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Jubiláló számadó napok
Kerámiák, szőttesek, vesszőből
font használati tárgyak, bútorok,
festmények, turisztikai ajánlatok,
kiadványok, képzési kínálatok,
autó, sajtok, borok, péksütemények,
méz és csak az tudja, hogy még mi
minden volt látható október 11-étől
13-áig a Kabos Endre Városi Sportcsarnokban, aki ellátogatott oda.
Zsúfolásig telt meg a sportcsarnok
küzdőtere térségünk vállalkozásainak értékes portékáival, és sokan
voltak az érdeklődők is az idén
tizedik alkalommal megrendezésre
kerülő Bihari számadó napokon.
A tízéves jubileumon összesen
76 kiállító és 16 vásározó tartotta
fontosnak termékeivel a megjelenést. Mára igazi vásárrá alakult,
több üzlet is köttetett, és igen sok
terméket kóstolhattak és vehettek
meg az érdeklődők. Az is színesítette a vásári képet, hogy az olasz
és romániai testvérvárosok is jelen
voltak, Porcia és Margitta standjai
előtt folyamatos sor állt, kóstolásra
kínált finom sonkájuk, sajtjuk és a
kedves fogadtatás vonzotta a látogatókat. Harmadik éve már, hogy
a Területi Kórház egészség programjai is helyet kapnak itt. A három
nap alatti véradáson 36 fő adott vért,
és igen nagy érdeklődés kísérte a
vérnyomás- és vércukorszintmérést
is. A rendezvényt dr. Skultéti Éva, a
Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi
és Iparkamara főtitkár asszonya
nyitotta meg, és örömmel állapította meg, hogy ilyen színvonalas
rendezvény, mint a berettyóújfalui,
a térségben is igen ritka. Azt is
megtiszteltetésnek érzi, hogy a
gazdasági kamaráknak, akik évről
évre felvállalják a szervezést,
ekkora vonzerejük van, hiszen a
változó gazdasági körülmények
között is számos vállalkozó érdeklődését sikerül minden esztendőben
rendezvényük iránt felkelteniük.
A főtitkár asszony megköszönte
valamennyiüknek a színvonalas
kiállításokat, és külön köszönetet
mondott Balogh Sándornénak, az
iparkamara területi képviselőjének,
aki profi módon rendezi meg mindig e programot. Idén a kiállítókat
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vásárfüzet is bemutatta, és a főtitkár
asszony reméli, hogy ez a füzetecske
egyre vastagabb lesz. Ezt követően
került sor a vásárdíjak átadására.
Termékdíjat kapott a Torma-Ker
Kft., akik Létavértesről érkeztek, és
zöldség- és gyümölcskonzervek készítésével foglalkoznak. A második
a Herpály-Team Kft. lett, akik mint
ismert, városunk építőipari és szolgáltató cége. A harmadik helyezést
Bottó Mihály egyéni vállalkozó érdemelte ki, ő virágkompozíciókat,
menyasszonyi ruhákat forgalmaz.
A vásárdíjban elsősorban a megjelenítést jutalmazták, első helyezett
a Berettyó ÁFÉSZ a húskészítményeivel lett, a második a DM-Tex
Kft. gyapjúból készült ágynemű
garnitúráikkal, harmadik pedig a
berettyóújfalui Eötvös József Szakképző Intézet, ők az iskolát, tanulóik
munkáit mutatták be a rendezvényen. Elismerő oklevelet kaptak

Porcia és Margitta testvérvárosok,
ugyancsak oklevélben részesítették
a Tóth Arborétum és Díszfaiskolát,
a Bihari Népművészeti Egyesületet,
Berettyóújfalu Város Önkormányzatát, valamint Fenyvesvölgyiné
Tóth Zsuzsanna és Fenyvesvölgyi
Tamás festő-grafikus művészeket
is. Különdíjban az Y Food Kft-t részesítették, és idén első alkalommal
kiosztották a HB megyei Kereskedelmi és Iparkamara által alapított
Nyíri István-díjat is, melyet Mezei
József, a Mezei Vill Kft. tulajdonosa kapott (erről az újság 2. oldalán
bővebben olvashatnak).
Az elismerések után, melyeket
a kamarák megyei vezetői adtak át,
Szeifert Ferenc polgármester üdvözölte a kiállítókat és a résztvevőket.
Beszédében visszaemlékezett az első
kiállításra, amit még a megyeháza
dísztermében sokkal szerényebb
körülmények közepette, mintegy

30 kiállítóval szerveztek. Majd kifejtette, örömmel tölti el, hogy ez a
rendezvény minden évben nagyobb
népszerűségnek örvend, és bízik
abban, hogy ezek is hozzájárulnak
a térség gazdasági és turisztikai
fejlődéséhez.
Az első nap szakmai programja
a Pénzügyminisztérium osztályvezetőjének előadásával indult, Hévízi Emese a magyar mikro, kis- és
középvállalkozások fejlődésének
esélyeiről, a kormány támogatási
elképzeléseiről, a vállalkozásokat
segítő és akadályozó tényezőkről,
az adórendszerben tervezett változásokról beszélt az érdeklődőknek.
Kijelentette, szükség van a versenyképesség növelése érdekében
adóreformra úgy, hogy csökkenteni
kell az adók számát, foglalkoztatásösztönző adózásra van szükség,
arra, hogy bővüljön az adófizetők
száma, és kifehéredjen a gazdaság.
Kocka Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatóhelyettese,
az alapítvány támogatott hitelprogramjait ismertette, Rabb Józsefné
pedig a fogyasztóvédelem legfőbb
kérdéseit, dilemmáit tárta a hallgatóság elé. A délután a vásári totó
értékelésével indult, majd kulturális
programok szórakoztatták a közönséget. A X. Bihari számadó napokat
azzal is sikerült emlékezetessé tenni, hogy a már hagyománnyá vált
programok mellé a Bihari Önkormányzatok Szövetsége Egyesülete
is bekapcsolódott a rendezvénybe
a „Tejben-vajban Biharban” című
projekttel. A meghirdetett gyermekrajz versenyre 170 rajz érkezett a
Bihari térség általános iskoláiból,
és a tejtermékeket tartalmazó különleges ételekből 36 féle sült-főtt
a sportcsarnok melletti parkolóban
kialakított szombati főzőversenyen.
Nagy visszhangja volt a hidegkonyhai termékeket bemutató kiállításnak is, melyet péntek éjszakán
készített 25 szakács, akik itt kapták
meg a mesterlevelüket is. (Ezekről
részletes beszámolókat a 2. oldali
cikkünkben olvashatnak.)
L. M.

