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(Folytatás a 3. oldalon)

A kultúra nagyköveteitől me-
részség ma önálló est keretében 
emlékezni a költészet napjára. A 
kor falára Áprily, Reményik és 
Dsida helyett a kábelen érkező 
nyúlós-nyálas szappanoperák és 
valóságshow-k rajzolják a jelet 
azoknak, akik ezt választják. Saj-
nos ők vannak többen! Ám Réti 
Árpád előadóművész műsorában 
a megszólaló lélekharang értünk 
szólt, mindannyiunkért: egyre 
fogyó, szeretetre éhes, Trianonban 
elárvult magyarokért. Értünk, kik 
a történelem útvesztőiben, vesztes 
csaták, lélektipró megszállások 
közepette kerestük magyarságun-
kat, s akartunk, akarunk magyarul 
élni. A költő lelkét idézték, de 
értünk égtek a gyertyák, s nekünk 
gyúltak a fények azon az estén, s 

a mi fülünknek adott borzongató 
felismerést Reményik kiáltása: „Vi-
gyázzatok ma jól, mikor beszéltek, 
/És áhítattal ejtsétek a szót, /A nyelv 

ma néktek végsõ menedéktek,…”, 
hiszen ebben rejlik magyarságunk!  
Petőfi is Petrovicsnak született, 
félig szerb, félig tót, de Reményik 
szerint „a vér semmi, a lélek min-
den”. Már pedig a személytelensé-
get istenítő, egoizmusba fulladó, 
profán világunk modern módon 
gondolkodó vagy gondolkodásra 
képtelen fajzata számára felfog-
hatatlan valóság Dsida igazsága: 
„nem fogod tudni elkerülni,/nem 
tudsz előle menekülni, /pedig már 
majdnem elfeledted:/Senki sem 
halhat meg helyetted.” S élni sem 
élhet más helyettünk! De mégis 
hogyan kell élni? „Visszaszorítnak, 
hátrább, egyre hátrább,/És amit 
hagynak, egyre kevesebb:/Hát vesd 
meg lábad ott, ahol megállhatsz, 
/S azt mentsd, azt a talpalatnyi 

helyet, /Szikrát a tűzből, cseppet a 
folyóból,/A töredéket eltört mon-
datodból, /Minden megmaradt árva 
keveset: /Ahogy lehet...”  Éljünk, 
ahogy lehet, ennyi a szabály? 
S nincs erkölcsi törvény, mely 
tetteinknek határt talál? De igen, 
csak ez a földi létben nem jelenik 
meg nyugtató erővel, csupán a 
végelszámolásnál írhatjuk bátran az 
utánunk maradóknak: „Megtettem 
mindent, amit megtehettem, / kinek 
tartoztam, mindent megfizettem./ 
Elengedem mindenki tartozását, 
/felejtsd el arcom romló földi 
mását.” A Házsongárdi  temetőben 
nyugvó, fiatalon elhunyt Dsida Jenő 
sírjának falára ezt írathatták. S mi, 
róla oly keveset tudó utókor, mit 
írhatunk saját korunk falára!?

Zsákai Ildikó

Költészet-napi mozaikok
A kor falára – Réti Árpád önálló estje 

TÖLTSÖN VELÜNK EGY KELLEMES NAPOT 
A BUSE-PÁLYÁN!

I. BIHARI TRUBADÚRNAP
Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2007-ben rendhagyó majálisra 

hívja polgárait.
A program április 30-án este, 19.00 órától a helyi fiatal amatőr 
rockzenekarok (Gikszer, Metatron, Pluto, Free Fall, Abiocore)

koncertjeivel kezdődik a Nadányi Zoltán Művelődési Központban.
A rendezvényt megnyitja Muraközi István alpolgármester.

Másnap reggel 6 órától zenés ébresztővel indul a nap
az Ifjúsági Fúvószenekarral, majd 9 órától a BUSE-pályára várunk 

minden érdeklődőt.
* * *

Az alábbi programokat ajánljuk a látogatók részére:
Délelőtt a színpadon 10-12 óra között helyi általános iskolások,

óvodások és amatőr csoportok bemutatkozása.
Közben: 

� Körmönfonás, origami, rejtvények a könyvtárosokkal
a színpad melletti sátrakban.

� Játékos, alkotó foglalkozások az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti 
Iskola tanáraival.

� Bihari népi ételek főzőversenye 9.00-12.50 óráig 
Várjuk civil szervezetek, intézmények, baráti társaságok

jelentkezését, akik vállalkoznak bihari népi ételek főzésére
és helyben történő elfogyasztására. 

A főzőverseny résztvevői az általuk hozott alapanyagból dolgoznak.
Nevezési díj nincs, a főzéshez a tűzifát a szervezők biztosítják.

Az elkészített ételeket 3 tagú zsűri értékeli. 
A zsűri tagjai: Szeifert Ferenc polgármester, Kapornai Judit intézményi 

irodavezető és a Bella Costa étterem szakácsa.
Eredményhirdetés 14 órakor. 

Díjak: 5000, 3000, 2000 Ft értékű vásárlási utalvány. 
� Kispályás futballtorna 9-14 óráig,

melyre várjuk a csapatok jelentkezését!
Nevezési díj: 1000 Ft/csapat.                      
Eredményhirdetés: 14 órakor.

Fődíj: egy tálca sör.
Jelentkezni és érdeklődni Erdei Lászlónál lehet

az 505-423-as vagy 70/31-90-593-as  telefonszámon.
A futballtorna támogatója a BUSE büfé.

� 12-14 óra között a Berettyó Rádió élő kívánságműsorral várja
az érdeklődőket.

� 14 órakor a főzőverseny és a kispályás futballtorna
eredményhirdetése.

Délután 14 órától a színpadon:
14.00 A Berettyó-parti Nyugdíjasok Egyesülete

Hagyományőrző Népdalkörének műsora.
14.30 Risi László énekel.
15.00 Karate-bemutató.

15.15 A TINI DANCE táncegyüttes műsora.
16.00 A Debreceni Triál Klub biciklis bemutatója.

16.30 A Vaga Banda együttes „Vándormutatványosok” c. gólyalábas 
produkciója.

17.10 RAGAZZE tánccsoport reneszánsz tánca.
17.20 I. ORSZÁGOS TRUBADÚRVERSENY

Minden érzelmes, délceg, énekelni szerető férfiút várunk
Berettyóújfaluba a május 1-jén megrendezendő trubadúrversenyre. 

Minden versenyző megzenésített szerelmes versekkel, dalokkal 
hódolhat kedvesének, max. 10 percben.

Korhű öltözék nem kötelező, de előnyt jelenthet!
A produkciókat szakmai zsűri értékeli.

A zsűri tagjai: Kállai Irén, a Bihari Múzeum vezetője; Kocsis Csaba,
a Nagyrábéi Művelődési Ház igazgatója és Tóth Gyula zenetanár.

Fődíj: kétszemélyes hétvége Berettyóújfaluban, a MÓLÓ panzióban.
2. díj: Kétszemélyes vacsora a Bella Costa étteremben.

3. díj: 10 alkalomra szóló strandbelépő a berettyóújfalui strandra.        
A díjakat felajánlotta:  Csorba György vállalkozó, Herpály Team Kft.

Nevezési díj nincs!
18.00 Hagymási Sándor musical-betétdalokat énekel.

18.30 KARAOKE-verseny
A majálison  karaoke-versenyt hirdetünk, melyre korra és nemre való 
tekintet nélkül jelentkezhet minden bátor, merész és ügyes versenyző.

A dalversenyre egy magyar vagy külföldi dallal lehet nevezni. 
A zene bármilyen nyelvezetű lehet, ami a zenei listánkban szerepel. 

Ha valaki saját szerzeményével vagy a listán nem szereplő dallal
jelentkezik, biztosítania kell a megfelelő minőségű zenei alapot.

A produkciókat 3 tagú zsűri értékeli. 
A zsűri tagjai: 

Muraközi István alpolgármester; Kowa, a KOWALSKY MEG A 
WEGA zenekar énekese és Hagymási Sándor énekes.

Nevezési díj nincs!
Díjak: 5000, 3000, 2000 Ft értékű CD vásárlási utalvány,

a Millenniumi Könyvesbolt ajándéka.
 19.20 A TIP TOP Dixiland Band koncertje.

