekvenyomó Európa-bajnokságon

Hazai:
• 2009. május 16-17. a Beleden
megrendezésre kerülő XX. Női
fekvenyomó magyar bajnokságon -48 kg-os kategóriában 92,5
kg-os teljesítménnyel országos
bajnoki címet szerzett. Ezzel a teljesítménnyel abszolút 2. helyezést
ért el.
• 2009. április 17-19. A Budapesten megrendezésre kerülő X.
Fekvenyomó diákolimpiai döntőn
a VI. korcsoport -48 kg-os kategóriában 75 kg-os teljesítménnyel
országos diákolimpiai bajnoki címet szerzett. Ezzel a teljesítmén�nyel az abszolút diákolimpiai bajnoki címet is megszerezte.
• 2009. november 7-8-án a
Vésztőn megrendezésre kerülő
Junior női fekvenyomó magyar
bajnokságon a -52 kg-os kategóriában 100 kg-os teljesítménnyel 2.
helyezést ért el.
• A Magyar Erőemelő Szövetség által kihirdetett „2009es év legeredményesebb junior
fekvenyomója”.

A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ programjai

Szalay (Opel), 4. Bálint
(Nissan).
Vasárnapra egyáltalán nem dőlt el a verseny.
Palik csak 23 másodperccel vezetett, ami nem
egy megnyugtató előny.
Ennek megfelelően nem
is „ült rá” az eredményre,
hanem mindent vagy semmit alapon kezdett autózni. A második, 58 km-es
Derecske-Berettyóújfalu
pályaszakaszon gyakorlatilag már
úgy tűnt, hogy túl sokat vállal, aminek az eredménye az lett, hogy a vége
előtt 50 méterrel nekicsapta a Nissan
bal hátsó ajtaját egy jókora fának. A
„lendület” azonban akkora volt, hogy
még így is nyert. Az utolsó szakaszon
Korda mindent megpróbált, de a végére maradt Paliknak 3!! másodperc
előnye, amivel megnyerte a versenyt.
300 versenykilométer után 3 másodperc különbség, ezt még a forma1ben is szoros befutónak neveznék.
Negatív „szenzáció”, hogy az utolsó
szakaszon az addig kitűnően versenyző és harmadik helyen álló Gábor
Attila, Nissan Pathfinder típusú terepjárója megadta magát, ezért kiestek. A versenyző elmondása szerint a
váltó nem bírta az Auditól származó,
3000 cm3-s dízelmotor óriási nyomatékát. Érdekesség, hogy a tavalyi
évvel ellentétben nem a 7000 cm3-s
nagy motoros, V8-as erőgépek voltak
előnyben (tavalyi sebességrekord 207
km/h), hanem a technikás pályákra
fejlesztett 4000 cm3-s V6-osok. A
verseny egyetlen borulását az utolsó
szakaszon a cseh Drazen-Curic páros
mutatta be. A Mitsubitshi Pajerot
úgy borították fel, hogy az esés után
közvetlen a kerekeire érkezett, ezért
megállás nélkül tudták folytatni a
versenyt!
R. S.

Sporteredmények
Futsal NB I.
MVFC – Gödöllő 
L abdarúgás NB III.
Cigánd – BUSE 

5:2
6:1

U-19
BUSE – Cigánd 
1:2
U-16
BUSE – Cigánd 
2:3
U-13
Hosszúpályi SE – BUSE  8:1
K ézilabda
Női megyei
DVSC – BMSE 
Nyíradony – BMSE 

2010. április 23.

oldal

Április
23., 17.00: Diabétesz Klub
24., 20.00: Koncert a Parola Pinceklubban: Go4it!
27., 17.30- 19.30: Hogyan olvassuk a Bibliát? Lukács evangéliuma
Bibliakör
Május
5., 14.00: Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete - klubfoglalkozás
6., 17.00: Diabétesz Klub
8., 8.00-16.00: Baba- és gyermekruhabörze. Résztvevők jelentkezését
várjuk az 500-023-as telefonszámon.
20.00. Koncert a Parola Pinceklubban: Blind, Myself, Fish, Hope to
believe
Színház
Április 27., 19 óra: A miniszter félrelép
Minden héten, kedden, 14.00-tól Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete – Hagyományőrző népdalkör összejövetele.
Minden csütörtökön, 15 órától Pávakör
Minden héten, kedden és csütörtökön, 15 órától csontritkulást megelőző gerinctorna.
Várjuk civil szervezetek, intézmények,
baráti társaságok jelentkezését a

MájusFAkanál FŐZŐVERSENYRE.
A résztvevőik az általuk hozott alapanyagból dolgoznak!
Nevezési díj nincs, a főzéshez a tűzifát a szervezők biztosítják.
Jelentkezni lehet 2010. április 29.,
16.00 óráig a Nadányi Zoltán Művelődési Központban!
Tel.: 54/500-023
Az elkészített ételeket 3 tagú zsűri értékeli.
Eredményhirdetés 2010.május 1., 12.00 óra.
Közlemény:
2010. május 1-jén, 6 órától 22 óráig a Buse-pálya melletti
Toldi Miklós utca Hullám Étterem és a Buse büfé közötti szakasza
a rendezvényre való tekintettel lezárásra kerül.
Megértésüket köszönjük!