A második nap a mezőgazdaságé volt
Érdekes módon – eddig szinte
minden alkalommal – a második
nap a mezőgazdaság napja volt.
Ebben az évben is színvonalas,
tartalmas előadásokat hallhattunk
e témakörben.
Legelőször dr. Újhelyi István, az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára az Új
Magyarország Fejlesztési Tervet
(továbbiakban ÚMFT) ismertette.
Az államtitkár táblázatokkal szemléltette előadását, mely igen-igen
lekötötte a megjelentek figyelmét.
Az UMFT keretén belül az Európai
Uniótól 2007-2013 között 22,4
milliárd eurós támogatásban részesülhet Magyarország, cél pedig
az, hogy felzárkózhassunk a fejlett
országokhoz. Ez a vidékfejlesztési
támogatásokkal együtt közel 8000
milliárd forint hatalmas összeg,
sikeres felhasználásával megerősíthetjük meglévő adottságainkat,
és felszámolhatjuk azokat az akadályokat, amelyek gátolják fejlődésünket. Néhány éven belül gyors
fejlődésnek indulhat a gazdaság,

ha versenytársainkra is figyelve
megtaláljuk saját kitörési pontjainkat. Ha támogatjuk a társadalom
megújulását, nőni fog a foglalkoztatottak száma, és jelentős mértékben
csökken a szegénység.
Az ÚMFT legfontosabb célja a
foglalkoztatás bővítése, és a tartós
növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében a következő
hat kiemelt területen indulhatnak
el az összehangolt állami és uniós fejlesztések: a gazdaságban,
a közlekedésben, a társadalom
megújulása érdekében, a környezet és az energetika területén, a
területfejlesztésben, az államreform
feladataival összefüggésben.
Mivel az ÚMFT keretében
2007-2013 között lehívható 8000
milliárd forint több kormányzati
cikluson keresztül használható fel,
így mindnyájunknak az az érdeke,
hogy politika-mentesen, a lehető
legjobban költsük el. A pályázatok
kiírása már elkezdődött, de az
újabbak is folyamatosan meghirdetésre kerülnek. Az elfogadott ak-

cióprogramok a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség honlapjáról letölthetők.
(www.nfu.hu)
A második előadó Bíró Miklós,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Agrárkamara munkatársa a farmtámogatási rendszerről (rövidítése:
SPS) és a „történelmi bázisjogosultságról” tartotta előadását. Röviden
ismertette, hogy mi a történelmi
bázisjogosultság, hogyan történik
a nyilvántartása, majd változásának
módjairól, illetve a bázisjogosultság
nyilvántartásban történő átírásának
feltételeiről beszélt.
Ezután Támbáné Varga Erzsébet, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal főosztályvezetője az EMVA pályázati lehetőségeit
ismertette. Elmondta azt is, hogy
a www.mvh.gov.hu honlapon
folyamatosan jelennek meg a pályázatok, a pályázathoz szükséges
nyomtatványok szintén az előbbi
honlapról tölthetők le.
A nap harmadik blokkjában
a térségünkben tevékenykedő

Agrárinnovációs Műhely Közhasznú Egyesület kistérségi programja
keretében előadásokat hallgathattuk
meg: a Nemzeti Fejlesztési Terv
aktuális agrárpályázati lehetőségeiről Kenyeres Csaba előadásban.
A szerveződő Róna-Juh Klasztert
Monori István mutatta be. A minőségbiztosítás aktuális kérdéseiről
pedig Daróczi Lajos beszélt.
Ékes Irén
(Folytatás a 2. oldalon)

bhirlap@freemail.hu
Az aradi vértanúkra emlékeztek a népligeti kopjafánál
október 6-án.
A gyertyagyújtás előtt Kovács Zoltán, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója emlékezett az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
a mártírjaira.
Az iskola tanulói műsorral
idézték meg az Aradon kivégzett tábornokok hőstetteit,
életét.
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Halottak-napi emlékező
istentiszteletek a temetőkben
november 1-jén, csütörtökön
Téglaparti temető:
délelőtt, 11 óra, Majláth József, református lelkész
Csendes temető:
délután, 15 óra, Nagy Béla, református lelkész
Berettyószentmártoni ravatalozó:
délután, 16 óra, dr. Ferencz Árpád, református lelkész
„Jézus Krisztus mondja:
Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz
énbennem, ha meghal is él”
(János Evangéliuma 11. rész 25.verse)

