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A győztesekRendhagyó tudósítás
egy rendhagyó március 15-éről

2007. január 19-én Berety-
tyóújfaluban megalakult a Bihari 
Agrárenergetikai és Környezetgaz-
dálkodási Egyesület Pálfiné Pántya 
Anikó elnökletével. A napokban 
az egyik egyesületi tag, dr. Bartha 
János közbenjárásával ellátogatott 
a Kistérségi Irodába Németh Imre 
volt agrárminiszter, jelenleg a Mi-
niszterelnöki Hivatal államtitkára, 
hogy megismerje az egyesület ter-
vezett programjait.

Az egyesületi tagok és a vendég 
előtt Pálfiné Pántya Anikó elmond-
ta: az alapító tagokat annak idején 
az a cél vezérelte, hogy összefogják 

Államtitkár ismerkedett a projektekkel
és koordinálják a térségben terve-
zett agrárenergetikai beruházáso-
kat. Az energiatermelésben ugyanis 
egyre nagyobb teret kell adni a 
megújuló energiaforrások felhasz-
nálásának, illetve támogatni azokat 
a technológiákat, amelyek egyre 
kisebb környezetterheléssel járnak. 
Kiemelte az elnöknő a Biharban élő 
emberek által a térségben megter-
melt áruk helyben történő feldolgo-
zásának fontosságát – csökkentve 
ezáltal az itt dolgozó emberek 
kiszolgáltatottságát. Az egyesület 
létrehozásánál egyébként tisztában 
voltak az alapítók azzal, hogy az 

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ ebben az évben „ Oh, szabad-
ság…” című történelmi vetélkedő szervezésével tisztelgett az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc, valamint a Batthyány-emlékév előtt.

A város általános és középiskolás diákjait hívtuk a vetélkedésre. Az volt 
a célunk, hogy a formális képzés kereteiből kilépve, játékos és rendhagyó 
módon, a nemformális képzés eszközeit felhasználva elevenítsük fel a 
forradalom eseményeit, személyeit, helyszíneit.

A délelőtti vetélkedőn a középiskolások mérték össze tudásukat. Az 
első helyezett az Arany János Gimnázium csapata lett.  A délutáni vetél-
kedőn az általános iskolás csapatok közül az első két helyen a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola két csapata, a harmadik helyen a Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola csapata végzett.

Szeretnénk megköszönni a felkészítő tanárok munkáját és azt, hogy 
elkísérték őket hozzánk. Reményeink szerint a közeljövőben más évfor-
dulókhoz, eseményekhez kapcsolódóan is alkalmunk lesz ehhez hasonló, 
tudást gyarapító vetélkedőket szervezni.

Vannak a magyar irodalomnak 
regnáló divatjai. „Divat” manapság 
Márait olvasni vagy Csáth Géza 
ópiumittas lázálmairól értekezni. 
De divat még mindig Jókai érze-
lemgazdagságáról, írói termékeny-
ségéről is szót ejteni, ha összejö-
vünk, ha könyv kerül a kezünkbe… 
És vannak elfeledett divatok, elmúlt 
„trendek”. És szintén vannak, 
akiknek talán csak a nevét, esetleg 
egy-egy könyvének címét ismerjük. 
Pedig közülük néhányan irodalmi 
hatalmasságaink voltak! Krúdy 
Gyula is közéjük tartozik. Márpedig 
Szindbád atyja nemrég köztünk járt. 
Itt volt a Bihari Múzeumban egy 
esős márciusi délutánon, egészen 
pontosan 2007 márciusában, annak 
is a huszadik napján a „Múzeumi 
mindentudás” című előadás-sorozat 
keretében. Elhozták Berettyóújfalu-
ba, nekünk, az igen szép számmal 
megjelent hallgatóságnak. Szavak 
szárnyán érkezett, köszönet érte 
Rácz Magdolnának, a nyíregyházi 
Jósa András Múzeum irodalomtör-
ténészének. A fotókkal gazdagon 
illusztrált – nem túlzok, ha azt 
mondom, szárnyaló és magával 
ragadó – közel egyórás előadá-
son egy nemes, veretes, időnként 
pikáns, vidám és bizony olykor 
szomorú időutazáson vehettünk 
részt. Megismerhettük a Krúdyak 
híres és büszke múltját, az 1848-
1849-es forradalomban harcoló 
Krúdy nagypapát, Gyulát. Ránk 
mosolygott (és talán kacsintott is 
kackiás bajsza alól…) az író édes-
apja, azaz szintén Gyula… Majd 
láthattuk és hallhattuk, milyen volt 
az írófejedelem gyermekkora, ifjú-
sága, milyen volt egy kalandokban, 
nőkben, borban gazdag, és megfe-
szített tempóban (ám korántsem 
erőlködve) leélt alkotói élet. Kora-
beli levelek, tárcák, fotók gazdag 
tárháza révén szembesülhettünk 
azzal, hogy letűnt egy hangulatilag 

Itt járt
az írófejedelem

gazdag, értékes kor. Nem sétálha-
tunk már Podolin ódon utcáin, és 
nem az már többé Nyíregyháza, 
Debrecen és Nagyvárad sem, ahol 
a hangulatos utcácskák melletti 
kiskocsmákban és éttermekben újra 
átélhetnénk egy gondokkal terhelt, 
ám karakánabb világ egy-egy pil-
lanatát. De itt jártak a szerelmek, 
a kalandok, a bormámorban úszó 
lumpolások, a legifjabb Krúdy-
csemeték gyermekkorának néhány 
röpke villanása. És egyszer csak 
valahogy véget ért. Jött a pénztelen-
ség, a nélkülözés, a betegség, amin 
már az íróbarátok és a megkésett 
Baumgarten-díj sem segíthetett. 
Utolsó képein az író már inkább 
volt megtört és törődött aggastyán, 
mint a szerkesztőségek megbecsült 
munkatársa, a lányok, asszonyok 
kegyeltje, az olvasóközönség oly 
annyira körberajongott Krúdy Gyu-
lája. Ám halála pillanatában is az 
maradt, aki volt. Az életet az utolsó 
pillanatig szerető, kedves bohém. 
Az anekdota szerint halálos ágyán 
egyik keze kinyújtva fityiszt muta-
tott. Mintha a halállal is viccelődött, 
vagy legalábbis játszott volna. Úgy 
ment el közülünk, ahogy ő akarta, 
ahogy azok mennek el, akik valami 
könnyed nyugalommal tudnak 
szembeszállni a sorsukkal.  

Kiss Tamás

Pálfiné Pántya Anikó, dr. Bartha János, Németh Imre és Szeifert Ferenc 
polgármester a tanácskozáson

Az idő talán az elvártnál is mél-
tányosabb volt. A színpad mögötti 
fűzfa gazdagabban bontotta rügyeit, 
mint bármikor, és szokatlanul lágy 
tavaszi szél borzolta a kis tó tükrét, 
távolabb virágba borult vadszilva-
fák, mogyoróbokrok tetszelegtek a 
napsütésben. Gyermekkorom ünne-
peire emlékeztetett e korai tavasz. 
Szandálban, fehér térdzokniban 
– ingben, kék rakott szoknyában 
– nyakkendőben, az iskolában előző 
napokban vízfestékkel festett piros-
fehér-zöld és piros zászlócskáinkkal 
vonultunk ünnepelni. És csodálatos 
történeteket hallottunk nagyszerű 
emberekről. A legnagyobb magyar, 
Széchenyi önzetlenségéről, az 
Akadémiáról, a Lánchíd építéséről. 
Kossuth Lajosról, aki azt izente, 
hogy elfogyott a regimentje, és ha 
még egyszer azt izeni, mindnyá-
junknak el kell menni. Bár nem 
tudtuk pontosan, mit jelentenek a 
HAZA, SZABADSÁG, SZERE-
LEM kifejezések, de megszólított-
nak éreztük magunkat. A 6 pont, 
például, hogy: „a kisdobos mindig 
igazat mond” még úgy, ahogy ér-
telmezhetőek voltak számunkra, a 
márciusi ifjak 12-je annál kevésbé. 
Nem értettük a fogalmak jelenté-
sét: függetlenség, jogegyenlőség, 
testvériség, örökváltság, jobbágy-
felszabadítás, sajtószabadság, a 
politikai státuszfoglyok szabadon 
bocsátásával pedig végképp nem 
tudtunk mit kezdeni. De azt tudtuk, 
valami nagy dolgokról lehet szó, 
és gyönyörűek voltak a versek, 
legfőbbképpen a Petőfié. Akkor 
még azt hittük, a „Talpra magyar, 
hí a haza” nekünk is szól, és „Az 
esik eső karikára vagy a Süvege-
men nemzeti szín rózsa” kezdetűek 
akárcsak a Himnusz és a Szózat 
dallamai egy életre befészkelték 
magukat a fülünkbe. Megérintettek 
bennünket, talán ezekért is akartunk 
mennél gyorsabban felnőni, min-
dent megtudni, miről is beszélnek 
a nagyok.