MAJÁLIS
BERETTYÓÚJFALUBAN

Írhatnám most is – ahogy az 
újfalui televíziós kollégák élcelőd-
tek –, hogy szép tavasz a Tavasz 
körúton… Régen veszek már részt 
ezeken a költészet-napi szeánszo-
kon, de nem szokásom egyformát 
írni. Ami minden évben egyforma, 
az a színvonal és az érdeklődés, 
valamint dr. Benke Mária fő-
orvosnő vendégszeretete, aki a 
Nadányi-háznál napban, szélben 
vagy esőben mindig egyforma 
barátsággal köszönti azokat, akik 
április 11-én elmennek a truba-
dúrköltő egykori lakóházához. 
Az ide évenként „elzarándokló” 
embereket már a Nadányi Zoltán 
és köre névvel is lehetne illetni. A 
főorvos asszony nem szeret interjút 
adni, így hát csak néhány szóban 
lehet megköszönni ezt az évről évre 
önzetlen, irodalompártoló, nemes 
tettét. József Attila születésnapján 
mindig sikerül meghívni ide egy-
egy sikeres irodalmi személyiséget 
is, aki megjelenésével megtiszteli 
az egykori költőtárs, Nadányi lak-
helyét, és e találkozókon válaszol 
a versolvasó kérdéseire is. Idén 
Kukorelly Endrére esett a választás. 
(A vele készített interjúnkat a 3. 
oldalon olvashatják majd a Bihari 
Hírlap olvasói.) Persze a vendégek 
mellett mindig itt vannak a versek 

Kukorelly  Endre a költészet-
napi író-olvasó találkozón az éle-
téről mesélt a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központ Erdélyi Gábor 
termében. Ha fociról van szó, min-
dig tűzbe jön, hiszen gyerekkorában 
az FTC játékosa volt, de egy sérülés 
miatt abba kellett hagynia. Így már 
csak az íróválogatottban rúgja bőrt, 
még nemzetközi mérkőzésekre is 
vállalkoznak. Vallott a visszauta-
sított Móricz Zsigmond ösztöndíjá-
ról, és arról is, hogy a Tündérvölgy 
című regényére a legbüszkébb. 
Ez egy vallomás az életéről és az 
írói fikció keveréke, amelyben 
összekeverednek a dátumok és 
a történések, de líra a javából. A 
könyvnek most készül a harmadik 
kiadása. A Samunadrág című gyer-
mekversei megfogták a közönséget, 
és egy megzenésített verséből (Egy 
t) megtudhattuk, hogy édesapja ka-
lapban járt, „Tényleg kalapot hor-
dott, / egy barna zordot.”  Édesapja 
hivatásos katonatiszt volt a második 
világháborúban, partizánvadász a 
brjanszki erdőben. Így vall róla a 
ROM című regényében, amelyből 
fel is olvasott: „Apám nem kom-
munistázott. Kihagyta ezt a magas-
ságot, nem szólt bele… (…) Nem 
mintha más lett volna a véleménye, 
a többiekétől eltérő, nem is, mivel 
magasabb színvonalhoz ragaszko-
dott, inkább szeméremből nem. 
Én sem hiszem, hogy a komcsizás 
színvonal kérdése, minden jogos, 
minden alig artikulált indulat, még-
is legjobb olyankor elmenni onnan. 
Megérted, de nem tetszik neked, és 
ami nem tetszik, azt hogy tartanád 
igaznak?”  

K. Cs.

amatőr tolmácsolói is, akik azért 
profi szinten idéznek lírikusaink 
terméséből. Idén nem csupán a 
„megszokott” előadókkal találkoz-
hattunk, hanem a fiatal – szinte gye-
rek – Lakatos Gyulával és Dandé 
Zsolttal is. Mellettük verseltek a 
már városunkban jól ismert „nagy 
csapat” tagjai, Lakatos Antal, Kiss 
Tamás is. És ahogy Nadányi is 
megírta A sokoldalú ember című 
versében, itt is gitárt pengetve lépett 
elő Kocsis Csaba. Az elmondott 
és megzenésített versek sorában 
hallhattuk Fecske Csabát, Sinka Ist-
vánt, Petőfit, Móricz Zsigmondot, 
Wass Albertet és a kunsági költőt, 
Körmendi Lajost. És természetesen 

a vendég Kukorelly Endre verseivel 
is ismerkedhettünk Kocsis Csaba 
megzenésítésében. Az irodalmi 
műsor végén a lakóház falán talál-
ható Nadányi-emléktáblát kedves 
kötelességként koszorúzta meg 
idén is a város önkormányzata és 
a kulturális intézmények munka-
társai. Majd a házigazda hívta meg 
egy „rétes partira” a megjelenteket, 
köztük Kovacsóczi Katalint, a 
Nadányi-unokát, aki minden évben 
eljön a költészet-napra nagyapja 
tiszteletére Németországból. 

A rendezvény képei megtekint-
hetők a www.berettyoujfalu.hu 
honlapon (a Galéria rovatban).

H. Cs.

A Hajdú-Bihar Megyei Múze-
umi Szervezet, a Bihari Múzeum 
Baráti Köre és a Bihari Múzeum 
közös szervezésében szakmai ta-
lálkozót rendeztek a Dunán inneni 
vezető muzeológusok és közmű-
velődési szakemberek számára 
Berettyóújfaluban április 12-én. A 

Ismét a trubadúrköltő házánál

Találkozás 
Kukorelly
Endrével

rendezvény célja dr. V. Szatmári 
Ibolya megyei múzeumigazgató, 
levezető elnök elmondása sze-
rint, hogy a múzeumokat érintő 
aktuális kérdéseket, tennivalókat 
megbeszéljék immáron kilencedik 
alkalommal. A múzeumigazgató 
kijelentette, a változások kora elérte 

a múzeumi szakmát, a múzeumi 
szervezetet is. A változás irányáról 
ugyan még csak sejtések vannak, de 
feltehetőleg a hangsúlyok a jövőben 
a megyei szintekről regionális, 
illetve kistérségi szintekre tevődnek 
át. Ezért a mostani tanácskozás 
elsősorban a kistérség és a múzeu-
mok kapcsolatát, az együttműködés 
lehetőségeit feszegette. A vendége-
ket Szeifert Ferenc polgármester 
köszöntötte, bemutatva térségünk 
és városunk múltját elmondta, a 
Bihari kistérség számos régészeti 
emlékkel rendelkezik, mint ezt a 
Bihari Szilárd Hulladéklerakó terü-
letén nemrégiben végzett ásatások 
is bizonyítják. 

A rendezvényt bevezető előadá-
sában Gyula Ferencné országgyűlé-
si képviselő asszony pedig a térség 
jelenéről szólva kifejtette, Magyar-
ország 28 leghátrányosabb, legsze-

(A programok felsorolása a 2. oldalon is folytatódik)
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Sztárvendégek:
20.00-tól CRYSTAL együttes

20.30-tól   KOWALSKY MEG A VEGA koncert
22.00-tól éjfélig a talpalávalót a JAM együttes szolgáltatja.

A színpad melletti sátrakban, futópályán, füves területen: 

PÓNILOVAGLÁS, FORGÓK EGÉSZ NAP
13.00-19.00     CSÚZLIZDA, TŰZOLTÓ-BEMUTATÓ

10.00-18.00   A Védőnői Szolgálat sátrában minden korosztály 
számára tanácsadás, vérnyomás- és vércukorszint-mérés.

A középiskolás fiatalokat érdekes feladatlapokkal,
ajándékokkal várják a védőnők.

14.00-18.00 Érdekességek minden korosztály számára
a múzeumi sátrakban:
jegyajándék-faragás.

16.00-18.00 Játékos házasságkötés
Gyönyörű Zsigmond vőfély és csapata

közreműködésével – Ifjú és örökifjú párok „házasságkötése”.
Jelentkezni a helyszínen lehet.

14.00-16.00  A Berettyó Autósiskola KRESZ vetélkedője,
kerékpáros és motoros ügyességi versenye a futópályán.

Jelentkezni a helyszínen lehet.
Díjak: ajándékcsomagok.

14.00-15.00 Májusfamászó verseny
ügyes fiataloknak és idősebbeknek.

A három legfürgébb versenyző díja egy-egy üveg bor,
amely Papp Zsolt felajánlása.
Jelentkezni a helyszínen lehet.

A programokban résztvevőket üdítő- és fagylaltjeggyel jutalmazzuk!

Bővebb információ és nevezés
a Nadányi Zoltán Művelődési Központban

(Berettyóújfalu, Bajcsy-Zs. u. 27.) az 54/500-023-as telefonon,
faxon az 54/500-299-es faxszámon

vagy e-mailben a  nzmk@freemail.hu címen.
A versenyekre jelentkezést a helyszínen is elfogadunk!