„Amiként kezdtem,
végig az maradtam”
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Megemlékezés
Oláh Zsigmondról és a második
világháború berettyóújfalui
áldozatairól
Városunkban minden évben
október 17-én emlékezünk meg
a második világháború áldozatairól. 1944-ben ezen a napon esett
áldozatul a gyilkos indulatnak
Oláh Zsigmond református lelkipásztor. Halála példázza a háború
értelmetlen, vak pusztítását, ami
válogatás nélkül semmisít meg
mindent. A legdrágábbat, az emberi
életet is. Olvassuk csak újra Radnóti
Razglednicáit, amelyek szintén
akkor, azokban a napokban, 1944
októberében születtek.
Oláh Zsigmond halálakor még
nem töltötte be a 30. életévét. Feleségével gyermekük megszületését
várták. A kislányét, akit édesapja
már nem ismerhetett meg, nem
ölelhetett magához. A gyermekét, aki már nem ismerhette meg
személyesen édesapját, soha nem
bújhatott oda hozzá. S ott vannak
végtelenül hosszú sorokban a többiek, akikből lassan-lassan már csak
a nevük marad meg egy emlékmű
oldalán, hiszen arcuk, alakjuk elhalványul a múló időben. S ott vannak
a névtelenek…
Október 17-én, délután 5 órakor
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kezdődött az ünnepi istentisztelet a
református templomban. A 90. zsoltár hangjai után Majláth József lelkipásztor köszöntötte az emlékező
gyülekezet tagjait. Prédikációjának
vezérgondolata a „reménységgel
emlékezés” volt. Reménységgel
emlékezés Oláh Zsigmondra és a
második világháború többi ártatlan
berettyóújfalui áldozatára. Ezután
a gyülekezeti énekkar szolgálatát
és Komádi Erzsébet szavalatát
hallgathatták meg a résztvevők. Az
istentisztelet végeztével sor került
Oláh Zsigmond emléktáblájának,
majd a világháborús emlékműnek
a megkoszorúzására is.
Siteri Róbert
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉLET

Hova forduljon a lakosság,
ha sötét van az utcájában
(A polgármesteri hivatal tájékoztatója
a közvilágításról)
Berettyóújfalu város területén
a közvilágítási berendezések az
E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. tulajdonában vannak.
Az üzemeltetést, karbantartást,
javítást vállalkozási szerződés
keretén belül – a tulajdonos által
kijelölt – EH-SZER Energetikai
és Távközlési Hálózatépítő és
Szerelő Kft. végzi a Berettyóújfalu
Város Önkormányzatával kötött
szerződés alapján. A közvilágítás
áramfogyasztásának elszámolása
– méretlen formában – közvilágítási naptár alapján történik az
önkormányzat és az E.ON között.
A méretlen elszámolás miatt a
fogyasztásért akkor is kell fizetni,
ha nem minden lámpa működik,
tehát sötét van bizonyos utcákban
és tereken. A hibát annak a lakosnak kellene bejelentenie – az
ingyenesen működő telefonszámon az E.ON-nak –, aki észleli a
rendellenességet. Ha mindenki a
másikra vár, akkor a szolgáltató
nem szerez tudomást a hibáról, és
akár hónapokig sem történik meg
a kijavításuk.
Ha olyan helyen van sötét,
ahol nincs közvilágítási lámpa, az
önkormányzat – a pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve – az E.ON
tulajdonát bővítve finanszírozhatja
új lámpatestek felszerelését.
A műszaki hibabejelentést a
nap 24 órájában hívható, ingyenes
telefonszámon kell megtenni:
06-80/210-310.
Más elbírálás alá esnek az
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egyedi hibák és más a csoportos
(3 vagy több, akár egy egész utca).
Az egyedi hibák kijavításának
határideje: 14 nap. A csoportos
hibák kijavításának határideje:
8 nap. Viharos időjárás esetén,
amikor a hibát a fényforrások
áramellátásának hiánya okozza, a
kijavítási határidő: 48 óra.
Kérjük a lakosságot, hogy
amennyiben észleli a nem működő
vagy rosszul működő (villogó)
lámpatestet az utcájában, mihamarabb jelentse be a megadott
ingyenes telefonszámon, hogy
minél előbb javítsák meg azt. Ha
több bejelentés van ugyanarra a
lámpára, akkor biztosabbak lehetünk abban, hogy a fenti határidőre
meg is történik az intézkedés.
Polgármesteri hivatal

Életünk az ételünk –
gasztronómia a számadó napokon
Igazi ínyenceknek szóló program kínálkozott a X. Bihari számadó napok látogatóinak a harmadik
napon, október 13-án, szombaton.
A manipulált élelmiszerek és botrányok média által keltett, hisztérikus
világában egyre bizonytalanabbak
vagyunk abban, mit ehetünk és
mit nem. A számadó napokon
kiállító, a térségben élő és dolgozó
kis- és középvállalkozók számára
egyre inkább presztízs jelen lenni
a rendezvényen. Balogh Sándor, a
HBKIK Berettyóújfalui Szervezete
elnökének gondolata ez, aki úgy
értékeli a szervező munkát, hogy az
idén érezhető volt az a tudatváltás,
miszerint a vállalkozók felismerték,
hogy a marketing, a szervezett
megjelenés, a reklám a sikeres
vállalkozás feltétele. A háromnapos
program túlmutat a fenti célokon:
része lehet a Tudatos vásárló leszek! elnevezésű programnak is,
amely az iskolákat célozza meg a
tanuló ifjúság tudatformálásával.
Sajnos vannak kedvezőtlen tendenciák is a magyar gazdaságban.
Demján Sándor, aki a leggazdagabb magyarok közé tartozik, egy
európai érdekképviseleti fórumon
kijelentette, hogy a magyar gazdaság egyik fő gondja, hogy a keresett
munka ma Magyarországon az,
ahol nem kell dolgozni!

Pályázati felhívás!
Berettyóújfalu Város Önkormányzata pályázatot ír ki területi védőnői
feladatok vállalkozó védőnőként történő ellátására.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A területi védőnői ellátásról
szóló 49/2004. (V. 21.) EszCsM rendeletben meghatározott feladatok.
Ellátási terület:
Berettyóújfalu VI. számú védőnői körzete
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet,
– egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett oklevél.
A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– a végzettséget igazoló oklevél másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A pályázat benyújtási határideje:
2007. november 12.
A pályázat elbírálásának határideje:
2007. november 30.
A feladatellátás kezdő időpontja:
2008. február 15.
A pályázatot Berettyóújfalu polgármesterének címezve (4100 Beretytyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.) kell benyújtani „Pályázat védőnői feladat
ellátására” megjelöléssel.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást személyesen a
polgármesteri hivatal intézményi irodáján (4100 Berettyóújfalu, Dózsa
Gy. u. 17-19.) lehet kérni.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
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Felhívás!