Aztán ahogy „világosodott 
lassacskán az elménk”, és kezdtük 
érteni, megérteni a dolgokat és 
szembesíteni a 159 év alatt is csak 
félig-meddig teljesített akaratot (ál-
mokat?) és a valót, úgy csillapodott 
a legenda, de nem lett teljesen oda. 
Ezért vagyok ott (egy-két kivé-
teltől eltekintve) minden március 
15-én, és több mint tíz éve állok 
itt, a népligeti kopjafánál is, mert 
tisztelem, nagyszerűnek tartom ez 
ünnepet. A polgári Magyarország 
születését, majd az alig három hét 
múlva, már 1848. április 11-én 
kihirdetett, alapjaiban máig ható, 
létünket, együttélésünket mostanáig 
befolyásoló törvényeket. Amelyek 
– ahogy közhelyszerűen mondják 
– kiemeltek minket a „sötét kö-
zépkorból”, az önkényesség, az 
anarchiák zűrzavaros vagy éppen 
a monarchiák már születésüknél 
fogva igenis mindenkit a helyén 
tudni akaró századaiból. Tisztelem, 
sőt csodálom azokat, akiknek 159 
évvel ezelőtt nagyobb volt a böl-
csességük nálunk, de a bátorságuk 
mindenképp megvédeni mindazt, 
amiben hisznek, amit elterveztek, 
amit akartak. Kétséget kizáróan ki-
vételesek voltak (ki ezért, ki azért), 
eszmeiségükkel, cselekedeteikkel a 
bukás ellenére is kivívták, hogy a 
forradalmi hullám, a szabadságküz-
delmek Európájában mi legyünk 
„az utolsó lámpafény”. 

Ez a március idusa nem ilyen 
volt. Előtte sem volt ünnepvárós 
a hangulat, az október 23-i és azt 
megelőzően az MTV székház előtti 
események, a Nemzetbiztonsági 
Hivatal fokozott ébersége, egy-két 
provokációt sejtető bejelentése, a 
parlamenti szócsaták, sajtónyilatko-
zatok a még meg sem történtekről, 
vita az ünnepi helyszínekről, a par-
lamenti kordon fenntartása, dilem-
ma a gumilövedékek használatának 
jogszerűségéről, a soha nem látott 
biztonsági intézkedések, a légtérzár 
elrendelése és folytathatnám. E 

hírek hallatán már nem is tudtam, 
ünnepelni készülünk-e vagy – eny-
he túlzással – háborúra.

De sokan ünnepeltünk most is, 
Berettyóújfaluban talán még soha 
ennyien nem voltak a népligeti 
kopjafánál. És nem csak azért, mert 
senki nem gondolta komolyan, hogy 
a mi – a politikai viták, súrlódások 
ellenére is – békés kis városunkban 
baj történhet. Sokan voltunk, min-
denfélék. A város közszereplői, az 
intézményekből jól ismert arcok és 
a szó nemes értelmében „egyszerű” 
berettyóújfalui polgárok: idősek, fi-
atalok, csivitelő kisleánykák és még 
babakocsis, pár hónaposok is. Akik 
még csak háttérként, de soha nem 
tudni a későbbiekre nézve milyen 
hatással hallhatták a dallamokat, 
a költeményeket. Mert azok most 
is nagyon szépek voltak. A Nagy-
váradi Állami Színház Szigligeti 
Társulatából Kiss Csaba és Meleg 
Vilmos színművészek versekkel 
idézték meg 1848 történéseit, az 
akkori gondolatokat, hangulatokat. 
Talán kicsit más felfogásban, mint 
egykoron, de elhangzott a Nemzeti 
dal is, és A XIX. század költői című 
versben foglaltak talán még soha 
nem tűntek ilyen aktuálisnak (kü-
lönösen egy újságíró fülének), mint 
ezen a napon. A magyar nemzet 
című Petőfi-vers pedig mindezekre 
feltette a koronát. Nem múlta alul 
magát az Ifjúsági Fúvószenekar 

sem, a tőle megszokott profiz-
mussal elevenítette fel bennünk 
újra a már gyerekkorunkból ismert 
dalokat.

Szónoknak idén irodalomtörté-
nészt kértek fel a rendezők. Nem 
vagyok beavatott, csak sejtésem 
van arról, hogy az említett előz-
mények miatt nem véletlenül. A 
sok év alatt sok beszédet hallottam 
már intézményvezetőktől, poli-
tikusoktól, országgyűlési képvi-
selőtől, városvezetőtől. Kivétel 
nélkül ünnephez méltóan, szépen 
emlékeztek még akkor is, ha a 
politikai hovatartozásukról főként 
ez utóbbiak semmi kétséget nem 
hagytak. Emlékező, megfontolan-
dó, előrevivő, építő gondolatokat 
hallhattunk tőlük, amik nemcsak 
a mának, de a jövőnek is szóltak. 
Dr. Márkus Béla, a KLTE egye-
temi docense irodalomtörténész-
ként kezdte beszédét. Kijelentette, 
március 15-e a magyar szabadság 
reményének volt mindig, és marad 
a jövőben is a napja. Arany János, 
Orbán Balázs, Tardos Tibor, Ta-
mási Áron  forradalomhoz való 
kötődésének felemlegetése után 
nagyon is konkrétan tért a jelenre, a 
hétköznapjainkat feszítő keserűsé-
geinkre. Nem tisztem, ezért hát nem 
is vitatom kijelentései igazságát. 
Csupán annyit mondok, az ünnep 
mindig emelkedettséget, jóságot, 
egy kicsi megbékélést is jelent – at-
tól ünnep –, mert erőt kell adjon a 
mindennapok megpróbáltatásainak 
elviseléséhez. Ezt hiányoltam az 
ünnepi szónoklatból. A gondokról 
beszélhetett volna másnap, egy 
hétköznapon, mondjuk 16-án is. 
Az 1848-as szabadságharcra való 
megemlékezés, mint máskor is a 
városvezetés, az intézmények, az 
egyházak, a pártok képviselőinek és 
magánszemélyeknek tisztelgésével 
zárult, a ’48-as kopjafánál helyez-
ték el koszorúikat és az emlékezés 
virágait.

Szegediné Lovász Magdolna
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(Folytatás az 1. oldalról)
egymástól független, önálló kez-
deményezések nem vezethetnek 
olyan sikerre, mint összefogással, 
ezért jelen vannak a gazdák kép-
viselői, a beruházásokat tervező 
cégek, az önkormányzat, valamint 
a finanszírozásról tájékoztató bank 
képviselője – tette hozzá. Végső 
soron céljuk egy olyan mintapro-
jekt kialakítása, amely komplexen 
kezeli elképzelésüket, illetve össze-
fogja a bioenergia-termelés minden 
résztvevőjét.  

A tervezett projekteket Kurtán 
Zoltán mutatta be. Ismertetőjéből 
kiderült, hogy a program 3 fő kom-

ponensből tevődik össze: térségi 
megújuló energiaforrásokat hasz-
nosító hő- és villamosenergiát ter-
melő erőmű, biogáz erőmű, illetve 
állati eredetű hulladék-feldolgozó. 
A szakember aláhúzta: a projekt 
megvalósításához mindenképpen 
szükséges az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Programban és az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv-
ben szereplő fejlesztési források 
bevonása.

Németh Imre MEH államtitkár 
felszólalásában leszögezte: csak 
a szakmailag megalapozott, jól 
előkészített programok számít-
hatnak támogatásra. A megismert 

hármas projektet ilyennek tartja, jól 
illeszkedik a bihari adottságokhoz. 
Jelenleg egy szerkezetváltási kény-
szer van, amely a versenygazdaság 
irányába tolja el az ágazatot – je-
lentette be. „Meg kell találnunk a 
legjövedelmezőbb termelést, mert 
nem termelhetünk olyat, amire 
nincs szükség”. Az államtitkár 
szerint a biomassza előállítása pre-
ferált lesz az átlagosnál gyengébb 
termőföldek esetében. A biogázt 
előállító üzemet viszont nagy 
állattartó üzemhez kell kapcsolni. 
Ha az érintettek hajlandóak lesznek 
összefogni más vállalkozásokkal, 
akkor minden tekintetben sikeres 

lehet az elképzelés – vetítette előre. 
Mindebben partnerek lehetnek az 
önkormányzatok is. Az állati ere-
detű hulladék megsemmisítésének 
árszintjét meghatározza az, hogy 
lesz-e ebből jövedelem. Éppen ezért 
a cél az, hogy helyben dolgozzák 
fel, és szállítási költség ne terhelje 
a térség termelőit.

Németh Imre végszavában 
aláhúzta: előre kell tekinteni a 
projektek esetében, azonban a 
döntéseket helyben kell meghozni, 
régiós szinten pedig egyetértésre 
törekedni, integrálódni, mert csak 
így lehetnek sikeresek a jövőben.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzatának oktatási és kultu-
rális bizottsága pályázatot ír ki a 
Berettyóújfaluban működő civil 
szervezetek, egyesületek, csoportok 
és intézmények 2007. évi kulturális 
célú tevékenységének támogatásá-
ra. A pályázott összeg nagysága 
nem haladhatja meg a 100.000 Ft-
ot. Pályázat csak pályázati űrlapon 
adható be, amely hozzáférhető a 

polgármesteri hivatal 204-es irodá-
jában, vagy a www.berettyoujfalu.
hu honlapon, a letölthető dokumen-
tumok listájában. A pályázathoz 
elegendő az adatlap kitöltése.  