Árusok jelentkezését várjuk! 
Helyfoglalási díj:  5000 Ft/nap  5 m2  alapterületig

  Nagyobb terület igénylése esetén 1000 Ft/m2

Rossz idő esetén a majális a Kabos Endre Városi Sportcsarnokban lesz!

MAJÁLIS
BERETTYÓÚJFALUBAN

Csupán négy tartózkodás mellett 
döntött úgy Berettyóújfalu önkor-
mányzata mint a Területi Kórház 
fenntartója az április 12-i rendkívüli 
ülésén, hogy pert indít a Fővárosi 
Bíróságon az Egészségügyi Minisz-
tériumnak az ágyszám-struktúráról 
hozott márciusi határozata ellen. 
E döntés hátteréről Berettyóújfalu 
alpolgármestere tájékoztatta a 
Bihari Hírlapot. Muraközi István 
elöljáróban megjegyezte, hogy bár 
korántsem anekdotikus a helyzet, 
azzal lehetne érzékeltetni a kiala-
kult szituációt, hogy úgy jártak, 
mint az a vőlegény, aki a hozo-
mány reményében kevésbé szép, 
de gazdag lányt akart feleségül 
venni, aztán kiderült, hogy púpos 
is, sánta is és az utolsó pillanatban, 
az oltár előtt meg az, hogy pénze 
sincs. Minél több részletét ismer-
ték meg ugyanis az egészségügyi 
reformnak, annál több számukra 
rossz oldala derült ki. A szemléletes 
bevezető után az alpolgármester a 
dátumok, a törvények és határo-
zatok pontos ismeretében vázolta 
az előzményeket. 2006 decem-
berében a Magyar Országgyűlés 
törvényben rögzítette a súlyponti 
kórházak körét. Már az meglepetés 
volt, hogy annak ellenére, hogy 
megyénkben csupán három kórház 
van – szemben a kisebb megyék 
6-7 kórházával – ebből is csak egy, 
a Debreceni Egyetem kaphatott 
súlyponti besorolást. Ez a döntés 
több szempontból sántít (mint az 
a bizonyos ara), hiszen előzetesen 
úgy határoztak, hogy 55 km-en 
belül mindenki számára elérhetővé 
kell tenni egy súlyponti kórházat. 
Biharban 8 település mintegy 20 
ezer lakosa esik ezen a körön kívül. 
Ennek megváltoztatása érdekében 
a térségben aláírásgyűjtést kez-
deményeztek, és mintegy 10 ezer 
aláírást juttattak el az egészségügyi 
miniszterhez, fáklyás demonstrá-
ciót is szerveztek a kórház előtt. 

Mindez azonban hatástalannak 
bizonyult, ugyanis a hajdú-bihari 
kormánypárti országgyűlési kép-
viselők rosszul lobbiztak. Azt sem 
értékelték, hogy az egészségügyi 
reform megvalósulása érdekében 
a berettyóújfalui kórház menedzs-
mentje és az önkormányzat is 
együttműködésüknek bizonyítékául 
előzetesen önként vállalták 108 
aktív ágy krónikussá minősítését 
egy pályázati lehetőség keretében. 
Úgy gondolták, elébe mennek a 
problémának, és az egészségügyi 
kormányzat megelégszik a 108 ágy-
gyal. Ezért barátságtalan lépésnek 
tartják, hogy a márciusi miniszteri 
határozatban a Területi Kórháznak 
még további 80 aktív ágyáról kel-
lett lemondania, illetve krónikussá 
változtatnia azokat. Így 346 aktív és 
333 krónikus, illetve rehabilitációs 
ágy maradt. A történet következő 
lépése az új finanszírozási szerző-
dés tervezete volt, amit a kórházi 
menedzsment, illetve a fenntartó 
önkormányzat március 27-én ka-
pott kézhez. Egy napjuk volt arra, 
hogy áttanulmányozzák, illetve 
aláírják azt, hiszen a szerződés 
április 1-jétől már hatályba is lépett. 
A kormányzat ezzel kapcsolatban 
kilátásba helyezte – monda el az 
alpolgármester –, hogy amennyiben 
az aláírás elmarad, az intézmény 
elesik a kórházfejlesztésekre szánt 
forrásoktól. A bihari-sárréti bete-
gek, valamint a Területi Kórház 
dolgozóinak érdekeit figyelembe 
véve ezt nem kockáztathatták meg, 
így kénytelenek voltak aláírni a 
szerződést. Záradékkal látták el 
azonban, miszerint ha a Fővárosi 
Bíróság helyt ad a miniszteri ha-
tározattal szembeni kérésüknek, a 
szerződést semmisnek kell tekinte-
ni. Az alpolgármester hangsúlyozta, 
azt szeretnék, ha a minisztérium 
megelégedne a korábban felaján-
lott 108 aktív ággyal, és a 80 aktív 
ágyat visszakapná az intézmény 

a krónikus ágyainak rovására. 
Kifejtette, hónapokig belementek 
az ágyszám-vitába, de valójában 
nem ezeken van a hangsúly, hanem 
az egyes ágyak finanszírozásának 
mikéntjén. Az ördög mindig a rész-
letekben rejlik - mondta -, ugyanis a 
krónikus ágyak finanszírozása kb. 
egyharmada az aktív ágyakénak. 
Az előzetes számítások még azt 
mutatták, hogy a berettyóújfalui 
az ország kórházainak azon 15%-a 
közé tartozik, akik az új finanszí-
rozással se jobban, se rosszabbul 
nem járnak. A számok teljes is-
meretében azonban már látszik, és 
dr. Bulyovszky István főigazgató 
tájékoztatása is megerősíti, hogy 
az általuk kidolgozott legoptimis-
tább verzió esetén is az év végére 
kb. 109 millió forint hiánya lesz a 
kórháznak. Ha 100% helyett csupán 
csak 85%-os lesz a krónikus ágyak 
kihasználtsága, ez az összeg 187 
millió forint, ha pedig a krónikus 
és rehabilitációs ágyak még ennél 
is alacsonyabb mértékben lesznek 
kihasználva, a pénzhiány 271 millió 
lesz az év végén. A hiányt tovább 
növelheti az is, ha a krónikus ágyak 
mellé a személyzetet a szükséges 

számban bővítik, vagyis ha újabb 
szakdolgozókat vesznek fel. Az 
önkormányzat fenntartóként az 
éves többszáz milliós hiány koc-
kázatát nem tudja felvállalni. Ezért 
döntöttek úgy, hogy megtámadják 
a Fővárosi Bíróságon a miniszteri 
határozatot. Mindazonáltal az is in-
dokolja a perindítást, hogy amikor 
a finanszírozási szerződést kellett 
aláírniuk, még nem volt jogerős az 
ágyszám-struktúráról hozott határo-
zat, hiszen nem telt le a jogorvoslati 
eljárás indításához megengedett 30 
napos határidő. Mindezek mellett 
ez a határozat messzemenően 
sérti az önkormányzati törvényt is, 
ami széleskörű jogokat biztosít a 
számukra a kötelező, illetve nem 
kötelező feladatok ellátására. Az 
alpolgármester végezetül elmondta, 
hogy az önkormányzat és a kórház 
menedzsmentje a kezdetektől fogva 
egymással egyetértésben tették 
meg az eddigi lépéseket, bízva a 
minisztérium azon ígéretében, hogy 
a területi kórházak finanszírozására 
több pénzt fordítanak, ma már tisz-
tán látszik azonban, hogy ezt nem 
gondolták komolyan.

L. M.

Az ördög a részletekben rejlik
Pert indított az önkormányzat az Egészségügyi Minisztérium határozata ellen

Az enyhe időjárás nem in-
dokolja tovább a távfűtést, ezért 
a fogyasztókkal egyetértésben 
leállították Berettyóújfalu távfűtő 
rendszerét. De készenlétben állnak, 
mert ha hidegebbre fordulna az 
idő, a lakosság kérésére bármikor 
újraindíthatják azt – tájékoztatta 
lapunkat Bondár Sándor, a szolgál-
tató Herpály-Team Kft. ügyvezető 
igazgatója. Május 15-e előtt nem 
kezdik meg a szokásos nyári kar-
bantartási munkákat. A mögöttünk 
álló fűtésszezont elemezve az 
ügyvezető elmondta, ilyen enyhe 
tél még nem volt. A leghidegebb 
napon, december 30-án is csak –4 
°C volt a napi átlaghőmérséklet. Ez 
meglátszott a felhasznált hőenergia 
mennyiségén is, a fűtésszezon 
kezdetétől, 2006. október 10-étől 
2007. április 15-ig egy átlagos 
szezonnak kb. csak a kétharmadára 
volt szükség. Összességében 300 
(GJ), vagyis 8571 m3 gáz fogyott 
el városunk távfűtő rendszerében. 