a Helyi Vidékfejlesztési Tervet,
és pályázatot nyújtson be a Leader
Közösség címért.
Mindkét vidékfejlesztő közösség képviselője kijelentette, hogy
a versenyben alulmaradó közösség
szakmai csapatát és fejlesztési elképzeléseit hajlandó integrálni.
Vidékfejlesztő közösségek:
Összefogás Sárrét és Bihar
Jövőjéért Akciócsoport
Tagjainak száma: 162,
Lefedettsége: Sárrét 13 települése közül 10 települést, Bihar 29
települése közül 12 települést és
Karcagot fedi le.
Az önkormányzatok aránya: Sárrét
13 önkormányzata közül 5 tag, Kar-

Ez az elgondolkodtató igazság
nem volt érvényes a számadó napok
aktív résztvevőire. Berettyóújfalu
adott otthont az országos mesterszakács képzés vizsgamunkái kiállításának és a mesterlevelek átadásának
is. A február eleje óta zajló képzést
ezen a napon koronázták meg a
jelöltek előételeik és hidegtálaik
bemutatásával. Az összetett vizsga
hideg- és melegkonyhai ételek készítéséből, tálalásából, valamint étlapkészítésből állt. A 25 jelöltből 19
főt érdemesített a szakmai bizottság
mesterszakácsnak. Kiemelkedő
munkájáért dicséretben részesült:
Királyné Rábai Eszter, Tóth Gyula,
Pércsi Miklós, Hajdú Zoltán. Boros
László, Venesz József-díjas mesterszakácsot az értékelésről kérdezte
a Bihari Hírlap: nehéz dolga volt
a bizottságnak, mert bár vérzett a
szívünk a sikertelen jelöltekért, a
szakmának kellett győzni. Csak az
arra érdemesek kaphatják meg a
címet! Sok befektetett pénzbe, energiába kerül a felkészülés a vizsgára,
ráadásul nincs minden évben vizsga, tehát komoly a tét. Mégis azt
gondolom, hogy jót cselekedtünk,
amikor fájó szívvel ugyan, de hat
jelöltet elutasítottunk, mert a botrányoktól terhes világunkban csak
a szakmai tisztesség és rátermettség
mentén nyerhetjük vissza a vendéglátás társadalmi elismertségét.
Külön öröm volt számunkra, hogy
a jelöltek között szakmai tanárok is
vállalták a megmérettetést. Jó úton
haladva az életen át tartó tanulás
példájával, a szakmai megújulás
fontosságával, valamint a szakképzés színvonalának emelésével.
A szakácsnak minden nap meg
kell újulni, és a nyitott világnak
való megfelelés komoly szakmai
kihívást jelent.
Az Eötvös-szakképző jeles
tanára, Deli Antal is mesterszakács
címet vehetett át ezen a napon.
A 28 órás non-stop munka után

Fotó: Kari

„A nemes halak randevúja” nevű
kreáció büszke alkotója vall tapasztalatairól: egyszerre volt a kurzus a
kitartás és a fáradság erőpróbája, a
barátságok, a jó csapat-szerveződés
helyszíne. A szakmai előremenetel
mellett annak felismerése, hogy ez
csupán egy lépcső a tanulásban.
Új útra kell térnie a szakmának,
nélkülözhetetlen a fejlődés.
Kiemelkedő munkájáért dicséretet kapott Királyné Rábai
Eszter tanárnő, aki az egyetlen
női résztvevője volt a kurzusnak.
Halvány zöld alapra álmodott,
finoman nőies vonalú alkotása szemet gyönyörködtetően gusztusos:
számomra a szakmai elhivatottság
próbája volt a képzés. Tanárként
dolgozom az Irinyi-gimnáziumban, és az új képzettséggel az
oktatást és a tehetséges diákok
felkészítését akarom szolgálni.
Önmagamnak is bizonyítottam,
és munkámban még tudatosabban
dolgozom ezután.
Az ínycsiklandóan izgalmas
alkotások kiállítási érinthetetlensége mellett, a szabadban ízig-vérig
gyakorlati versengésben mérhették
össze erejüket a „Tejben - Vajban
Biharban” verseny szép számú

Mezei József kapta az első
Nyíri István-díjat

A Berettyóújfalui Gazdakör értesíti a lakosságot,
hogy a Berettyóújfalu bel- és
külterületén lévő művelt területeken a betakarítás előtti
és utáni tarlózás tilos! A
tilalom nem vonatkozik a
földterület tulajdonosára vagy
bérlőjére.
A vadásztársaságokkal kötött megállapodás értelmében
aratás után az elmunkálásig a
– tulajdonos/bérlő által nem
begyűjtött – terménymaradványok a vadon élő állatok
etetését szolgálják.

A vidékfejlesztési iroda közleménye
A törvényben meghatározott
időpontig két vidékfejlesztő közösség regisztrált eredményesen a Berettyóújfalui Helyi Vidékfejlesztési
Irodában. Mindkét közösség Bihar
és Sárrét lefedésére törekedett, így
verseny alakult ki közöttük.
Az Irányító Hatóság november elején dönti el, hogy közülük
melyik lesz az elismert Helyi Vidékfejlesztő Közösség. A döntés
szakmai alapon történik az elkészített Vidékfejlesztési Stratégia,
a lefedett települések mutatói és a
közösség tagjainak reprezentativitása alapján.
Az elismert Helyi Vidékfejlesztő Közösségnek négy hónap
áll rendelkezésre, hogy elkészítse
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cag 1 tag, Bihar 29 önkormányzata
közül 1 tag.
Reprezentativitás: önkormányzat
4%, civilek 39%, vállalkozók
57%
Bihar Sárrét Összefogás
Tagjainak száma: 126,
Lefedettsége: Sárrét 13 települése
közül 12 települést, Bihar 29 települése közül 29 települést fed le.
Az önkormányzatok aránya: Sárrét
13 önkormányzata közül 6 tag,
Bihar 29 önkormányzata közül
25 tag.
Reprezentativitás: önkormányzat
25%, civilek 34%, vállalkozók
41%
Karalyos Géza
Helyi Vidékfejlesztési Iroda