A pályázatot a polgármesteri hi-
vatalba kell eljuttatni Kerezsi Pálma 
kulturális menedzserhez, legkésőbb 
2007. április 15-i beérkezéssel. 
Azoknak a civil szervezeteknek a 
pályázatait, akik nem számoltak 

el határidőre, nem tárgyalja a 
bizottság. 

A pályázók vállalják, hogy 
nyertes pályázat esetén legkésőbb 
2007. december 20-áig elszámol-
nak az elnyert összeggel. Azokat 
a pályázatokat, amelyeket nem a 
felhívásban foglaltaknak megfe-
lelően nyújtanak be, nem értékeli 
a bizottság. 

Polgármesteri hivatal

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

Az előző lapszámban már 
írtam a 2007. évi támogatásokról, 
de akkor még részleteiben nem 
jelent meg a támogatási rendelet. 
A mindenkit érdeklő „alap” támo-
gatásokkal az alábbi összegekhez 
lehet jutni: a mértékek még mindig 
tájékoztató jellegűek!
Tejprémium 8.200 Ft/tonna
Kiegészítő juhtámogatás
 1.200 Ft/db
Szarvasmarha extenzifikációs 
támogatás 14.000 Ft/db
Speciális húsmarha prémium
 41.900 Ft/db
GOFR növények támogatása
 12.400 Ft/hektár
Anyajuh  támogatás 1.600 Ft/db
Anyajuh  támogatás (tejelő)  
 1.300 Ft/db
Anyatehén támogatás (termelés-
hez kötve) 29.000 Ft/db
Anyatehén támogatás (termelés-
től elválasztva) 8.200 Ft/db

 Arról már mindenki nagyon 
sokat hallott, hogy az Európai Unió 
2007-2013 közötti, új költségvetési 
ciklusában sok minden megválto-
zott. Csökkenni fognak a közvetlen 
mezőgazdasági támogatások, de 

A falugazdász rovata

jelentősen emelkednek a vidékfej-
lesztési támogatások. Vidékfejlesz-
tésre – az Uniótól kapott mintegy 
990 milliárd forint + a 20-25%-os 
hazai önrésszel együtt – 1200 mil-
liárd forintot tudunk felhasználni 
7 év alatt. Ez nem kevés pénz, és 
mindent meg kell annak érdekében 
tenni, hogy itthon maradjon, itthon 
kerüljön felhasználásra.  

Ebben az évben nem egyszerre 
jelennek meg a támogatások, ha-
nem egy-egy támogatási csoportot 
bizonyos időközönként hirdetnek 

Támogatási jogcím Kezdés  Befejezés  
Gépbeszerzés – támogatási kérelem 2007. 04. 09. 2007. 05. 08. 
Gépbeszerzés – kifizetési kérelem 2007. 09. 24. 2007. 10. 23. 
Mikro-vállalkozások fejlesztése 2007. 04. 09. 2007. 05. 08. 
Állattartó telepek-trágyakezelés – támogatási kérelem 2007. 04. 09. 2007. 05. 08. 
Állattartó telepek - többi célterület – támogatási kérelem 2007. 10. 01. 2007. 10. 30. 
Mg. területek erdősítése – támogatási kérelem 2007. 04. 09. 2007. 05. 08. 
Fás szárú energia ültetvények – támogatási kérelem 2007. 04. 09. 2007. 05. 08. 
Nyersszesz előállítás 2007. 06. 01. 2007. 06. 30. 
Termelői csoportok 2007. 08. 01. 2007. 08. 30. 
Kedvezőtlen adottságú területek (KAT) 2007. 04. 09. 2007. 05. 15. 
Fiatal gazdálkodók induló támogatása 2007. 12. 03. 2008. 01. 01. 
Gazdaságátadási támogatás 2007. 12.03. 2008. 01. 01. 
Szaktanácsadási támogatás 2007. 06. 01. 2007. 06. 30. 
Általános agrárpolitikai ügyfélszolgálat 2007. 06. 01. 2007. 06. 30. 
Általános ügyfélszolgálat – kifizetési kérelem 2007. 10. 01. 2007. 10. 30. 
Kazáncsere – támogatási kérelem 2007. 06. 10. 2007. 07. 09. 
Készségek elsajátítása – támogatási kérelem 2007. 08. 03. 2007. 09. 01. 
Vidéki örökség megőrzése 2007. 08. 03. 2007. 09. 01. 
Növénytermesztés komplex korszerűsítése 2008. 02. 01. 2008. 03. 01. 

Azt gondolom, ez a kis táblázat 
elég sok mindent tartalmaz. Az 
interneten a következő címen kell 
folyamatosan figyelemmel kísérni 
a kiírásokat: www.fvm.hu, ez a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium honlapja. Akinek 
nincs lehetősége az interneten kö-
vetni a változásokat, érdeklődhet a 
falugazdász irodában.

 A földalapú támogatások ne-
vesített csomagjait ugyanúgy a 
falugazdász irodában kell átvenni, 

meg, majd az átlagosan egy hónap 
időtartam alatt a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal befogadja 
a pályázatokat, azután feldolgoz-
za, és körülbelül fél év múlva 
megkezdődik a kifizetés. Talán 
még szokatlan ez a módszer, de 
valószínűleg egyszerűbb, mint a 
korábbi évek pályázatai.

A következő táblázatban köz-
löm az EMVA végrehajtási ütem-
tervét, ebből mindenki kimazso-
lázhatja azt a támogatási formát, 
amelyik érdekli.

mint 2006-ban. Véleményem sze-
rint április elején azok a termelők 
érdeklődhetnek, akik csak a „sima” 
földalapú támogatást igényelték 
az elmúlt években. A támogatási 
kérelem csomagok kiszállítása fo-
lyamatosan fog történni, remélem, 
minél hamarabb, hiszen a beadási 
határidő 2007. május 15.

Befejeztük a „Téli esték – Gaz-
dafórum” sorozatunkat. Ha őszinte 
akarok lenni, nagyon-nagyon „csa-
ládias, szűk körű” volt a megjele-

nés. Az előadók készültek, mi is 
mindig ott voltunk, csak a gazdák 
hiányoztak. Mindig az a 20-25 fő je-
lent meg, hiába kértük, hívtuk a töb-
bieket, nem jöttek. Nem tudom, mi 
az oka a látogatottság lanyhulásának, 
de remélem, jövőre nagyobb lesz az 
érdeklődés, többen megtisztelnek 
bennünket jelenlétükkel. Akik hűsé-
gesek, kitartóak voltak – köszönöm 
nekik – biztosan sok új, érdekes, 
értelmes dolgot hallottak. 

Ékes Irén falugazdász

Államtitkár ismerkedett a projektekkel

A társadalombiztosítás által 
támogatott mintegy hatezer or-
vosság közül összesen 783 gyógy-
szer termelői árát csökkentették 
a gyógyszergyártók. Ezek között 
számos gyakran használt: magas 
vérnyomás elleni, koleszterincsök-
kentő, allergia elleni, gyomorsav-
lekötő, cukorbetegség kezelésére 
alkalmazott készítmény található. 
Ezek mellett újabb, a támogatás-
csökkenés miatt, 390 gyógyszer 
térítési díja nő.

Az árcsökkentés egy része a 
lakosság, a másik része pedig a biz-
tosító számára jelent megtakarítást. 
A január 15-i általános támogatás-
csökkentéssel szemben – ami mint-
egy 40 milliárd forint körüli lakos-
sági többletkiadást eredményezett 
– ez az árcsökkentés az idén 10 
milliárd forint körüli megtakarítást 
jelenthet a betegeknek. 

Április 1-jétől nemcsak a 783 
szer árcsökkenése miatt válto-
zik a támogatott gyógyszerlista, 
hanem 135 orvosságot törölnek 
róla. Ezek többsége úgynevezett 
„fantomgyógyszer”, azaz nem 
voltak kaphatók a patikákban. 
Tehát ezen készítmények törlése 
miatt nem lesz ellátási zavar, sőt 
eddig az jelentett problémát mind 
a betegek, mind a gyógyszertárak 

számára, hogy ezeket a támogatott 
listákon szereplő gyógyszereket a 
biztosító az orvosoknak rendelésre 
ajánlotta, holott azok nem is voltak 
forgalomban.

A támogatott listáról levesznek 
78, eddig fix összeggel támogatott 
orvosságot is, mert több, mint 20 
százalékkal drágábbak az azonos 
hatóanyagú gyógyszercsoportok 
referencia készítményeinél (ezek 
ára a legalacsonyabb), és ezek 
árát a gyártók nem csökkentették.  
Ebben az esetben a betegeknek a 
támogatás eddigi összegével többet 

kell fizetniük, vagy a megszokott 
gyógyszerükről – az orvossal vagy 
a gyógyszerésszel megbeszélve 
– váltaniuk kell.