Tisztelt Szülők!
A közoktatási törvényben 

foglaltak szerint az óvodai 
felvétel, átvétel jelentkezés 
alapján történik. Az óvodá-
ba a gyermek 3. életévének 
betöltése után vehető fel, a 
fenntartó dönt az óvodába 
történő jelentkezés módjáról, a 
nagyobb létszámú gyermekek 
egy időszakon belüli óvodai 
felvételének időpontjáról.

A 3. életévüket betöltő és 
újonnan jelentkező gyermekek 
fogadása az óvodai nevelési 
évben folyamatosan történik.

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

Az óvodai beiratkozás
időpontja:

2007. május 21-22-23.
Arról, hogy a 2007/2008-as 

nevelési évre melyik tagóvodá-
ba lehet beiratkozni, a képvise-
lő-testület 2007. április 26-án 
tartandó ülésén döntenek.

A képviselő-testületi ülést 
követően a döntést megküldjük 
az óvodáknak, és olvasható 
lesz a www.berettyoujfalu.hu 
honlap „Helyi hírek” rovatá-
ban is.

Berettyóújfalu Város
Polgármesteri Hivatala

Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
építéshatósági munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– képesítés a 9/1995. (II. 03.) kormányrendelet szerint,
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárság.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó részletes szakmai tevékenységét tartalmazó önéletrajzot,
– a képesítést tartalmazó okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Bérezés: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 

alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 04.

Az állás az elbírálást követően betölthető.
A pályázatot Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatalának

műszaki irodavezetője címére kell benyújtani.
(4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. sz.)

Bár a fogyasztók ezt a kétszeri gáz-
ár-emelés, az áfa-emelés, valamint 
a gázár-támogatás megváltozása 
miatt nem érzékelhették, hiszen 
a számlákon csak szerencsés 
esetben jelent meg a korábbihoz 
hasonló összeg, a többségnek a 
kevesebb energiafelhasználás 
ellenére is többet kellett fizetnie. 
A 2006/2007-es szezon alatt olyan 
meghibásodás nem történt, ami a 
szolgáltatást akadályozta, a minő-
séget befolyásolta volna. A néhány 
lakossági panasz, ami a szolgál-
tatóhoz érkezett, abból adódott, 
hogy az úgynevezett egycsöves 
rendszer nehezen szabályozható, 
tehát volt olyan lakás, ahol túl 
meleg volt, másutt pedig néhány 
fokkal többet is elbírtak volna a 
lakók. Bondár Sándor elmondta azt 
is, jelenleg a melegvizes rendszert 
korszerűsítik, és a fűtésszabályo-
zást automatizálják a Bessenyei 
kazánházban, és ha ez beválik, 
akkor a József Attila-lakótelepen 
is hasonló változtatásokat hajtanak 
végre.

Szintén az áprilisban szokatla-
nul meleg idő teszi lehetővé, hogy 
kb. két héttel korábban nyithatják 
meg a városi strandot. Levették 
a vízmintát, és most az ÁNTSZ 
engedélyére várnak. Már elké-
szültek a karbantartási munkákkal. 
Az elmúlt szezonban sokszor volt 
dugulás, ezért a WC-blokkban 
kicserélték a szennyvízvezetéket, 
ami burkolatjavításokkal is járt. 
Új zuhanyzócsoportot is építenek 
rozsdamentes csövekből. Par-
kosítottak, virágosítottak, és 50 
új napozóágyat helyeznek ki a 
medencék köré. Először csak az 

Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala meghirdeti eladásra az alábbi ingatlanokat versenytárgyalás 
útján történő értékesítéssel:

Hrsz. Helye Ter. nagyság (m2) Művelési ág Induló eladási ár Bánatpénz (Ft)
365/19 Tárogató utca 601 m2 beépítetlen terület 1.000 Ft+ÁFA 200.000 Ft
365/20 Tárogató utca 601 m2 beépítetlen terület 1.000 Ft+ÁFA 200.000 Ft
365/21 Tárogató utca 601 m2 beépítetlen terület 1.000 Ft+ÁFA 200.000 Ft
365/22 Tárogató utca 601 m2 beépítetlen terület 1.000 Ft+ÁFA 200.000 Ft
365/23 Tárogató utca 601 m2 beépítetlen terület 1.000 Ft+ÁFA 200.000 Ft

A versenytárgyalás időpontja: 2007. május 3., 8 óra.
Helye: a polgármesteri hivatal kisterme.

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele az ingatlanonként megjelölt bánatpénz befizetése
2007. május 2., 14 óráig a hivatal pénztárába.

Az értékesítéssel és a versenytárgyalással kapcsolatban érdeklődni lehet az 54/505-434-es telefonon.
Egy személy egy ingatlant vásárolhat meg. Az induló eladási ár alatt az ingatlanok nem értékesíthetők.

TÁJÉKOZTATÁS
az óvodai
felvételről

ELADÓ INGATLANOK

Fűteni már nem kell, strandolhatunk

1 méteres melegvizes medence 
lesz használható, de ha az idő még 
melegebbre fordul, a többit is a für-
dőzők rendelkezésére bocsátják. A 
gyermekmedence sorsa függőben 
van, mert az előírások szerint víz-
forgató nélkül nem működtethető. 
Abban bíznak, hogy egy időre 
azért még megkapják a hosszabbí-
tást. A vízforgatót azért nem tudják 
felszerelni, mert ahhoz a medencét 
is teljesen át kellene építeni. Erre 
az önkormányzattal közösen ke-
resik most a megoldást. Bodnár 
Sándor tudomása szerint a város 
képviselő-testülete a napokban 
döntött pályázat benyújtásáról ez 
ügyben az Észak-alföldi Regioná-
lis Tanácshoz. Mint ahogy számos 
egyéb tervük is van a strand és az 
uszoda bővítésére, korszerűsíté-
sére, egy aktív élménymedence, 
csúszda létesítésére, de ezekhez 
pályázati lehetőségeket kell ke-
resni és a támogatásokat elnyerni. 
Igazából azért hiányos a strand te-
rületén a füvesítés most, mert nem 
lehet egyelőre tudni, hogy mikor és 
melyik részen kezdődhetnek el új 
beruházások.

Az ügyvezető végül arról is be-
szélt, hogy befejezéshez közeled-
nek a szennyvízcsatorna-hálózat 
építési munkái, egyes szakaszokon 
hamarosan megtörténik a műszaki 
átadás is, és amint lehetséges lesz 
a vezetékre való rácsatlakozás, 
értesítik az érintetteket. Szeretnék 
ezúton is megköszönni a lakos-
ságnak, hogy igazán türelmesen 
és megértéssel viselték az építés 
során esetenként előforduló kelle-
metlenségeket.

L. M.

Pályázati felhívás!

(Folytatás az 1. oldalról)
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Mire a fák levelei lehullanak

Fotó: Kari

Fotó: Kari

(Folytatás az 1. oldalról)
gényebb kistérsége közé tartozunk, 
de néprajzi és irodalomtörténeti 
szempontból is igen gazdag e táj. 
Majd a jelenlévő szakembereknek 
a tanácskozás végcéljaként azt taná-
csolta, meg kell fogalmazniuk, mire 
van szükségük, hogyan gondolják 
el a jövőjüket a kistérségben, és sze-
mélyes segítségéről is biztosította 
őket, hiszen fontosnak tartja, hogy 
a vidéki kis múzeumok megmarad-
janak, és kiszolgálják az itt élőket, 
erősítve a felnövő nemzedékek 
identitástudatát.

Vitaindító előadást Halmai 
Gáborné országgyűlési képviselő, 
a parlament kulturális bizottságá-
nak tagja tartott. Hangsúlyozta, a 
kultúra területére közvetlen forrás 
azért nincs az EU-ban, mert ezt 
nemzeti ügynek tartják, mégsem 
lehet lemondani a források ke-
resésének lehetőségéről, és erre 
számos operatív programot ajánlott. 
Fontosnak tartja, hogy jelenleg 
akciótervek készülnek a fejlesztési 
források megszerzésére. 