résztvevői. A Bihari kistérséget
megmozgató főzőverseny jókedvű
csapatainak kondérjaiban ízes levekben fortyogott a csirke, kakas,
harcsa és más halak, valamint
birka, marha, sertés java. E nemes
húsok randevúztak puliszkával,
túrós nokedlivel, juhtúrós galuskával, burgonyával, rizzsel. Akadt
is kedvelője, ízlelője, szagolója
az elkészült ételeknek. A szakértő
zsűri munkáját Fekete László, az
ország legerősebb embere tette
oldottá, aki végig kóstolva a több
mint harminc fogásból álló kínálatot, úgy vélte: ízig-vérig magyar
világ létezik itt, az ország keleti
felén. S bár a nyugati partvidéket
jobban mossa a tőke, az itt élő
hagyományok fogják a magyarság
túlélését jelenteni. Gondolkodnak
abban, hogy jövőre az országos
„Erős ember versenyt” Berettyóújfaluban rendezik.
S, hogy ki lett a nyertes? Mindenki, akit átjárt a bográcsos ételek
füstje, mert alkotni, barátok között
lenni jó, s akinek a tüze körül
hallgatag emberek csendes cuppogással dicsérték a finom ízek
életre hívóit.
Zsákai Ildikó

Hirdetmény
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala közhírré teszi,
hogy az NB. Kőolajkutató Zrt.
megbízásából a BIOKÖR Krt.
környezetvédelmi felülvizsgálati
és rekultivációs tervet nyújtott be
engedélyezésre a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőségre.
Az engedélyezéssel kapcsolatos hatósági eljárás folyamatban
van. A dokumentáció a polgármesteri hivatal 208-as irodájában
megtekinthető.

Megköszönjük
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Berettyóújfalui Szervezete által alapított
Nyíri István-díjat első alkalommal
Mezei Józsefnek, a Mezei-Vill. Kft.
tulajdonos ügyvezetőjének ítélte
oda a kamara elnöksége.
A díj átadására a 10. Bihari
számadó napok megnyitóján került
sor, ahol többek között jelen volt
Nyíri István unokája, Nyíri Sándor
és a szobor készítője, városunk
szobrászművésze, Kurucz Imre is.
Az elnökség a bihari térség vállalkozói közül, a civil szervezetek
javaslatát is figyelembe véve, több
vállalkozót is alkalmasnak talált a
díj odaítélésére. Ez természetesen
nehezítette a testület döntését. Végül megszületett a bizonyára sokak
számára elfogadható döntés, hogy a
díjat Mezei József kapja meg.
Mezei Józsefet és vállalkozásait nemcsak Berettyóújfaluban,

hanem Bihar térségben is nagyon
sokan ismerik, hiszen a munkájuk
sok szálon kötődik a települések
villamosításához, informatikai
fejlesztéséhez. Közismert karitatív
tevékenysége is. Széles körben
támogatja a város rendezvényeit,
kiemelten a verseny- és tömegsportot. Alapítója és vezetője a
Bihari települések és Berettyóújfalu
város fejlesztésének elősegítésére
létrehozott Bihari Vállalkozói
Egyesületnek. Számos városi elismerés tulajdonosa, és testvérével
együtt az erdélyi Börvely település
díszpolgára a falu villamosításában
nyújtott támogatásukért.
Minden egyes Bihari számadó
napok megszervezéséhez aktívan,
támogatóként járult hozzá.
Tagja a helyi kamarai szervezet
elnökségének is. Gratulálunk.
Balogh Sándorné,
a HBKIK területi képviselője

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2005. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-ával támogatták a SZIVÁRVÁNY 1999
ALAPÍTVÁNYT.
A felajánlott összeget: 92.982 Ft-ot
a Szivárvány Református Óvoda
szakmai, tárgyi eszközeinek bővítésére, udvari játékok és világítóberendezések karbantartására
fordítottuk.
A jövőbeni támogatás reményében maradok tisztelettel:
Hagymási Gyuláné,
a kuratórium elnöke
Bankszámlaszám:
61100082-17084091
Adószám: 18556434-1-09

A legközelebbi lapszám
a halottak-napi
munkaszünetek miatt
egy héttel később
jelenik meg.
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Jubileumi ünnepség
a Szivárvány Református
Óvodában

Fotó: Kari

Október 5-én ünnepelte fennállásának harmincadik évfordulóját
a Szivárvány Református Óvoda.
Hagymási Gyuláné – az óvoda
vezetője – köszöntötte a vendégeket, köztük dr. Bölcskei Gusztáv
püspök urat, a Zsinat lelkészi
elnökét, majd ismertette az óvoda
történetét.
Bölcskei Gusztáv püspök örömét fejezte ki, hogy részese lehet
az óvoda születésnapi ünnepségének. Elismerően szólt arról,
hogy az óvoda úttörő módon
vezette be a keresztyén szellemű
óvodai nevelést. Jóleső érzéssel
nyugtázta, hogy az óvoda külsőbelső környezete, a természetes
anyagok sokasága, melegsége, a
szép, ízléses berendezési tárgyak,
a magyar népi kultúra hagyományának őrzése, mind illeszkednek
az Isten által teremtett világba. A
Szivárvány az élet továbbfolytatásának, az új esélyeknek, és az
új reménységnek a szimbóluma
mindannyiunk számára. Ebben
az óvodában meg lehet érezni és
érteni, amit a XX. század nagy református pedagógusa, Karácsony
Sándor mondott: „a nevelés az
légkör kérdése.” Példaértékűnek
nevezte ezt az intézményt, mivel
sikerült a város önkormányzatának
jóindulatával, együttműködésével
egyháznak, önkormányzatnak egymás szövetségeseként valami olyat
tennie, amire igen nagy szüksége
lenne a magyar társadalomnak
helyi és országos szinten is.
Külön megköszönte az óvodavezető asszonynak a világos,
tiszta, az egyszerűség mélységével
elmondott szavait, és hogy minden
időben – jó időben és rossz időben
– tudott kapaszkodót találni, és
tudott kapaszkodót nyújtani az itt
munkálkodóknak, gyermekeknek
és szülőknek. Végül áldást kívánt
mindazokra, akik az elmúlt 30
esztendőben ebben az óvodában növekedhettek, és az óvoda
életére, nevelőkre és neveltekre
egyaránt.
Az óvodás gyermekek verssel, énekkel, tánccal kedveskedtek a vendégeknek, majd Kövér
Sándorné dr., tanszékvezető főiskolai tanár, közoktatási szakértő
bemutatta az óvoda nevelőtestülete
által megjelentetett „Örvendező
szívvel a Szivárvány alatt” c. könyvet. Elmondta, hogy a könyv megírását – ugyanúgy, mint 1991-ben
a keresztyén nevelés bevezetését