Ugyancsak törlés előtt áll húsz 
másik orvosság is. Ám mivel ezek 
hatóanyaga nem azonos, csupán 
azonos betegségek terápiájára 
alkalmazhatók, így az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár ezek 
törlésével júliusig vár. Ennek oka, 
hogy legyen elég idő a betegek más 
orvosságra való átállítására. 

Dr. Sohajda Attila
gyógyszerész

Gyógyszerár-változások április 1-jétől

Nekünk, háziasszonyoknak 
mindennapos, visszatérő kérdé-
sünk, gondunk a fenti mondat. Kü-
lön élezi a problémát a folyamatos 
bizonytalanság. Vajon, amit vásá-
rolunk, megbízható-e, egészséges, 
tápláló? Napjaink élelmiszer bot-
rányoktól terhelt világában ez nem 
elhanyagolható probléma. Tovább 
bonyolítja a helyzetet, az éttermi ét-
kezés. Ott vajon mennyire fontos az 
egészség a táplálék készítésében?  
Ezek a feszítő kérdések is felszínre 
kerültek az Eötvös József Szakkép-
ző Intézet Mátyás utcai tanéttermé-
ben a mesterszakács jelöltek soron 
következő foglalkozásán. A Zsolnay 
Gábor mesterszakács, főiskolai tanár 
irányításával zajló képzés célja a 
jelöltek komplex felkészítése, amely 
a szakmai ismeretek feldolgozása, 
tudatos elmélyítése mellett magába 
foglalja a személyiség fejlesztését, 
a tudat formálását is. A tanár úr sze-
rint, aki igazi mestere szakmájának, 
a szakács nemcsak a technológiai 
tudását, hanem egyéniségét, saját 
énjét is hozzáadja az ételekhez. 
Ezzel érheti el, hogy azok ne csak 
az éhség tompítójává, hanem sze-
met, orrot, gyomrot örvendeztető 
élménnyé is váljanak. Tapasztalata 
szerint az egyén és a csoport is 
csak akkor képes átlag feletti tel-
jesítményre, ha megtanul belülről, 
önmagából építkezni, fejlődni. 
Azt vallja, hogy a táplálkozást és 
az ahhoz kapcsolódó szokásokat, 
hagyományokat a nemzeti kultúra 
meghatározó részeként kell kezelni. 
A nemzeti identitás megőrzéséhez, 
erősítéséhez szükség van a gasztro-
kulturális értékek újbóli felfede-

zésére és fejlesztésére is. A főzés 
tudományát, mint kreatív játékot 
szeretné elfogadtatni tanítványaival. 
A kurzus során a virtuális főzéstől 
jutnak el a résztvevők a gyakorlati 
munkáig, miközben a személyi-
ségük feltöltődik a szabad alkotó 
gondolkodás igényével és képessé-
gével. Zsolnay Gábor szerint nem 
azon van a hangsúly, hogy mit fő-
zünk, sokkal fontosabb, hogy miből 
és hogyan! Szemléletes képe szerint 
a mit főzzek egy szűk folyosón való 
közlekedéssel azonosítható, ahol 
behatárolt a mozgástér. Míg a miből 
főzzek, tehát az alapanyag adottsága 
engedi szárnyalni a fantáziát, teret ad 
a kreativitásnak. A Hajdú-Bihar Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara 

és a vele együttműködő Aranybika 
Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
által szervezett tanfolyam szigorú 
vizsgával zárul, amely szakmai 
írásbeli, számos ismeretterületet 
magába foglaló szóbeli és gyakor-
lati részből áll. A gyakorlati vizsga 
talán a legélvezetesebb, főként a 
meghívott vendégek számára, akik 
szemtanúi lehetnek egy díszmunka 
– hidegtál és egy előre megfőzött 
meleg étel hidegen való tálalásának 
–, valamint fogyasztói egy négy, 
maximum hat fogásból álló étel-
sornak. A jelen képzési alkalom 
sem múlhatott el a gasztro-kultúra 
áldásainak megtapasztalása nélkül. 
A pincepörkölt mellé felszolgált 
kadarka, a szemérmesen kóstolt, 
női ízlés által szelídített bikavér, 
és a borkészítési eljárás sajátos 
módját jelentő Tokaji fordítás a 
népfőiskola hangulatát cseppentette 
a résztvevők lelkébe, akik nyitott 
szívvel és egyre vidámabb kedvvel 
hallgatták Antal Károly tanár úr 
előadásában e nagyszerű magyar 
borok történetét.

Zsákai Ildikó

Gépi forgácsoló és NC/CNC-gépkezelő
(iskolarendszeren kívüli felnőttképzés)

Szakképesítés OKJ szerinti megnevezése és OKJ száma:
– gépi forgácsoló (31 521  090000 00 00)
– NC/CNC-gépkezelő (32 5233 02) (Belépési feltétel a gépi forgácsoló 
tanfolyam lezárása, eredményes OKJ-s vizsgával)
Iskolai előképzettség: középiskola 12. évfolyam elvégzése és eredményes 
érettségi vizsga.
Szakmai előképzettség: nem szükséges.
Egészségügyi alkalmassági: szükséges.
Pályaalkalmassági: szükséges (Mechwart András Gépipari és Informatikai 
Szakközépiskola végzi)
A képzés ideje:
– 18 hónap
– hetente 5 alkalom (hétfő – péntek, napi 6 óra, 14.30 órai kezdéssel).
– Összes óraszám: gépi forgácsoló 1200 óra, NC/CNC gépkezelő: 300 

óra.
– Kezdés: 2007. április
– Befejezés: 2008. szeptember
A tanfolyam költsége: 829.391 Ft/fő (A képzés teljes költségét Európai 
Uniós forrásból fedezzük).
A tanfolyam támogatói: Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ.
A tanfolyam alatt igazolt hiányzási lehetőség összesen (10%): 150 óra.
A tervezett létszám: 15 fő.
A tanfolyam helye: Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakkö-
zépiskola, Debrecen.
Jelentkezés: a munkaügyi központ lakhely szerint illetékes kirendeltsé-
gén.
Tájékoztatás: Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 
adminisztrációján és a felnőttoktatás-vezetőnél.

Tájékoztató
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Lyukas zászlók alatt (1956-2006)
13. Kádári konszolidáció

Újfaluban

Emlékezzünk, úgy kezdődött, 
hogy Rohács József járási MDP 
titkár október 26-án meg akarta ala-
kítani a forradalmi bizottságot. Hogy 
hithűségének tanúbizonyságát adja 
- Berettyóújfaluban elsőként ő - a 
nemzeti zászlóból ott, akkor kivágta 
a gyűlölt Rákosi címert is. És eljött 
az idő, hogy ’57 április 4-én már az 
MSZMP járási titkáraként szemlét 
tarthatott a Berettyóújfalu főterén 
eskütételre felsorakozott munkásőr-
ség egysége felett. Emlékezzünk arra 
is, hogy a forradalom október 28-ra 
győzött Pesten és Magyarország 
minden városában és falujában. Ám 
a november 4-e hajnalán kezdődött 
nemzeti szabadságharcot november 
20-ra leverték. A Pestre visszaözönlő 
és a vidéki városok stratégiai pont-
jaihoz felvonuló szovjet páncélos 
és gépkocsizó hadosztályok arány-
talan túlerőt jelentettek a magyar 
fegyveres ellenállás számára. Mégis 
álljon itt néhány adat, november 
19-én Budapestről Hruscsovnak 
jelentették: 1380 felkelőt fogságba 
ejtettek, elkoboztak 293 géppuskát, 
33.445 egyéb lőfegyvert és 57.500 
gránátot. 

November 15-én az egész ország 
területére este 8 órától reggel 6 óráig 
tartó kijárási tilalmat rendeltek el. 
Ez ’57 április 13-ig érvényben is 
maradt. Decemberben rögtönítélő 
bíráskodást vezettek be, január 
20-án, (vasárnap) már kivégezték 
Szabó Jánost, a Széna téri, Dudás 
Józsefet, a Blaha Lujza téri ellenál-
lás parancsnokait.

Február 5-én Kádár János be-
szédet mondott Salgótarjánban. 
Bejelentette: nem akar tömeges 
megtorlást (hazudott akkor is, ő is), 
kifejezte elégedettségét a karhata-
lom helytállását illetően, akik életük 
kockáztatásával veszik fel a harcot 
a bűnözőkkel szemben.

Februárban már országszerte 
ismertté vált a jelszó: MUK. Je-
lentése: Márciusban Újra Kezdjük! 
Alaptalan volt, nem volt erre már 
sem erő, sem bátorság, sem pedig 
akarat. A Debreceni Vagongyár 
egyik kommunista ifjú munkása 
közzé is tette a mozaikszó általa 
fogalmazott jelentését: Minden 
Uszítónak Kötelet! 