Várjuk árusok jelentkezését a majálisra.
Jelentkezni lehet 2010. április 29., 16 óráig
a Nadányi Zoltán Művelődési Központban! Tel.: 54/500-022.
Múzeumi hírek
A Bihari Múzeum április 24-én, szombaton, 14 órára várja a családokat.
A „Bihari táj adományai – a bihari ember hagyományai” című foglalkozássorozat
témája ezúttal a bőr lesz. A résztvevők megismerkedhetnek a hagyományos
népviselet bőrből készült darabjaival, kipróbálhatják az ostorfonás technikáját, és
készíthetnek maguknak bőr tolltartót is. A programon a részvétel ingyenes. A rendezvény a TÁMOP 3.2.8/B-2009-0014-es, a Bihari „múzeumi tanoda” című projekt
keretében valósul meg.

Házasságot kötöttek
Március
27.: Halics Arnold – Simon Nikolett
Elhunytak
Március
19.: Gellért Sándor (1924)
24.: Dancsházi Gábor (1911)
27.: Jakab Jánosné Sándor
Juliánna (1926)
28.: Szémán Albertné Faragó
Róza (1952)
30.: Makula Ödön (1927)
31.: Lisztes Istvánné Kis Margit
(1922)
Április
1.: Bocska Balázs (1946)
1.: Bogáti Józsefné Rácz Viola
(1935)
5.: Szabó Béláné Seffer Anna
(1925)
6.: Hetei Istvánné Csarkó Vilma
(1927)
6.: Papp János (1931)
6.: Görbe Józsefné Szabó Gizella
(1945)
6.: Kovács Lajosné Ballai Erzsébet (1921)
7.: Törzsök János (1954)
7.: Bagdi Sándorné Török Vilma
(1926)
9.: Szántó Ferencné Varga
Zsuzsánna (1928)
10.: Csarkó Gyuláné Buti
Zsuzsánna (1932)

FELHÍVÁS!
A Bihari Népművészeti
Egyesület 2010-ben is
megszervezi a
gyermek-alkotótábort.
Ideje:
I. Turnus: június 28-július 2.
II. Turnus: július 5-9.
Helye: Alkotóház, 4100
Berettyóújfalu, Tavasz körút 10.
Részvételi díj: 12.500 Ft/hét
Jelentkezés: Nagy Andreánál
54/500-332 az Alkotóházban
személyesen vagy az 54/400146 telefonszámon.
Jelentkezési határidő: június 10.

***

Április 28-án, szerdán, 16 órakor könyvbemutatóra kerül sor a múzeumban.
Balázs Lajos „Amikor az ember nincs es ezen a világon” – Paraszti nemi kultúra és
nemi erkölcs Csíkszentdomonkoson című könyvét Füredi Józsefné nyugalmazott
pedagógus mutatja be. Közreműködik a Szederinda énekegyüttes. A bemutató után
a szerző vetítéses előadást tart. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A BUSE felnőtt NB III-as
labdarúgócsapatának
következő bajnoki mérkőzései

***

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy április 28-áig látható a „Székfaragó mesterek
az Érmellékről” című, dr. Kéri Gáspár gyűjteményéből rendezett, sással bekötött
bútorokat bemutató tárlat. A kiállítás a múzeum nyitvatartási idejében
(kedd–szombat 10–16 óráig), díjtalanul tekinthető meg.

Meghívó
36:21
42:21

Anyakönyvi hírek

Szeretettel várunk minden résztvevőt és érdeklődőt
a II. Bihari kistérségi népdalversenyre!
Időpont: 2010. május 22., 9 óra

Férfi NB II.
BMSE – Mezőtúr 

24:19

Ifi
BMSE – Mezőtúr 

26:27

MAJÁLIS KUPA

Kispályás futballtorna a BUSE-pályán!

Helyszín: a Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagyterme
Két ország, egy cél,
közös siker!

MAJÁLIS KUPA

A torna időpontja: 2010. május 1. Helyszín: a Berettyóújfalui Sportpálya, Toldi u. 16. Nevezési díj:
1000 Ft/csapat, melyet a helyszínen kell befizetni. Lebonyolítás: a berettyóújfalui városi kispályás
bajnokság szabályai szerint. 2X15’ mérkőzések, körmérkőzéses rendszerben. Nevezés: minimum 8
fős csapatoknak. Jelentkezés a helyszínen 8.30-ig, vagy telefonon a 06-30/6033051-es telefonszámon. Díjazás: a torna első három helyezettje kupát kap, és értékes nyereményekben részesül.
Eredményhirdetés: kb. 14.30-kor
Rendező: Herpály-Team Kft.
Felszerelést mindenki hozzon magával, pályára lépés csak tornacipőben!
Gyertek, töltsük a majálist focival!
Támogatók: Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala, BUSE büfé

Május
9., vasárnap, 16.30 óra:

BUSE – Létavértes SC ’97
23., vasárnap, 17 óra:

BUSE - Nyíregyháza
Június
6., vasárnap, 17 óra:

BUSE – Nagyecsed
A diák és nyugdíjas belépők
250 forint, a felnőtt belépők
500 forintba kerülnek (hölgyeknek és uraknak egységesen).
Hajrá BUSE!
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