– küldetésnek tekintette a nevelőtestület.
A könyv küldetéstudattal megáldott, szakmailag a legkorszerűbb felkészültséggel rendelkező
testület munkája, ahol a nevelés
nem cél, csak eszköz, ahol a tevékenységek közül választani lehet,
de dönteni kell, és a gyermek arra
kap ösztönzést, hogy az elkezdett
tevékenység mellett kitartson.
Ilyen módon alakulhatnak ki azok
a képességek, amelyek az iskolai
életmódra felkészítenek, ugyanakkor biztosítják azt, hogy a gyermek gyermek lehessen, gyermek
maradhasson. A jubileumi kötet
meggyőzi az olvasót arról, hogy
a Szivárvány Református Óvoda teljesítette vállalását, melyet
programjában a következőképpen
rögzített: Gyermekeink legyenek
érzékenyek a lélek hangjaira,
fogékonyak a jóra és a szépre.
Bízzanak Istenben, önmagukban
és másokban. Ismerjék meg értékeinket, érdeklődjenek a világ
dolgai iránt. Legyenek vidámak,
kiegyensúlyozottak, kreatív és
boldog egyéniségek. Ezt teljesíteni
a legszebb küldetés, melynek jutalma a gyermek mosolya, és Istené
a dicsőség.
Köszönetét fejezte ki Hagymási
Gyulánénak – az óvoda vezetőjének, a könyv kezdeményezőjének
és szerkesztőjének –, aki közel
40 éves szolgálatával példát adott
arra, hogy Isten, ha feladatot bíz
ránk, erőt is ad hozzá. A könyv
túlmutat egy intézmény emlékkötet jellegén, mivel példát és mintát
ad arra, miként lehet a keresztyén
szellemű nevelést a legkorszerűbb
óvodapedagógiai és pszichológiai
elvekkel összehangolva megvalósítani.
Mindezek alapján jószívvel
ajánlotta a könyvet valamennyi
egyházi, világi óvodának, szülőknek és szakembereknek, Isten
áldását kérve a szerzők további
munkájára és életére.
Az óvoda vezetője az óvoda
régi és jelenlegi dolgozóinak egyegy szál virággal köszönte meg
áldozatos munkájukat.
Az óvodai énekkar szívet melengető műsorral örvendeztette
meg a vendégeket, majd szeretetvendégség zárta a kedves
ünnepséget, mely másnap a régi
és jelenlegi óvodások közös találkozójával ért véget.
Az óvoda nevelőtestülete

Meghívó
A Bihari Diabétesz Közhasznú Egyesület vezetősége tisztelettel
meghív minden kedves érdeklődőt a november 13-án, 14 órakor
kezdődő évi rendes közgyűlésére és tudományos ülésére. Helye:
Berettyóújfalu Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagyterme
(Bajcsy Zsilinszky u. 27.) A rendezvény ideje alatt a Bihari Diabétesz Egyesület a tagság részére 50 %-os árkedvezményt biztosít
diétás termékek vásárlásához a tagkönyv bemutatása ellenében a
készlet erejéig.
Pap Sándor

Könyves vasárnap
Akik figyelemmel kísérték városunk októberi rendezvényajánlóit, láthatták, hogy a Sinka István
Városi Könyvtár igen gazdag
programkínálattal várta az olvasás
és a könyvek szerelmeseit, illetve
megpróbálta becsalogatni azokat
is, akik eddig valamiért távol maradtak a kultúra papírra vetett és
kötetbe fűzött lenyomataitól.
A különféle rendezvényekre
az „Összefogás a könyvtárakért”
elnevezésű országos programsorozat keretében került sor október
3. és 11. között. Igazán kiemelkedő
volt e napok sorában az október
7-ei „Könyves vasárnap”, amikor
a könyvek ínyencei reggeltől estig
dúskálhattak – mind szellemileg,
mind pedig fizikálisan.
A nap igazából már hetekkel
korábban elkezdődött, ugyanis
a könyvtár „Két tündér gyermeke voltam…” címmel irodalmi
fejtörőt hirdetett az idén 90 éves

Szabó Magdáról – a felnőtt és a
középiskolás korosztály számára.
Az érdeklődők és bátorkodók
feladatlapok kitöltésével vettek
részt a versenyben, amely során
a szervezők próbára tették az
olvasók ismereteit az írónő életével, munkáival kapcsolatban.
E vetélkedő eredményhirdetésére
került sor e bizonyos vasárnapon,
de Szabó Magda tisztelőinek nem
kellett „beérniük” ennyivel. Dr.
Rácz Magdolna irodalomtörténész,
egykori újfalui 3-as iskolás, ma
pedig a nyíregyházi Jósa András
Múzeum munkatársa egy lélekemelő, kissé személyes hangvételű, és igen tartalmas előadással
lepte meg a megjelenteket, és
természetesen köszöntötte a 90
éves írónőt. Ezt követte a feladatok
értékelése és persze a megérdemelt
díjak átadása.
Jóval ezelőtt kezdődött a nap
másik főprogramjának szerve-