Március 26-án megalakult az 
MSZMP Ideiglenes Megyei Bizott-
sága 16 taggal. Néhány illusztris név: 
Cziffra László rendőrőrnagy, Oláh 
István honvéd ezredes, Szabó István 
tsz-elnök, Mocsári Lajos ÁG igazga-
tó, Berettyóújfalu, Grendor Gábor 

tanító Újtikosról, Szendi Sándor 
KISZ megyei titkár és mások. 

Március 29-én ülést tartott a 
berettyóújfalui községi tanács, ahol 
elemezték a „ellenforradalom” által 
előidézett helyzetet, és meghatároz-
ták a soron lévő feladatokat, a rend 
visszaállításának módozatait és a 
káderpolitika elveit. Április 28-a és 
május 5-e között négyrészes, nagy 
lélegzetű cikksorozat jelent meg 
a Naplóban Berettyóújfalui jegy-
zetek az ellenforradalom napjairól 
címmel.

Megalakult a tiszti karhatalmi 
szakasz az ellenforradalom felszá-
molásában és a konszolidációban 
edződött, kipróbált elvtársakból: 
Rékasi Imre százados, szakaszpa-
rancsnok, Vámos Balázs főhadnagy, 
szakaszparancsnok-helyettes, Pócsi 
Imre alhadnagy, rajparancsnok, 
Burján Norbert alhadnagy nevei ol-
vashatók a kor dokumentumaiban. 

A kádári hatalom konszolidá-
cióját a nyár végével tekinthetjük 
befejezettnek. Az augusztus 18-20-i 
ünnepeket ennek demonstrálására 
szánták az egész országban. Kádár 
Karcagon 100 ezer ember előtt 
tartott beszédet. Berettyóújfaluban a 
Hazafias Népfront Járási Bizottsága 
szervezett hasonló alkalmat, amelyen 
a derecskei, biharkeresztesi és berety-
tyóújfalui dolgozók, a szocializmus 
ügyéhez hű munkások, parasztok 
és értelmiségiek vettek részt. Bihari 
Napoknak nevezték ezt a demonst-
rációt. A tömeggyűlést Király Imre 
községi népfront titkár nyitotta meg. 
Az ünnepi beszédet Kállai Gyula 
művelődési miniszter, a politikai 
bizottság tagja tartotta, amelynek 
vezérgondolata volt: hazánk alkot-
mányos rendjét helyreállítottuk. Újra 
szilárd a munkás-paraszt hatalom. 
El akarták rabolni a munkástól a 
gyárakat – mondta a szónok –, újra 
a dolgozó paraszt nyakába akarták 
rakni a földesúri világ jármait. És 
beszédét ő ekképpen végezé: „Az 
ellenforradalmat a magyar kizsák-

mányoló osztályok robbantották ki.” 
Ezt sokan elhitték, nagyon sokan úgy 
tettek 30 éven át, mintha elhitték 
volna. Ez a hiszékenység tartotta 
fenn a rendszert három évtizeden 
át. Felszólalt még Nagy Imréné, a 
berettyóújfalui nőtanács tagja is, a 
három járás dolgozói nevében új 
kenyeret adott át Kállai elvtársnak. 
Takács Károly járási tanácselnök 
kitüntetéseket adott át, László La-
jos kiváló tsz-tag, Erdei Imre, a 
mezőgazdaság kiváló dolgozója 
kitüntetést kapta. 

Berettyóújfalu forradalmának 
résztvevői ekkor már előzetes letar-
tóztatásban, vagy elítélve a börtön-
ben voltak. Mások közbiztonsági 
őrizetben Kistarcsán vagy Tökölön. 
Olyanok is voltak, akik elhagyva 
a szülőföldet más országokban 
kerestek új hazát. Sokan, nagyon 
sokan voltak, akiket nem vontak jogi 
eljárás alá, „csak” megalázták, meg-
félemlítették veréssel, zsarolással. 
Voltak, akik elvesztették a munka-
helyüket, és az ország távoli részein 
kerestek megélhetést, új lakóhelyet. 

Van, mire emlékezni, van, mire 
emlékeztetni, hogy a szégyenletes 
és gyalázatos eset, mint az 50. 
évfordulón történt itt is, ott is, ne 
ismétlődhessen.

Amíg városom 56-os történe-
tének sorait írogattam, szüntelenül 
Nadányi sorait mormolgattam: 

„Én láttalak égve, lobogva/ és 
rád ismertem, Újfalu,/ ámulva és 
ijedelemmel/ rád nézett egy idegen 
ember,/ szemedbe nézett szívdobog-
va,/ te torz arcú, vöröshajú,/ mérges 
szipirtyó, Újfalu.”

***
Megkíséreltem leírni a fellobba-

nó forradalom Újfalut is bevilágító 
fényeit. Emlékeztetni akartam az 
összeomlás és a megtorlás borzalmas 
idejére. Bevallom nehéz volt, noha 
cselekvő résztvevője, mindenre 
figyelő tanúja voltam azoknak a 
napoknak, elviseltem a megtorlást 
is, de nem Újfaluban éltem. A 40. 
évforduló idején gazdagabb, hitele-
sebb helytörténeti leírásra lett volna 
mód. Az akkor még élő helyiek, meg 
azok, akiknek ez kötelessége is lett 
volna, sajnálatosan nem vállalták fel 
’56 helytörténeti megörökítésének 
szolgálatát. Nem adott felkérést 
erre – mondjuk Filep Tibor részére 
– senki. Fontosabb ügyek voltak 
akkor is. Feljegyzéseim bővebb és 
árnyaltabb krónika közreadására is 
módot adhattak volna, ám a Bihari 
Hírlap terjedelmi korlátai ennyit 
tettek lehetővé. Ezért is köszönettel 
tartozom.

Szívós István

„A világ legnagyobbra növő kígyói, hatalmas testű 
óriáskígyók, pitonok, boák, anakondák, siklók, gyíkok, 
leguánok, sárkánygyíkok, varánuszok, szárazföldi 
és víziteknősök, pókok, skorpiók, vad és egzotikus 
állatok” – hirdette a hatalmas plakát már napokkal ko-
rábban, mint ahogy megérkeztek a kiállítás sztárjai. A 
gyűjtőket, kisállattartókat, a gyerekeket, érdeklődőket 
mágnesként vonzotta a március 21-én, 9 órakor megnyílt 
hüllőkiállítás.

Az állatokat igyekeztek természethű környezetben 
elhelyezni, hogy minél komfortosabban érezzék magu-
kat. A hüllők vadállatok. A babusgatásnál, simogatásnál 
jobban szeretik, ha a feléjük nyúló kéz inkább enni ad 
nekik. Mindegyikük jobban szereti, ha békén hagyják, és 
engedik valami jó kis sötét helyre elbújni. Ennek ellenére 
néhányuk egészen jól tűrte, hogy többször is kiemelték 
biztonságos helyéről, és a kíváncsi látogatók megsimo-
gathatták őket. Vagy a hüllők mást mondanának? Mert 
az igaz, hogy a látásuk nem túl jó, de a vibráló hangokra 
érzékenyek. Lassan, óvatosan érdemes közeledni feléjük. 
Reméljük, mindenki gondolt erre, amikor átlépte a mű-
velődési központ nagytermének küszöbét. 

Aki kedvet kapott a kisállattartáshoz, annak néhány 
jó tippel is szolgálhatunk. Kezdő „kígyózóknak” a négy-
sávos patkánysiklót vagy a gabonasiklót lehet ajánlani, 
mert nem túl igényes, és a legkönnyebben tartható faj. 
Jómagam egyikre sem áhítozom. Ami viszont irigylésre 
méltó a hüllőknél, hogy az idő előrehaladtával sincsenek 
ősz pikkelyeik, nem kopaszodnak, nem ráncosodnak, 

nem lassulnak. Egész egyszerűen nem mutatják az 
öregedés jeleit. A boák, pitonok, siklók akár 15 évig 
is élhetnek. A varánusz és a leguán 10-15 éves koráig 
nem is tekinthető öregnek, akár 30 évig is elél. A le-
velibékák viszont rövidebb életűek, mint a varangyos 
vagy szarvasbékák. Ez utóbbiak ugyanis akár 20 évig is 
élhetnek. A rekordtartók mégis a teknősök: 45-100 évig 
is tarthatók, ha bírja a gazdájuk. A föld legidősebb állata, 
Harriet, az óriásteknős, november 15-én ünnepelte 175. 
születésnapját. Gyönyörű, színes, érdekes világ a hüllőké. 
Ha Ön kíváncsi minderre, legközelebb ellátogathat a be-
rettyóújfalui művelődési központba egy kis borzongásra, 
gyönyörködésre.

Erősné Árgyelán Ildikó

– Trifán László grafikus
 kiállításához –

Vannak művészek, akiket a 
közízlés legszívesebben börtönbe 
zárna, de mindezt úgy tennék, hogy 
a zárka ajtajához oda lehessen menni 
hallgatózni, mit is mond. A lángoló 
létmarcangolások, én-keresések, 
szenvedélyes ütemezések, visszatérő 
motívumok ellenállhatatlanul vonz-
zák magukba a hallgató-nézőt. 