Az előadók az átalakulóban lévő 
közigazgatási rendszerben a vidéki 
múzeumok jövőjét keresték. A 
szakemberek egyetértettek abban, 
hogy nehezen alakul át a magyar 
közigazgatás, hiszen kétharmados 
törvények kellenének hozzá. Ebben 
a helyzetben kell megtalálniuk a 
jelenleg több malomban őrlődő 
múzeumoknak a helyüket. Ugyanis 
az utóbbi időben nagyon leszűkül-
tek a financiális lehetőségek. De 

A szolgáltató múzeum jelenti a jövőt
a változó korban is be kell tudni 
hívni a múzeumba az embereket, 
és ellátni olyan ismeretekkel, ame-
lyeket igényelnek. Mindemellett a 
múzeumoknak piaci gondolkodásra 
is szükségük van, ezért nemcsak 
szellemiekben kell tudni eladni 
magukat, hanem az anyagi haszon 
reményében is. Jól kell kihasználni 
a kulturális tárca által elindított köz-
ponti programokat, mint például a 
Látogatóbarát múzeum, a Múzeum 
mindenkinek, a Közkincsprogram, 
amelyek új színt visznek a szervezet 
életébe. Elmondták azt is, hogy 
ma már a digitalizálás, a múzeumi 
anyag számítógépes feldolgozása 
minden kis múzeumban lehetséges. 
Változott a kiállítások funkciója 
is, hiszen a múzeumi szakemberek 
rákényszerültek a komplexitásra, 
mert támogatást csak akkor re-
mélhetnek. Jelenleg úgy látszik, 
a megyék képtelenek múzeumi 
hálózatukat fenntartani, ezért új 
lehetőséget kell találni mind a mú-
zeumoknak, illetve a fenntartóknak 
is a túlélésre. A vidéki múzeumok 
működtetésében a jövőben a me-
gye mellett részt kell vállalniuk a 
településeknek és a kistérségeknek 
is. Annál is inkább, mert ezeknek 
a közösségeknek hasznosak a 
történelmi és kulturális múltjuk 
megismerésében, identitástudatuk 
erősítésében. A múzeumoknak pe-
dig szolgáltatóvá kell válniuk, hogy 
meg tudjanak felelni az elvárások-
nak. A szakma továbblépéséhez 
össze kell fogniuk az önkormány-

zatokkal, az önkormányzatoknak 
egymással, a különböző kulturális, 
közművelődési és oktatási intézmé-
nyekkel, turisztikai, valamint civil 
szervezetekkel. Jól megalapozott 
tudományos koncepciókkal kell a 
szakmának előállnia, mert akkor le-
het a közigazgatást és a gazdaságot 
rávenni ezek támogatására.

A számos vendégelőadó és 
hozzászóló mellett házigazdaként 
Kállai Irén múzeumvezető a Bihari 
Múzeum tevékenységéről beszélt. 
Történetének bemutatása mellett 
a jelenről szólva sokoldalú intéz-
ményként aposztrofálta, aminek 
nemcsak a tárgyak gyűjtése, meg-
őrzése, dokumentálása, publikálása 
a feladata, de ahogy náluk történik, 
honismereti táborok, rendezvények 
szervezése, oktatás, múzeumpe-
dagógiai előadások rendezése is. 
Adatbázist szolgáltatnak például a 
szakdolgozat készítőknek, a csa-
ládfa-kutatóknak, idegenforgalmi 
kiadványok készítőinek. Kállai Irén 
elmondta azt is, a Bihari Múzeum 
az állandó és időszaki kiállítások 
mellett jelenleg 6 egyesület, civil 
szervezet segítője, központja. A 
jövőben tovább kívánják bővíteni a 
szolgáltatás palettáját, hiszen csak 
így tudnak megfelelni a megújuló 
és változó követelményeknek, így 
tudja betölteni a múzeum a kistérsé-
gi kulturális központ szerepkörét.

A rendezvény vitával, hoz-
zászólásokkal, illetve a Bihari 
Múzeum kiállításainak megtekin-
tésével zárult. L. M.

– Költészet-napi találkozó 
Kukorelly Endrével –

Beszélgetésünk elején a hoz-
záférhetőség miatt csak az 1986 
és 1988 között írt verseivel köze-
lítettem meg Kukorelly Endrét. A 
híres – később irodalmi társaság 
névadójává lett „1984-es kijárat” 
című versben az Otlik Gézának 
ajánlott gondolatok között profán 
módon azt írja, hogy: „megeszek 
egy kemény banánt”. Ez nem egy 
túl bizakodó kijelentés, bár régen 
íródott.

– Valóban régi szövegek, gon-
dolatok egyike ez. Azt mondják, 
hogy hétévenként kicserélődik az 
ember. Ezek a versek viszont az én 
gyermekeim, nem tagadom meg 
őket. Volt egy rendszer akkoriban, 
amelyik igazából senkinek sem 
tetszett. A politika a közösségi 
ügyeket nem tudta elrendezni, ezért 
vált politikaivá az irodalom. Nekem 
sem tetszett a költészetben elural-
kodó stílus, beszédmód, és ezzel 
mentem szembe. Az a bizonyos 
banánevés ennek a magatartásnak 
a jelképe. 

– Egy helyütt az is elhangzik, 
hogy „befelé üvöltözöm, egy ma-
gányos dolgozó kotyogása ez”. Ezt 
kötetbe engedték az akkori vezető 
kultúrpolitikusok?

– Amikor elkezdtem publikálni, 
nem éreztem ezzel gondot. A má-
sodik kötetemből viszont ki kellett 
vennem egy verset. Nem elsősor-
ban a fennálló politikával, hanem az 
ízléssel voltak problémáim. 

– Haladjuk sorban. A bölcsész 
végzettségű Kukorelly Endre fo-
lyóiratok munkatársa, alapítója, 
irodalmi estek szerkesztője, majd 
lektor. Az a bizonyos „84-es Kijárat 
Társaság” hogyan tudott csapatot 
kovácsolni az alkotókból?

– A 80-as évek elején az Asztória 
Kávéházba jártunk össze fiatal és 
majdnem fiatal írók, költők. Meg-
alakítottuk az Örley István Társasá-
got. Megpróbáltunk úgy dolgozni, 
mintha egy normális világban 
élnénk. Kizártuk a környezetet, és 
politikamentes, független írói létet 
akartunk megalapozni. Szerdánként 

folyt a kávéházi élet. A kör ma is 
megvan, de nem működik, hiszen 
a feladatát már teljesítette. 

– A rendszerváltás után tanított 
egyetemen és főiskolán, és alakult 
egy újabb kör is, a Szépírók Társa-
sága. Mi változott a korábbiakhoz 
képest?

– Sajnos már akkor, 1999 végén 
beindult a máig ható politikai po-
larizáció a magyar társadalomban. 
Én ezzel nem tudok mit kezdeni. 
Szerintem az értelmiségieknek nem 
szabadna pártokhoz csatlakozniuk. 
Ne mondja senki azoknak a veze-
tőknek a szövegét, akikhez tartozik. 
Az irodalmi élet és az irodalom két 
dolog. Az írás egyéni, azt írod le, 
amit a szíved diktál. Az a rossz, 
hogy gyanakvó légkör alakult ki. 
Akinek van egy kis alkotói esze, az 
viszont nem hagyja magát befolyá-
solni. Ha valaki egy szekértáborba 
megy valamelyik párttal, az annak 
alkalmazottjává, tanácsadójává 
válik. 

– Sokak szerint óriási érdeklő-
dés van Kukorelly Endre költészete 
iránt. Az apró vidéki lapoktól 
kezdve a közép-európai és nyugati 
újságok is közölnek Önnel interjú-
kat. Sokan szeretik?

– Ez relatív. A költészet napján 
nem mondhatom, hogy a versek 
iránt kicsi az érdeklődés. Ha valaki 
a népszerűségre hajt, az elmegy tv 
bemondónak vagy szappanopera 
színésznek. Azért a magyar kultú-
rában a költészetnek még mindig 
van presztízse. Lehet, hogy keve-
sen olvasnak verset, de az iskolai 

irodalom órákon – jól vagy rosszul 
– megismertetik a gyerekekkel a 
költőket, hogy például volt egy 
Petőfi Sándorunk. Többek között 
ezért nem adhatjuk fel a reményt 
mi, akik irodalommal foglalkozunk. 
Sok ember ír verset. Hölderlin azt 
mondta, hogy minden gyermekben 
költő lakozik. Az írás egyfajta 
antropológiai jelenség, és ha jól 
sikerül, van, aki ezt értékeli.