zése is, hiszen a 9 órakor sorra
került Babakiállítás darabjait
is napokkal korábban bízták a
könyvtárosok gondjaira a féltő,
de annál büszkébb tulajdonosok.
A kiállításmegnyitó is rendhagyónak mondható, hisz nem hosszas
beszédet, majd a méltatások még
hosszabb sorát jelentette, hanem
Sándor Mária muzeológus-múzeumpedagógus közreműködésével
maguk a gyerekek mutathatták

be babáikat – elsősorban egymásnak.
Ezzel együtt és többi játékos
és tevőleges programot is tekintve
az egész nap a családoké volt. A
családok játékos vetélkedőjén túl
együtt köthetett könyvet, készíthetett ex librist vagy akár könyvjelzőt
szülő és gyerek, ezáltal közelebb
kerülve a könyvekhez – nem csupán úgy mint olvasnivalóhoz.
Kolozsvári István

Ezerarcú népfőiskola – civilek kongatják a harangot
Népfőiskola ott van, ahol közösen gondolkodó emberek szelleme
termékenyítőleg hat egymásra, és
együttes gondolkodásuk a nemzet
gazdagítására a szabad művelődés
irányába fejlődik. Mert tanulni sohasem késő! Hat évvel ezelőtt indult
útjára a kezdeményezés, amelyet a
Magyar Népfőiskolai Társaság
neve fémjelez. Ezerarcú Népfőiskola néven Egerben találkoztak
először a táji központot alkotó
népfőiskolai egyesületek. Eger,
Paks, Salgótarján, Szentendre, Tata
után október második hétvégéjén
Berettyóújfaluban randevúztak az
ország népfőiskolái.
Fábián Gyula, tanár, újságíró
előadásában a jövőbeli túlélést
a múltbeli példák, a követésre
méltó emberek helytállásának
ismeretében látja. Fiatalkori világa
meghatározó személyisége volt
Karácsony Sándor, aki korának
egyik legnagyobb hatású pedagógusa, filozófusa volt. Karácsony
a nevelésen keresztül gondolta el
az evangélium szavára hallgatva:
„hogy tegyünk tanítványokká
mindenkit.” Távol áll Karácsony
eszmerendszerétől a magyarkodás,
könyvcímeiben a magyar főnév az
ember összefoglalása. „Jelen társadalmi helyzetben új, teljes nemzeti
ébredésre van szükség, melynek
formája az önképzés, a művelődés,
a tanulás, mert enélkül továbbra is
kiszolgáltatottak leszünk, az olyan
emberek pedig védtelenek.” E záró
gondolat kétségtelen aktualitását
csak fokozta dr. Szabó Irma, az
OKM művelődési főosztályvezetőjének előadása, aki halaszthatatlan
feladatként jelölte meg az állami
szektor és a civilek egymásra
találását, mert szavai szerint a
globális világ túlélését a közösségi
kapcsolatok erősítése segítheti. Az
értelmiség nem vonulhat ki a köz
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szolgálatából, a siránkozás kevés,
tenni kell! Újra három „T” kell,
hogy uralja a kultúrát: Tehetség,
Technológia, Tolerancia. A minisztériumban elkészült az a fejlesztési
elképzelés, amely a kulturális modernizációt takarja. Eszerint cél a
vidék kultúrájára alapozva az esélyteremtés, az örökség megóvása, az
új értékek segítése, a határon túli
magyar kultúra felkarolása, a kulturális turizmus erősítése, új struktúrák és új finanszírozási rendszer
kidolgozása. A fenti célok megvalósítására készült 15 akcióterv
keretében a következő hét évben
40 milliárd forint áll rendelkezésre
az EU forrásaiból. Sz. Tóth János,
a Magyar Népfőiskolai Társaság
elnöke előadásában a kompetencia
alapú képzés megszervezésének lehetséges gyakorlatait és a nehézségeit tárta fel. A Bihari Népfőiskola
és partnerei az általuk megvalósított
projektekben a hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatására
tettek kísérletet, második esélyt
adva e csoportoknak a társadalmi
előrelépésre. 2006-ban született
meg a felnőttképzés fejlesztésére
szolgáló stratégiai elképzelés az
EU-ban. Magyarország számára
már az sem csekély kihívás, ha

nem követi a „Zuschlag-modellt”.
Tehát egy program bonyolításához
szükséges: az adott ország nyelvére
lefordított, pontosan adoptált kiírás,
lehetőleg társadalmi fórumokon
való meghirdetés, hogy azokhoz
is elérjen, akiknek szól. Felmérés
és helyzetelemzés előzze meg a
program előkészítését, hogy a legrászorultabbak jussanak képzéshez.
A pályázatok meghirdetése nyilvános legyen, ne pedig honlapok
eldugott linkjei alatt néhány óráig
találkozzanak vele csupán a szemfüles szörfözők. Az sem mindegy,
hogy kik a kuratórium tagjai, akik
elbírálják a pályázatot. A finanszírozás önkényes átszervezései sem
segítik a törvényes lebonyolítást.
Nem szólva az eredmény, kimenet,
minőség, elszámolás problémaköréről. Ma Magyarországon 100
milliókat költenek el a közjóra való
hatás nélkül, csupán a főkönyvi elszámolást tartva szem előtt. Ha így
folytatódik, az EU kemény szankciókkal súlyt minket, mert mi is
befizetők vagyunk, és felelősséggel
tartozunk. A feladathoz való alázat
és jó szándék nélkülözhetetlen!
Ironikusan hangzottak ezek a gondolatok, de vicc, ami vicc! Ami nem
az, az sem a véletlen műve!