Azért az mégiscsak mindenkit 
érdekel, hogy mit álmodik-gondol az 
a fránya művész, és mi módon veszi 
nagyító alá az élet elviselhetetlen 
szépségét.

Az igaz művészetben nincs sem-
mi emberi, semmi anyagi, semmi 
maszat és semmi hamis hangzás. 
Ember nélküliségével a legemberibb, 
hiszen legközelebb kerül ahhoz a … 
-hoz, amit sokan Istennek, mások 
Valaminek neveznek.  A művészete-
ket felesleges egymással szembeállí-
tani: a művészet a megbocsátás és a 
nem megbocsátani tudása egyszerre. 
Fejet hajtani az elviselhetetlen előtt, 
mitöbb mosolyogva … A mosoly 
mindig azt jelenti, készen vagyok. 
Az újabb harcra. A létezéssel való 
pörlekedés nemesebb bármelyik 
politikai harcnál, s magasabb rangú 
bármely ember által üdvözített fene-
mód fontosságtól.

* * *
A Nadányi Zoltán Művelődési 

Központ kisgalériájában kerültek 
kiállításra Trifán László nagyváradi 
grafikusművész alkotásai. Leírni azt, 
hogy ki a művész? Én nem tudom. 
Volt méltatója, aki grafikusnak, 
énekes-gitárosnak, díszlettervezőnek 
nevezte. Nem tévedett. Bár lényeg-
telenség. Lényegtelen az, hogy a 
Románia szerte nagy népszerűség-
nek örvendő ’60-’70-es évek zenei 

életének meghatározó METROPOL 
együttes énekese és dalszerzője, 
lényegtelen, hogy a nagyváradi 
színház díszlettervezője. A lényeg 
nem a madár, hanem a repülés… 

Az elkészült alkotások esetében 
maximálisan érdektelenek azok 
„szép” fogalmai, hiszen azok inkább 
gondolatmetszetek a saját sors és 
psziché állapotképéből. A vegyes 
technikájú alkotások, nonfiguratív 
absztrahálások remek talajai a to-
vábbgondolásnak.  

Az igazán jókedv számunkra 
ismeretlen fogalom, az önfeledt ne-
vetés csak a műtermek és íróasztalok 
sajátja lett. Az igazi jókedv fanyar és 
kritikus, keserű, megkínzott könny-
ben tocsogó… 

Trifán László néhány műve igazi 
beavatás. Néhány munkája örök 
eszméket mond el, néhány egyszerű 
életigenlő vagy élettagadó zaklató 
lüktetés. A vágy kapujában topor-
zékoló, a mélység titkait fürkésző, 
levitáló létezés, belső tűz égette 
szimbólum rendszer, gyökerek 
között megbúvó ősiség, új életet sej-
tető magok metamorfózisa, erosszal 
fűszerezett rejtélyes éjszakák, antik-

vitás, magadba borulás, letargikus 
meditáció… Önbogarászás. 

Vannak természetes csodák, és 
vannak legtermészetesebb csodák. 
A csodák mindig előzmény nélküli 
következmények. A művészetben 
vannak csodaként megélt ráhangoló-
dások. Egymásra hangolódások… 

* * *
Hamvas Bélát divat lett idézni. 

Hát idézzük. Ennél csak az lehet 
izgalmasabb, amikor Hamvas Béla 
maga is idéz. Byrontól. Az egy 
művész. A legjobb fajtából… Ő 
mondta: az emberiség története 
egyszer válaszúthoz érkezett, ahol 
döntenie kellett Shakespeare és a 
szappan között. Az emberiség a 
szappant választotta. A választás 
hatásai azóta egyre nagyobb kö-
vetkezményekkel bontakoznak ki. 
Az igazi európai megtagadása a 
modern árulás. Mindig a szappant 
választjuk. Nem kell mindig a 
szappant választani. 

Bíró Gyula
A kiállítás megtekinthető:
2007. március 19-től április 14-ig 
a Nadányi Zoltán Művelődési Köz-
pont galériájában.

Szárnyakba kapó lélegzetvétel

– Géczy Gábor előadása –

Feszítő hétköznapjaink minden-
napos gondjaiból lehetetlennek tűnő 
vállalkozás kilábalni. Űzött vadként 
hergeljük magunkat a meg nem ol-
dott feladatokon. Lélegzetnyi időnk 
sincs, gyakran kicsúszik a szánkon, 
„még meghalni sincs időm”! No 
és élni? Azt meg pláne! Örökös 
félelem vesz körül minket, féltjük 
az egészségünket, félünk, hogy el-
fogynak az energiahordozók, félünk 
az élelmiszerbotrányoktól hangos 
világban a mérgezésektől, féltjük 
a munkahelyünket. Géczy Gábor, 
a Hazatalálás című előadássorozat 
következő előadója megnyugvással 
és feltöltődéssel engedte haza hall-
gatóit. Van megoldás! A Nadányi 
Zoltán Művelődési Központban 
rendezett újabb MAG (Mintaként 
Alkalmazott Gondviselés) gyű-
lés sikere megkérdőjelezhetetlen. 
Jelen előadáson megízlelhettük a 
MAG filozófiáját, a globalizáció 
betegségében szenvedő emberiség 
gyógyulási lehetőségeit. A megoldás 
a természethez való visszatérésben 

van. Géczy Gábor, a MAG szü-
lőatyja szemléletes képet festett a 
MAG felépítéséről: az esőcseppek a 
tengerből születnek, és útjuk végén 
oda térnek vissza. A földre hulló 
esőcseppeknek önmagukban nincs 
esélyük a több ezer kilométeres út 
megtételére, ezért összefognak a töb-
bi esőcseppel, erekké szerveződnek, 
majd patakokká. A patakok folyóvá 
terebélyesednek, így együtt érik el a 
tengert, a beteljesedést. Így működ-
nek önszerveződő módon az ereink, 
a tüdőnk, a fák, a folyók, minden, 
ami él. A MAG tagsága is e minta 
alapján fog össze önszerveződő, 

önvezérelt közösségek hierarchikus 
rendszerévé, ahol nincs „központi 
MAG”. Az új közösségek valamely 
meglévő MAG-ból sarjadznak, új 
hajtásként magukat táplálva, a régit 
erősítve. Ez a Gondviselés Rendje. 
Ez a felépítés a művészetekben oly 
gyakran ábrázolt életfához hasonlít. 

Ehhez képest a ma emberét a 
nagy ellátó rendszerek (egészségügy, 
oktatás, szolgáltatások, stb.) piramis 
alakú szerveződésekbe kényszerítik, 
ahol minden szint fölött van egy má-
sik. Elég csak például a gázszolgálta-
tó vagy egy biztosító telefonszámát 
felhívni, mellékek és alközpontok 
garmadáin keresztül juthatunk el 
az ügyintézőhöz, aki hasonló utat 
bejárva intézi ügyeinket. Az ilyen 
rendszerben az ember csak egy ho-
mokszem vagy egy kocka csupán, de 
semmiképpen sem egyéniség. Ezek a 
rendszerek maguk körül feszültséget 
idéznek elő, túl sérülékenyek, sivata-
got és pusztulást okoznak. Ezzel el-
lentétes az a filozófia, amely a MAG 
tagjainak körében már megvalósult 
álom. Az első a nyitottság, felfedezni 
a mellettünk élő embereket, és újra 
megtalálni a közösségi lét élményét. 
Megtanulni azokat a fogásokat, 
amelyek a természetes élet velejárói. 
A fizikai munka a teremtés legjobb 
eszköze, s az ennek során keletkezett 
izomláz nem betegség. A kiskertben 
megtermelt zöldségek, a háztartás 
számára tartott állatok, a saját készí-
tésű ételek, a gyermek számára adott 
olyan feladat, amit képes megoldani 
a maga szintjén, megalapozhatja azt 
a felismerést, hogy az életünk az 
elvárható, rendes kerékvágásában 
halad. Van a létünknek ritmusa, 
amely a testi, lelki egészségünket 
szolgálja. A teremtés folytatását a 
Teremtő tőlünk várja: ezzel élhetünk 
és visszaélhetünk. Minél egyszerűbb 
valami, annál maradandóbb, és ami 
egyszerű, az örök! Mint a MAG! És 
ez a megoldás!

Zsákai Ildikó

„Mag, mag búzamag, benne aluszik a Nap!”

A berettyóújfalui Bihari Múzeum 2006 szeptemberében indította útjára 
„Múzeumi mindentudás” címmel előadás-sorozatát, ennek keretében február 
22-én, 17 órai kezdettel tartotta meg előadását Töll László százados, a Had-
történeti Intézet és Múzeum fegyvertörténésze a Bihari Múzeumban. 