– Munkássága elismeréseként 
24 díjat kapott. Van köztük szokvá-
nyos, de néhány nem mindennapi 
is. Mi a véleménye ezekről az elis-
merésekről?

– Ha valaki azt mondja, hogy 
nem érdeklik a díjak, az hazudik. 
Ha valaki nem kapja meg, annak 
fáj. Ha megvan, jó érzés, de ettől 
nem változik semmi. Nagyon 
sokszor irigységet szül. Van per-
sze egy-kettő, amelyikre büszke 
vagyok, de ezek külföldiek. Ez 
nem jelenti azonban azt, hogy a 
magyarokat lenézem. Határainkon 
túl nem tudják, hogy ki vagyok én, 
és csak a verseimre adják. 

– Tudom, hogy szokványos a be-
fejezés, mégis megkérdezem, hogy 
itt nálunk, a marakodás hazájában 
jó-e költőnek lenni?

– Ami ma nálunk folyik, mint 
embert érdekel, de költőként nem 
foglalkozom vele. Amit csinálok, 
számomra ez a legjobb. Ha dolgo-
zom, jól érzem maga, ha ezt mások 
is megbecsülik, az öröm. A többiek 
pedig veszekedjenek úgy, ahogy 
nekik jól esik!

Harasztosi Csaba

A költészetnek még van presztízseHajdú-Bihar  megye első 
dobostalálkozója április 14-én, 
a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központban került megrendezésre. 
A 14 órától 23 óráig tartó rendez-
vényen hangszerkiállítás, -vásár, 
használt hangszerek börzéje volt 
látható. Az AUDMAX Kft. hango-
sítás bemutatót tartott, 15 órától do-
bos műsorok zajlottak, dobpárbaj, 
dob-konga trió. Az est fénypontja 
a nagy érdeklődéssel várt Szendőfi 

Péter volt, aki a színvonalas bemu-
tatója mellett szívesen válaszolt a 
feltett kérdésekre is. 

A rendezvény a Kódex zenekar 
koncertjével zárult. A rendezők 
számára jó volt látni, az érdeklődő 
arcokat, hogy nem volt hiába a 
munkájuk. Sajnáljuk, hogy a helyi 
zeneiskola nem volt jelen.

Köszönet a támogatóknak: Bogáti 
Nyomda, Baléder Kft., Gyurán 
Tüzép Kft., Vilenta Kft., Tikász 
László, Mezei Vill. Kft., Fa-Gáz Kft., 
Audió-Life Stúdió, a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központ dolgozóinak, 
valamint mindazoknak, akik bármi-
vel is segítették a rendezvényt.

Bízunk a jövő évi találkozásban 
és abban, hogy már kicsi lesz a 
nagyterem.

Kövér László, egyik szervező

PERKA

„A zene, ha elrepít innen, az ne-
kem a minden…” – vallja Lukács. 
No, nem Pál apostol útitársa, hanem 
Laci. A debreceni srác, akinek volt 
egy álma. Nos, (rövidre fogva) 
megálmodta, megvalósította, s lett 
lészen belőle egy boldog, sikeres 
ember… Talán úgy érezte, hogy 
kell valami új, hogy ki kell nőni 
a diszkók, a kocsmák, az olcsó, 
„műanyag” örömök árnyékából, s 
fiatalként lehetne újat és ÉRTÉKET 
teremteni. Talán félt, hogy nem lesz 
populáris, nem lesz a kereskedelmi 
médiumok hőse, és talán aggódott, 
hogy a „magaskultúra” felől is sár-
dobálásban részesül. A Tankcsap-
dával mégis olyat tett, amit a mai 
napig nagyra becsülök és becsülnek 
rajtam kívül sokan. Őszinte hangon 
szól, értékes gondolatok vizein 
evezve. (Jó, persze, tudom, hogy 
zajos, és néha túl nyers, és hogy 
hangnemtelen, és azt is tudom, 
hogy őrjöngő, és csak három ak-
kordot tologatnak azon az egy szál 
gitáron, de akkor is... Bocsássák 
meg nekem, nekünk.) 

Hogy az élő zenét szeretem, azt 
a Tankcsapdának (is) köszönhetem. 
És szerencsére koncertre sikerült 
eljutnom a parolás ismerőseim 
jóvoltából a közelmúltban – nem 
is egyszer. Persze hangos volt 
(nem is kicsit), agresszív, szilaj, de 
szívből jött, és ez a fontos. Bátran 
állíthatom, hogy sokan vagyunk 

fiatalok, akik nem szeretik (csak) 
kocsmákban és diszkókban „eltol-
ni” a hétvégét. Kell egy hely, ahol 
összegyűlünk, ahol megbeszéljük, 
hogy milyen jó hangja van az 
énekes srácnak, hogy talán több 
basszus kellene, és a verzét túl eről-
tetettnek érezzük, és a hangosítás, 
és a fények…,”ésatöbbi”. Csak 
a zene repítsen el minket, mert 
nekünk az a minden.

Talán keveseknek jelent akármit 
is a Bridge to Solace név. Pedig, 
aki tudja, milyen minőségű zenét 
játszik a pesti „ötösfogat”, az csak 
a fejét kapkodja, hogy itt jártak a 
mi kis Parolánkban, és, hogy egy 
tenyérnyi helyen ötven embernek 
is szívvel, lélekkel eljátszották azt, 
amit a Szigeten több ezernek. Egy 
nemzetközileg is egyre elismertebb 
zenekar tette nálunk a tiszteletét, és 

Legyen a zene köztünk híd
(és ne árok…)

Egy januári napsütéses, téli 
délután néhány, babakocsiját 
szorgalmasan tologató kisvárosi 
kismama azon tűnődött, hogyan 
dobhatná fel a megszokott hétköz-
napok hangulatát. A gondolat már 
régóta ott motoszkált a fejekben, 
talán kellene egy olyan délután, 
amikor a hozzájuk hasonló kis-
gyermekes anyukák és kismamák 
összejönnek tapasztalatcsere és 
hasznos időtöltés céljából. Igen, 
egy KLUB! És ki más nyújthatott 
volna nagyobb segítséget a gondo-
lat megszülesztésében, mint a Te-
rületi Kórház szülészet-nőgyógy-
ászata és a kórház vezetősége (ez 
úton is hálás köszönet nekik), 
akik biztosítottak a klub számára 
helységet a kórház 2. emeleti, 
szülőszoba melletti konzultációs 
termében.

Január óta minden pénteken 15 
órától találkoznak a kikapcsolódni 
vágyó kismamák, anyukák, akik 
meghívott szakemberekkel is talál-

Már nyílnak a gyöngyvirágok, de a tavaly őszi avarboglyák még 
most is díszítik a porták elejét végig az Árpád utcán. A polgárok vá-
rakoznak, nem tudják, mi lesz; elviszik, ahogy máskor, vagy nekik 
kell elvitetniük? Nincs pénz, kapacitás, vagy a szándék hiányzik? 
Nem lehet tudni, mert híradás sincsen. Van, aki azt mondja, majd 
elviszik Németországba az itt lerakott szeméthegyekért cserébe. 
Mások szerint ezután csak négyévente, a választások előtti héten 
szállítják el a csomókban áttelelt gallyakat, leveleket. Marad addig 
a férgek komfortos fészkének, az itt lakók és erre járók számára 
látványnak a színvonalas közszolgáltatás jegyében. Jogos elvárás 
lehetne, hogy az idei őszig, mire a fák levelei újra lehullanak, 
elszállítják a most áttelelt hulladékot.

Kocsis Miklós, Árpád u. 15.

Baba-mama Klub

kozhatnak. Vendégük volt (és lesz 
is még) például: dr. Hauck Csaba 
gyermekgyógyász, dr. Zákány 
Zsolt szülész-nőgyógyász, Szat-
mári Kinga mozgás és masszázs 
terapeuta, Finta Erzsébet óvónő 
(zenei foglalkozás). 

Tervezik még: pszichológus, 
ügyvéd, munkaügyi tanácsadó, 

utazási tanácsadó meghívását, 
Keleti-parti party, bababörze és 
egyéb gyermek- és szülőkikapcso-
ló programok szervezését.

Sok szeretettel várnak minden-
kit! Érdeklődni lehet: Szegedi Ani-
ta szegiani@freemail.hu, Derzsi-
Szabó Brigitta 30 44 08 136

Szegedi Anita

Értesítjük a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a Berettyóújfalui 
Csatornamű Társulat 2008. 
május 8-án, 16.30-kor rend-
kívüli közgyűlést tart a volt 
megyeháza nagytermében 
(Kossuth u. 6 szám).