Az előadó Soós Péter törzsőrmester, technikus segítségével korabeli 
fegyvereken keresztül szemléltetve mutatta be a lőfegyverek fejlődésének 
fokozatait. Egészen a 16. század közepéig kellett visszatekinteni, hiszen 
az első tűzfegyverek tömeges használata erre az időszakra datálható. A 
lőfegyver használatának elterjedése új típusú harcászati modelleket hívott 
életre, lezárva ezzel a személyes bátorságot alapul vevő, az egyénileg jól 
képzett, párviadalokban küzdő lovagok korát. A 17. század nagyszámú 
háborús évei pedig igen jó táptalajt biztosítottak a haditechnika, és ezen 
belül a tűzfegyverek fejlődésének. Hihetetlen gyorsasággal vált tömegessé 
a kézi lőfegyverek használata, a hadseregek ezekkel való felszerelése. A 
tömeghadseregek megjelenése egy szervezett hadiipar kialakulásának igényét 
is felvetette, amely folyamatosan tudta biztosítani a több százezresre, majd 
milliósra duzzadt katonai egységek ellátását. 

Az előadás végeztével kézbe lehetett fogni a bemutatott fegyvereket, 
testközelben élhettük át a történelem egy szeletét. 

Hüllők szerdán

Az ördög találmánya

Török Péter
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Leporellók, fénymásoló-papírok,
faxpapírok, pénztárgép-szalagok,

borítékok, bélyegek,
tintapatronok,

floppy- és CD-lemezek, fénymásoló 
festékporok, festékkazetták,

videó- és magnókazetták, elemek
Orvosi nyugta

és készpénzfizetési számla 
kapható
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Születtek
Január

28.: Czibere Polina Ninett
 (Czibere Tibor 
 Herczig Gabriella)

Március
8.: Mikó Regina Kata
 (Mikó László Zoltán
 Kiss Katalin)

Házasságot kötöttek
Március

17.: Buczi Tamás Nándor
 Balog Andrea

Elhunytak
Március

2.: Derecskei Imréné (1931)
6.: Nagy Józsefné (1922)
8.: Csiki Sándor (1944)
15.: Karácson András (1932)
16.: Szikszai Sándor Miklós   
 (1952)
16.: Dajka Károly (1949)
17.: Szabó Gyula (1927)

A filmvetítések átmene-
tileg szünetelnek.

A KÖLTÉSZET NAPJA
Április 10-én, kedden, 18 órá-

tól a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ Erdélyi Gábor termében 
A kor falára címmel összeállítás 
Áprily Lajos, Reményik Sándor és 
Dsida Jenő verseiből. Előadja: Réti 
Árpád színművész.

Április 11-én, szerdán, 14,30 
órától a Tavasz körúton, a Nadányi-
villa kertjében megemlékezés a 
költészet napjáról. Közreműköd-
nek: Kissné Varga Katalin, Kiss 
Tamás, Lakatos Antal, Lakatos 
Gyula és Kocsis Csaba.

Április 11-én, 17 órakor a 
Nadányi Zoltán Művelődési Köz-
pont Erdélyi Gábor termében író-
olvasó találkozó Kukorelli Endre 
József Attila-díjas író-költővel, az 
Irodalmi Jelen főmunkatársával. A 
beszélgetést vezeti Kocsis Csaba 
író-szerkesztő. A rendezvényt tá-
mogatja a Szépírók Társaságának 
„A könyv utóélete” programja.

A rendezvények ideje alatt 
megvásárolható a Nadányi Zoltán 
összegyűjtött versei című kötet.

* * *
KIÁLLÍTÁS

Trifán László nagyváradi grafi-
kus kiállítása megtekinthető április 
14-ig a kisgalériában naponta, 9 és 
17 óra között.

* * *
SZÍNHÁZ

Három előadásból álló szín-
házi bérletsorozatot indítunk. Az 
előadásokat a Nagyváradi Állami 
Színház Szigligeti Társulatának 
vendégjátékában láthatják. Bérletek 
a művelődési központban vásárol-
hatók 4.200 Ft-os áron, nyugdíja-
soknak és diákoknak 3.600 Ft. Az 
előadásokra 1.500 Ft-os jegyek 
vásárolhatók.

Előadásaink:
1. Ápr. 17., 19 óra: Indul a 

bakterház – vígjáték Rideg Sándor 
regénye nyomán.

2. Május 15., 19 óra: Szabó 
Magda: Az a szép fényes nap – tör-
ténelmi játék 2 részben.

3. Június 5., 19 óra: Pardon, té-
vedtünk… avagy három dinnye egy 
száron – zenés kabaréműsor.

GYERMEKSZÍNHÁZ
Április 24-én, 10 és 14 órakor a 

szekszárdi Holló együttes A bolond 
kalapja című zenés gyermekműso-
ra. Belépődíj: 350 Ft.

* * *
HAZATALÁLÁS

Április 3-án, 18 órakor Koszec 
Sándor Népmeséink üzenete – nép-
mese elemzés című előadása. 
Belépődíj: 400 Ft

* * *
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

Április 3-án, 10-én, 17 órától 
csontritkulást megelőző torna a 
nagyteremben. Mindenkit szeretet-
tel várunk!

* * *
JÁTSZÓHÁZ

Április 3-án, kedden, 13,30 és 
14,30 órától húsvéti játszóház a 
nagyteremben. Húsvéti tojásfestés, 
díszek készítése napközis csopor-
toknak.

* * *
KONCERTEK

Április 7-én, 18 órától BRIDGE 
TO SOLACE, ABOICORE, SWAY 
ÉS DEATH WARRANT együttesek 
koncertje a Parola Pinceklubban

Április 13-án, 21 órától MAG-
NA CUM LAUDE együttes kon-
certje.

Április 14-én, 14 órától dobos- 
találkozó.

RENDHAGYÓ MAJÁLIS
BERETTYÓÚJFALUBAN

Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzata 2007-ben rendhagyó 
majálist szervez.

A program április 30-án este a 
helyi fiatal amatőr rockzenekarok 
koncertjeivel kezdődik a Nadányi 
Zoltán Művelődési Központban.

Másnap reggel a szokásos 
fúvószenekari ébresztő után a 
BUSE-pályára várunk minden 
érdeklődőt.

A színpadon 10-23 óráig non-
stop műsorok lesznek, melyeket 
a következő számban részletesen 
ismertetünk. Előzetesen:

Sztárvendég: Crystal, élőzene-
karos nagykoncertet ad a Kowalsky 
meg a Vega formáció.

Késő estig a talpalávalót a JAM 
zenekar szolgáltatja.

Májusfa, szerelmi sátor, ér-
dekességek minden korosztály 
számára a múzeumi sátrakban, 
pónilovaglás, tűzoltóbemutató, ját-
szóház, „csúzlizda”, gólyalábasok, 
énekesek, helyi amatőr csoportok 
bemutatója, dixieland muzsika s 
mindemellett a Berettyó Rádió 
sátrában élő kívánságműsor várja 
az érdeklődőket.

A téli felkészülést követően 
február 25-én a BMSE fiú kézisei 
megkezdték szereplésüket az NB II 
dél-keleti csoportjában. Elmondha-
tó, hogy az őszi szezont az elvárá-
soknak megfelelően zárta mind az 
ifi-, mind a felnőttcsapat. A „na-
gyok” a bajnokság 6. helyén zárták 
az őszt, míg a fiatalok az előkelő 3. 
helyen várták a tavaszi folytatást a 
11 csapatos mezőnyben.

Az alapozási időszakban több 
fronton is helyt álltak a fiúk. A 
felnőttcsapat a Hajdú-kupában 
versengett megyei és NB II-es ve-
télytársak ellenében, ahol végül is a 
8 csapatos mezőnyben 2. helyezést 
értek el. Az ifisták megyei bajnoki 
mérkőzésekkel hangolódtak a baj-
nokságra. Előbb a földesi csapatot 
legyőzték, majd vereséget szen-
vedtek a DKSE-től. Ezzel együtt 
jelenleg a megyei pontvadászatban 
a 3. helyen áll a gárda.

Mindkét csapatunk rajtra készen 
várta az első NB II-es erőpróbát 
– itthon – Martfű ellen. Itt kell 

megemlítenem, hogy az ifisták több 
újoncot is avattak Nemes Zoltán, 
Kiss Ádám, Nagy Dávid, Lakatos 
Zsolt és Egri Norbert személyé-
ben. A bemutatkozás jól sikerült, 
hiszen a gárda 32-14 arányban 
diadalmaskodott a hasonló korú 
martfűi fiatalok ellen. Az este fő 
mérkőzésén a felnőttcsapat nem 
várt nagy arányú győzelmet aratott 
a 4. helyen álló tisza-partiakkal 
szemben (32-22).

A következő hétvége felemásra 
sikerült. Az ifisták elhozták a két 
bajnoki pontot Szarvasról, míg a 
felnőttek sajnos kikaptak.

Ezután nem mindennapi izgal-
mak közepette, hazai környezetben 
sikerült legyőzni a Békéscsaba 
gárdáját 28-27 arányban. Az ifisták 
ezt megelőzően sokkal simább 
mérkőzésen verték a csabaiakat 
43-23-ra.

Az előttünk álló célok továbbra 
is változatlanok: a fiatalok a dobogó 
valamely fokára szeretnének feláll-
ni, míg a felnőttcsapat a 3-6. helyet 

tűzte ki célul. Következő mérkőzé-
seinkre is várjuk a kézilabdát sze-
retők népes táborát – legközelebb 
március 31-én Kiskunmajsa ellen 
a Kabos Endre Sportcsarnokba. 15 
órától ifi, 17 órától felnőtt mérkőzés 
lesz. Belépés általános iskolások-
nak ingyenes!

Szeretnénk továbbá tájékoztatni 
szurkolóinkat, hogy hazai mérkő-
zéseinkre bérlet vásárolható 3000 
forintért, ez természetesen a BMSE 
valamennyi csapatának mérkőzésé-
re érvényes 2007. évben.

Kiss Béla

Két döntetlennel kezdte a tava-
szi szezont az NB III-ban a „Kártik 
alakulat”. A BUSE a 11. helyről 
vágott neki a menetelésnek, ami 
remélhetőleg szó szerint az lesz. 
A harmadosztályban a második 
szezonját kezdő gárda az első év 
lendülete után újra tavasszal kell 
megmutassa, hogy mire képes. Kár-
tik József, a csapat edzője szerint 
a keret alkalmas a kitűzött feladat 
végrehajtására, mindenkiben benne 
van a győzni akarás.

Kártik József: január 8-án 
kezdtük a felkészülést, heti 5-6 
alkalommal edzettünk. Alapozó 
jellegű időszak volt, rögtön az 
elején egy edzőtáborral fűszerezve. 
Füzesgyarmaton minden igényt 
kielégítő körülmények között (pi-
henés és edzés terén is) napi két 
edzéssel készültünk a rajtra. A tábor 
egyrészt megtörte az edzések mo-
notonitását, másrészt igen jó, csapat 
összekovácsoló alkalomként is 
működött. A tábor után újra heti öt 
edzés, majd jöttek az edzőmérkőzé-
sek. Közülük sok a pályák talajának 
alkalmatlansága miatt elmaradt. A 
12 tervezett edzőmérkőzésből 7 
valósult meg, és azok is néha igen 
rossz körülmények között. 

A felkészülés fizikális része 
jól sikerült, de a kevés minőségi 
edzőmérkőzés miatt – figyelembe 
véve azt, hogy egy-két új embernek 
is keresgéltem a helyét a csapatban 
– játékstílusunk, arculatunk még 
nem teljesen alakult ki. 

Első tavaszi mérkőzésünk 1:1-es 
döntetlennel zárult Hajdúszoboszló 

csapata ellen. A fiúk fegyelme-
zetten, helyenként tetszetősen 
játszottak, a helyzetkihasználásunk 
azonban „szokásosan” rossz volt. 
Az 1 pontért is meg kellett küzde-
nünk a végén. 

Második mérkőzésünkön Haj-
dúnánás ellen sem tudtuk meg-
szerezni az első győzelmet, igaz, 
itt nekünk volt előnyünk. 2:0-s 
vezetés után, ismét 1 ponttal kellett 
eljönnünk, ami részben második 
félidei határozatlanságunknak és 
döntő többségben egyéni hibáknak 
köszönhető. 

Erre a két mérkőzésre legalább 4 
pontot terveztünk későbbi céljaink 
eléréséhez, ami nem más, mint a 
„felső házba” kerülés, a középme-
zőny eleje. A soron következő 5-6 
mérkőzésen nagyrészt eldől, hogy a 
végelszámolásnál hol helyezkedünk 
el. A téli igazolásaink is jól sike-
rültek, nekik köszönhetően is min-
denképp jóval feljebb szeretnénk 
kerülni. A tavalyi eredmény meg-

ismétlését igen nagy eredménynek 
tartanám, és a rossz rajt után telje-
sen elégedett lennék vele. Ennek 
záloga lehet, hogy körülményeink 
továbbra is kifogástalanok, a veze-
tőség és a támogatói kör is mindent 
megtesz a siker érdekében. A nézők 
támogatására is számítunk és egyik 
törzsszurkolónk, Fülöp Imre bácsi 
szavaival befejezve mondandómat: 
Hajrá, hajrá BUSE!

R. S.

Sporteredmények
Futsal NB I

MVFC – Szentes 3:3
Kanárik – MVFC 9:3
Labdarúgás NB III.

Hajdúnánás – BUSE 2:2
BUSE – Nyírmada 3:3

NB II. U-19
BUSE – Jászapáti 3:1

Jászberény – BUSE 1:0
U 17

BUSE – Jászapáti 3:0
Jászberény – BUSE 15:1

U 13
DUSE – BUSE 3:2

Kézilabda
Férfi NB II.

BMSE – Szentes 29:26
Ifi

BMSE – Szentes 43:24
Női felnőtt megyei bajnokság

BMSE – Polgár 32:24
Női OSB 

Mátészalka – BMSE 22:23

Április 1., vasárnap, 15.30 óra Hajdúböszörmény – BUSE
Április 7., szombat, 15.30 óra BUSE – Nyíradony
Április 15., vasárnap, 15.30 óra Balmazújváros – BUSE
Április 21., szombat, 16 óra BUSE – Mátészalka
Április 28., szombat, 16 óra BUSE – Sátoraljaújhely
Május 5., szombat, 17 óra Létavértes – BUSE
Május 12., szombat, 17 óra BUSE – Volán Sényő
Május 20., vasárnap, 17 óra Ibrány – BUSE
Május 27., vasárnap, 17 óra BUSE – Balkány
Június 3., vasárnap, 17 óra Rakamaz – BUSE

A hazai bajnoki mérkőzésekre a belépők: felnőtt 400 Ft, diák, nyug-
díjas: 200 Ft. A idegenbeli mérkőzésekre szurkolói busz indul, jegyár 
1000 Ft, melyre a BUSE büfében lehet jelentkezni.

Tavaszi nyitány a kézis fiúknál

A piros-feketékben benne van
a győzni akarás

A majálison versenyeket is hir-
detünk, amelyekre várjuk egyének, 
illetve csapatok jelentkezését.

Csapatversenyeink:
Kispályás futballtorna: 9.00-

14.00 óráig
Várjuk csapatok jelentkezését, 

nevezési díj:  500.-Ft
Bihari népi ételek főzőversenye 

– várjuk civil szervezetek, intézmé-
nyek, baráti társaságok jelentkezé-
sét. Nevezési díj nincs, a főzéshez 
a fát a szervezők biztosítják. 

A főzőverseny ideje: 9.00-12.50 
óráig – zsűrizés 13.00 órakor.

Családok és egyéni jelentke-
zők részére KRESZ versenyt, 
kerékpáros és kismotoros ügyességi 
versenyt szerveznek a helyi autós-
iskolák 14.00 órától.

Egyéni versenyeink:
I. BIHARI

TRUBADÚRVERSENY
Az egész országból várjuk azo-

kat a bátor jelentkezőket, akik saját 
költeményeiket, vagy a mások által 
költött és megzenésített szerelmes 
verseket bemutatnák. 

Értékes díjak! A verseny fődíja 
egy hétvége Berettyóújfaluban, a 
MÓLÓ panzióban 2 fő részére. 

Akik nem éreznek magukban 
elég bátorságot a trubadúrver-
senyre, viszont szeretnek énekelni, 
szeretik a szép szerelmes dalokat, 
azoknak ajánljuk a KARAOKE 
versenyünket.

Bővebb információ és nevezés 
a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központban.  

Cím: 4100 Berettyóújfalu, Baj-
csy Zs. u. 27. nzmk@freemail.hu  
Tel.: 54/500-023 fax: 54/500-299.

MINDEN VERSENYRE
A NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:  

2007. ÁPRILIS 25.
A művelődési házban várják az 

árusok jelentkezését is.

I. BIHARI TRUBADÚRNAP

Szeretne
könnyen lemondani

a dohányzásról?
MI SEGÍTÜNK ÖNNEK!

Biostimulációs készülék
segítségével

mellékhatások nélkül
szüntetjük meg

a nikotin utáni vágyat
90%-os hatékonysággal.
A kezelés 20 percig tart.

Helye:
Nadányi Zoltán Művelődési 

Központ
Berettyóújfalu,

Bajcsy Zs. u. 27. 
Időpont-egyeztetés:

20 9 194 393.

BUSE NB III. felnőttcsapatának
2007. évi tavaszi bajnoki mérkőzései

TOBORZÓ:  A BUSE NB III-as labdarúgó szakosztálya felvételt hirdet 
1990, 91, 92, 93-ban született gyermekek részére. Jelentkezni lehet hét-
főnként 16 órakor a BUSE-pályán Csendes Károly labdarúgó edzőnél. 
Vidékiek jelentkezését is várjuk! Kollégiumi elhelyezés is megoldható. 

Április 5-én, 9 órától a Szi-
várvány Református Óvodá-
ban játékdélelőtt lesz, melyre 
szeretettel várnak minden 
leendő óvodást és szüleiket az 
óvónénik.

Játékdélelőtt

Kellemes húsvéti ünnepeket 
kíván

valamennyi olvasónknak
a szerkesztőség.