Várható napirendi pon-
tok: 

– a cégbírósági bejegyzé-
sekkel kapcsolatos döntések 
meghozatala

– a beadott méltányossági 
kérelmek elbírálása

– egyebek.

Meghívó!

ez reményt adhat. Reményt arra, 
hogy lesz elég erőnk a folytatásra, 
és hogy nem kell „elzarándokol-
nunk” Debrecenbe (esetleg Bu-
dapestre) egy hasonló élményért. 
Én bízom benne, hogy sikerül 
máglyát gyújtani a még csak pis-
lákoló lángból. Hogy legyen még 
színesebb az életünk (mindenki 
élete), hogy úgy töltődjünk fel a 
hétköznapokra, ahogy az nekünk 
tetszik. Hogy ne történhessen meg 
az, amit egyik kedvenc zenekarom 
énekese (Phil Anselmo – Pantera) 
érzett (és szerepeljen ez a gondolat 
itt nagyobb távlatokat nyitva) az 
elszürkülés, elarctalanodás lehan-
goló fázisában: „There is nothing, 
no education, no family life….” 
(Nincs semmi, nincs oktatás, nincs 
családi élet…).

Kiss Tamás
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IRODASZEREK
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

FÉNYMÁSOLÁS,
spirálozás, laminálás.

A filmvetítések
átmenetileg
szünetelnek.

Születtek
Április

12.: Kártik Emma
 (Kártik Róbert
 Csendes Ildikó)

Elhunytak
Április

2.: Jenei János (1930)
9.: Kathó István Imre (1937)
11.: Bak Lajos (1931)
11.: Bachsitz Lászlóné (1928)
12.: dr. Ráczné Smogrovits   
 Zsuzsánna Erzsébet (1948)
14.: Rácz Sándor (1930)
14.: Herczeg Gyuláné (1946)

SZÍNHÁZ BÉRLET
A színházi bérletsorozatunk 2. 

előadása május 15-én, kedden, 19 
órától Szabó Magda: Az a szép fé-
nyes nap című történelmi játéka lesz, 
2 részben. Belépődíj: 1.500 Ft

* * *
SZAKMAI NAP

Május 2-án, szerdán meghívott 
vendégként veszünk részt a Civil 
társadalom napján, Nagyváradon.

Május 3-án, csütörtökön, 10 órá-
tól Tavaszi közművelődési napot 
tartunk. A továbbképzés témája: 
A közművelődés, az iskolán kívüli 
felnőttképzés fejlesztési lehetőségei 
az Észak-alföldi Régióban.

* * *
KIÁLLÍTÁS

Április 27-én, pénteken a Rad-
nóti Tagóvoda IX. országos rajz-
pályázatának kiállításmegnyitója 

és díjátadó ünnepsége. Megnyitja: 
Muraközi István alpolgármester.

* * *
KONCERT

Május 5-én, szombaton a Paro-
la Pinceklubban Diktátor koncert 
18 órától.

* * *
KLUB

Május 2-án a Tájak-Korok -Mú-
zeumok Egyesület klubfoglalkozása. 
Téma: Videó-vetítés a 2006-i Pécs 
és környéke kirándulásról.

Május 10-én, csütörtökön, 14,30 
órától az Együtt Egymásért Emlő-
betegek Rehabilitációs Klubjának 
összejövetele.

* * *
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

Csontritkulást megelőző torna 
május 8-án, kedden. Mindenkit 
szeretettel várunk!

A Berettyó Munkás Horgász-
egyesület egykori elnökének, 
Árgyelán Károlynak emlékére 
rendeznek minden évben versenyt 
a horgászok. A hagyományok-
hoz híven az idén is tavasszal, a 
sárostókerti horgásztavon szervez-
ték meg a versenyüket. Török Jenő, 
az egyesület februárban megválasz-
tott új elnöke ismertette meg velünk 
a horgászegyesület életét.

– Hosszú éveken keresztül a 
Keleti-főcsatornán volt a megmé-
rettetés, de mióta az egyesületnek 
saját horgásztava van, azóta itt 
horgászunk. Az új helyszínen az 
idei a harmadik az emlékversenyek 
történetében. Harminc felnőtt és há-
rom ifi induló próbált minél több és 
nehezebb halat kifogni. A verseny 
a hivatalos, MOHOSZ által (Ma-
gyarországi Horgászok Országos 
Szövetsége) rendszeresített szabá-
lyok alapján zajlott. Pontverseny 
volt, ahol 1 hal 1 pontot és 1 gramm 
súly szintén 1 pontot ért. Természe-
tesen a minél nagyobb „élő súly” 
kifogása a cél. Egy bottal, egy ho-
roggal, úszós felszereléssel kellett 
próbálkozniuk a nevezetteknek, 
mely próbát igencsak megnehezí-
tette a szeles idő. A halaknak egy 
kicsit korai volt az időpont, és a 
résztvevők számát tekintve is több 
nevezőre számítottunk. A horgász-
helyeket sorsolás alapján kapták a 
versenyzők, és négy órán keresztül 
– reggel 7-től délelőtt 11-ig - pró-
bálhatták horgászszerencséjüket, 
majd a mérlegelés következett. Az 

első három helyezettet díjaztuk a 
felnőttek és az ifik mezőnyében 
is. A felnőtteknél az alábbi sorrend 
született: 1. Szilágyi Gábor 3025 
ponttal, 2. Csávás Ferenc 2451 
ponttal, 3. Hodosán Gyula 2389 
ponttal. Az ifjúságiak mezőnyében 
„történelmi” eseménynek lehettünk 
tanúi, hiszen Jenei Beáta idei győ-
zelmével (1675 pont) immár három 
egymást követő évben nyerte meg 
az emlékversenyt, így véglegesen 
a tulajdonába került az ifjúsági 
vándorkupa. 

Egyesületünk négyévente tartja 
vezetőségválasztó közgyűlését, ami 
idén február 11-én történt. Az új 
vezetőség a következőképpen „áll 
fel”: Török Jenő elnök, Kovács 
László alelnök, dr. Halász Árpád 
titkár, Szabó Jánosné gazdasági 
vezető és Nagy Jánosné, a felügyelő 
bizottság vezetője. Továbbra is 
célunk folyamatosan szépíteni a 
tó környékét, kulturált pihenési és 

horgászási lehetőséget biztosítani 
a városlakóknak. Ezen célokra 
folyamatosan pályázunk, és a tagdíj 
befizetéseinkből gazdálkodunk. 
Egy évben többször is telepítünk 
a tavunkba halakat, az idei utol-
só telepítés március 11-én volt. 
Halállományunk túlnyomórészt 
ponty, amúr, kárász, csuka, folyami 
harcsa. Örvendetes tény, hogy a 
telepítések mellett a természetes 
szaporulat is megjelent. Aktív élet 
folyik „csapatunkban”, sok versenyt 
és élénk klubéletet szervezünk 
tagjainknak. Az idén is lesz május 
utolsó vasárnapján gyermeknapi 
horgászversenyünk, és újdonságként 
nyári horgásztábort szervezünk 
gyerekeknek. Programjaink és a 
horgászat szerelmesei a sárostókerti 
horgásztavunknál érdeklődhetnek.

Mindenkit szeretettel várunk 
a horgászok berettyóújfalui tá-
borába.

Rinyu Sándor

Árgyelán Károly emlékverseny

Április 15-én a Bihari Lövész-
klub mint az MDLSZ új tagja 
(Magyar Dinamikus Sportlövők 
Szövetsége) IPSC (International 
Practical Shooting Confederation) 
(Nemzetközi Szituációs Lövészet 
Szövetsége) versenyt rendezett. 
9 mm nagykaliber. 14 versenyző 
indult, ebből hárman profi, 11-en 
amatőr kategóriában.

Négy pályán mérettettünk meg. 
Egy adott szituáció imitálása 
a feladat, melyben különböző 
célokat kell leküzdeni. Mindezt 
időre, minél gyorsabban és minél 
pontosabban. A pontosság és a 
gyorsaság függvénye adja meg az 
eredményt. Aki a leggyorsabban 
és legpontosabban oldja meg a 
feladatot, az kerül ki győztesen. 
Ilyen versenyen olyan személy 
indulhat, aki jogszerűen birtokolja 
fegyverét, vagy lövészklub tag, és 
minősítéssel is rendelkezik. A szi-
tuációs lövészet fejleszti a célzó-, 
a koncentráló készséget, a fegyel-
mezettséget, a fegyverismeretet, a 
fegyverkezelést. Megyei, területi, 

vagyonvédelmi szakmai kamara 
által szervezett versenyeken is sze-
repeltünk, igen jó eredményekkel. 
A klubban van 5 fő, akik lelkesen, 
szeretettel űzik ezt a lövészetet is 
a sportágon belül.
Helyezettek:

Profik:
1. Puskás Géza, Puskás Le
2. Babits László, Rumcájsz Le
3. Hegedűs Péter BLK.

Amatőrök:
1. Tóth Sándor
2. Nagy „Bill” Imre BLK
3. Kovács Attila, Rumcájsz Le

Június 9-én szintén érdekes ver-
senyt rendezünk, az úgynevezett 
sziluett lövészetet. Itt kiskaliber 
0.22 sportpisztoly és kispuska 
kategóriában.  Május 1-jén ünne-
pi lőverseny lesz, pontlövészet, 
kiskaliber puska. Ezzel egyidőben 
iskoláskorúaknak, 12 éves kortól 
légfegyveres lövészetet rendezünk 
a lőtér melletti területen.

Mindenkit szeretettel vár a 
Bihari Lövészklub.

Hudák Attila

IPSC VERSENY

LÉGFEGYVERES LÖVÉSZET: A Bihari Lövészklub légfegyveres versenyt rendez május 1-jén diákoknak, 
12 éves kortól. Helye: Berettyóújfalu, Tardy-sziki lőtér. Ideje: május 1., 9 óra. Nevezési díj: 300 Ft/fő/verseny-
szám. Versenyszámok: pontlövészet 10 méter, 5 próbalövés, 2×10 értékelt lövés. Tekelövészet 9 tekebábu, 
10 lövés. Nevezni lehet 9 órától az utolsó sorozat megkezdésig. Információ: Hudák Attila, 30 4400489.

Labdarúgás
Futsal NB I.

MVFC – Gödöllő 4:0
Siklós – MVFC 2:2

NB III.
Balmazújváros – BUSE 2:0

BUSE – Mátészalka 3:2
NB II.
U-19

BUSE – Karcag 2:1
Hajdúszoboszló – BUSE 2:1

U-17
BUSE – Karcag 2:0

Hajdúszoboszló – BUSE 2:0
U-13

Létavértes – BUSE 2:2
BUSE – Hajdúnánás 2:6

Kézilabda
Férfi NB II.

Törökszentmiklós – BMSE 21:30
Ifi

Törökszentmiklós – BMSE 29:23
Női megyei

Debreceni Medikus – BMSE 
33:20

Kaba – BMSE 22:18
Női OSB

BMSE – Mátészalka 20:22

Sporteredmények

A Bihari Múzeum és a Bihari Múzeum Baráti Köre 2007-ben is meg-
rendezi a Bihari honismereti tábort június 30. és július 7. között.

Várjuk azoknak a 10–17 éves diákoknak a jelentkezését, akik szeret-
nének egy programokban gazdag, kellemes hetet eltölteni Berettyóújfa-
luban és játszva ismerkedni Bihar néprajzával, történetével, természeti 
értékeivel. 
A részvételi díj kb. 15 000 Ft lesz (pályázati támogatásoktól függően).

Mindazok, akik szeretnének részt venni a táborban, pályázatot nyújt-
hatnak be saját kutató- vagy gyűjtőmunka leírásával. A dolgozat témája 
a bihari tájegységhez kapcsolódó néprajzi (pl. egykori vagy ma is élő 
népszokások), helytörténeti (pl. egy egyházközség története), irodalom-
történeti (Bihar egy-egy írója, költője) stb. lehet.

A dolgozat terjedelme: min. 3 oldal legyen.
Beadási határidő: 2007. június 2.
A pályázatokat egy háromfős szakmai bizottság értékeli. A legjobb 

pályamunka írója díjmentesen vehet részt a honismereti táborban. A többi 
pályázó 75%-os, 50%-os, illetve 25%-os kedvezményt kap a dolgozat 
értékelésétől függően.

A pályázat benyújtható személyesen munkanapokon, 10–16 óráig a 
Bihari Múzeum épületében (Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.) vagy postai úton 
ugyanerre a címre. A borítékra írják rá: „Bihari honismereti tábor”.

A beadott pályamunkák a Bihari Múzeum adattárába kerülnek.
További információ kérhető a múzeum telefonszámán: 54/402-390
Mindenkinek jó munkát kívánunk!

A táborszervezők

Diákok, figyelem!

Az elmúlt két hónapban 190 
esethez vonultak tűzoltóink, mely 
kiemelkedően magas szám volt az 
évi átlag 500-hoz viszonyítva. A 
190 esetből 142 saját működési terü-
letünkön volt, melyből a 118 avartűz 
mellett 24-szer balesethez vagy 
lakóháztűzhöz kellett vonulnunk. 

Március első napjaiban kez-
dődött el az idei év első szárazfű 
tüzes időszaka. Mivel az elmúlt 
két évben nagy mennyiségű elszá-
radt növényzet halmozódott fel a 
legelőkön, csatornapartokon, nem 
művelt területeken, így rendkí-
vül nagy esetszámban vonultunk 
ezek tüzeihez. Több alkalommal 
egyszerre több helyen is be kellett 
volna avatkoznunk, ezért ilyenkor a 
szomszédos tűzoltóságoktól érkező 
egységek oltották a tüzet működési 
területünkön.

A tűzesetek többsége az emberi 
felelőtlenség számlájára írható. A 
vasútvonalak és a közutak mentén 
legtöbbször eldobott égő cigaretta 
okozott tüzet, míg más helyeken a 
szándékos tűzgyújtás volt időnként 
100 hektár területű tűz oka. A nehéz 
megközelíthetőség miatt sok alka-
lommal csak gyalogosan lehetett 
megközelíteni az égő területeket.

A Nagykereki–Derecske vasút-
vonalon három alkalommal talpfák 
is megégtek, veszélyeztetve a 
vasúti közlekedést. Nagykereki 
külterületére többször kellett 3-4 
gépjárműfecskendővel kivonulni a 
nagykiterjedésű legelőtüzek miatt.

A február 26-i, nagy nyilvános-
ságot kapott debreceni panelház-
tűznél a berettyóújfalui tűzoltók is 
részt vettek az életmentésben. Az 
égő lépcsőház mellettiből mentették 
tűzoltóink a bent rekedt lakókat 
a füsttel megtelt lépcsőházon át 
mentőálarc segítségével. 

Ezt megelőző napon a derecskei 
kollégium egyik szobája égett ki. A 
tüzet rövid idő alatt sikerült eloltani, 
melyet egy meghibásodott asztali 
lámpa okozott.

Március 14-én szintén Derecs-
kén egy lakóház szobája égett ki 
kályhából kipattanó szikra miatt. 
A tűz következtében 3 gyermek 
szenvedett füstmérgezést, illetve 
égési sérülést. 

A közlekedési balesetekre az 
árokba borulás és az ütközés volt a 
legjellemzőbb.

Györgyfi Sándor
tűzoltó őrnagy,

 tűzoltóparancsnok

TűzjelzőTűzjelző

„Innen csak indulni lehet,/ s 
aki indul, visszajöhet./Tisztesség 
dolgában mindig/ tanulhat itt, el 
a sírig./Becsületből, akit innen/ta-
risznyáltak, azt egykönnyen/nem 
fogja az élet piszka,/mert itt még a 
sár is tiszta.”

(Kányádi Sándor:
A mi utcánk)

A Sinka István Városi Könyvtár 
„A mi utcánk” címmel esszépályá-
zatot hirdet általános iskolai alsó és 
felső tagozatos, középiskolai tanu-
lók, valamint  felnőttek részére.

A pályázat témája: minden 
pályázó a saját utcája nevéről írjon 
minimum egy, legfeljebb három 
oldalas dolgozatot. Az esszékben 
csak berettyóújfalui utcanevek 
szerepelhetnek.

A kutatáshoz igénybe vehetik 
a városi könyvtár helyismereti 
gyűjteményét, lexikonait, mo-
nográfiáit, gazdag kézikönyvtári 
állományát, valamint a Bihari 
Múzeum segítségét.
Beadási határidő: 2007. május 15.  

A leadás helye:
a könyvtár felnőtt kölcsönzője.

Értékelés és a díjak átadása: 2007. 
május 23-án, a város napján lesz.

Pályázati
felhívás!