A tanácskozás további részében
bemutatott jó gyakorlat, a Szarvason futó „Tessedikkel a XXI.
századba” elnevezésű projekt a
végéhez közeledve beszámolásra,
számvetésre késztette Lázár Zsolt,
evangélikus lelkészt, a program
koordinátorát. Tessedik Sámuel
nyomdokain haladva keresztyén
szemléletű népfőiskola szerveződött Szarvason, amely a közel
hároméves program keretén belül
329 hátrányos helyzetű ember számára mutatott utat a felzárkózásra,
munkaerő-piaci reintegrálásukra.
Nagyné Kiss Mária a Nemzeti
Civil Alap kuratóriumi tagjaként
az NCA körül formálódó botrányok
médialázával szemben, tényekre
alapozottan mutatta be a tényleges
működést. Előadásában elemezte
a hungarikumnak számító törvényt, kitért a kuratórium-választás
felelősségére, annak rendjére.
Beleláthattunk a sok vihart kavart
pályáztatás problematikájába, a
kuratórium fennmaradásért folytatott küzdelmének állomásaiba,
feltárultak a centralizáció irányába
ható kormányzati döntések lépései.
Folyamatos kutatás méri a NCA
változásait, melynek megállapításai
szerint folyamatos lemorzsolódás
van a szektorban, viszont öröm,
hogy vannak állhatatos szervezetek,
amelyek komoly szakmai programokkal képesek pénzt lehívni, és
az esetleges sikertelen pályázatok
ellenére is talpon maradnak. A
3%-os rendszer bevezetése tipikus
lehetőség a pénzmosásra, amit
nem szabad hagyni, kongatni kell a
harangot! Erős kommunikációval a
horizontálisan működő jó kapcsolatokat vertikálissá bővíteni, hogy a
döntéshozó grémiumok számára is
nyilvánvaló legyen, hogy a civilek
nélkül nem lehet magyar élet.
Zsákai Ildikó

Jótékonysági koncert
2006. április 8-án jelent meg a
Bihari Hírlapban egy cikk Juhász
Szabolcs, akkor 9 éves berettyóújfalui kisfiúról, akiről néhány éve
derült ki, hogy Duchenne-típusú
izomdisztrófiában (izomsorvadásban) szenved. Kértük a lakosság
segítségét külföldi gyógykezeléshez (őssejtbeültetéshez) Kijevbe.
A gyógykezelésre egyszer sor
került ez év júliusában. A kezelés
eredményes volt, de szükség lenne
még minimum két beültetésre, ami
további költségekkel, kezelésenként
kb. 2 millió forintba kerülne.
A szervezők a további kezelésekhez rendeznek újabb jótékony-

sági koncertet a Nadányi Zoltán
Művelődési Központban október
27-én este, melyre támogatói jegyeket lehet kapni a Széchenyi István
Általános Iskolában (3-as számú
iskola), Török Péternél, a szülőknél
és a helyszínen.
A család szeretné köszönetét
kifejezni azoknak az embereknek,
akik adójuk 1%-át felajánlották,
vagy részt vettek az ez év májusában megrendezett jótékonysági
koncerten, illetve bármilyen módon
segítettek gyermekünk gyógyulásában. Segítségükre a továbbiakban is
számítunk.
A szülők

A részletes program
A jótékonysági koncert Szabolcs Gyógyulásáért október 27-én, 19
órától. Rockzenei koncertet szerveznek az alábbi támogatók, fellépők:
18 óra: Tankcsapda közönségtalálkozó
19 óra: Vigh Gabriella és Rácz Csaba slágereket énekel
19.30 óra: Serdült Ancsa és Turzó Boglárka akusztikus duó
20 óra: Gikszer
20.30 óra: Blimey
21 óra: Tomcats
21.30 óra: Szelephézag
22 óra: Freefall
22.30 óra: Abiocore
23 óra: Metatron zenekar koncertje
A koncert helye: Nadányi Zoltán Művelődési Központ. Támogatói
jegyek: a Széchenyi István Tagiskola titkárságán 600 Ft-os áron megvásárolhatók, valamint a koncert előtt. Belépőjegyek: a koncert előtt a
helyszínen, illetve a zenekaroknál kaphatók.
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26 év a Vass Jenő utcai óvoda élén
Évek során megszoktuk, hogy
mindig új munkatársak jönnek
hozzánk, és ezt természetesnek
tartottuk, most azonban az megy
el tőlünk, aki óvodánk szíve, közösségünk összetartója volt hosszú
időn keresztül. Szeptemberben az
óvodai élet újraindult, de a Vass
Jenő utcai óvodában a gyerekek és
a szülők hiába keresték a kedves,
mosolygós Kovács Béláné Gizike
nénit, a tagóvoda volt vezetőjét. Elérkezett számára egy új életszakasz,
nyugdíjba vonul. 26 évig dolgozott
ebben az óvodában, irányította,
szervezte a munkát.
Több, mint egy negyedszázad
volt az itt eltöltött idő, és ez nem
múlt el nyomtalanul. Munkáját
mindig szívvel-lélekkel végezte.
Fontosnak tartotta a tanulást, a
szakmai felkészültséget. Komplex
és intenzív tanfolyamokon vett
részt. Megyei szintű bemutatókat
tartott. Azon fáradozott, hogy óvodánk még szebb, még gazdagabb
legyen, a gyerekek és a szülők
mindig jól érezzék magukat itt.
Gizike irányításával vezettük be a
Néphagyományőrző óvodai programunkat, amelynek köszönhetjük
jó szakmai hírnevünket határainkon
túl is. 2003-ban Jubileumi évkönyvet szerkesztett, melyben bemutatta
a város első óvodájának történetét,
alapításától napjainkig. 2006-ban

megszervezte a Néphagyományőrző óvodák konferenciáját, amelyen
Erdélyből és az ország minden
pontjáról több, mint 200 óvónő
vett részt. Jótékonysági bálokat
szervezett, alapítványt hozott létre,
melynek segítségével bővíthetjük a
gyerekek játékkészletét.
Nagyon jó munkatárs volt.
Pálya iránti elkötelezettsége, a
gyermekek szeretete, kitartása,
embersége mindannyiunknak példa lehet. Kiemelkedő munkájáért
megkapta a Vezető Pedagógus
címet. 1987-ben Miniszteri Dicséretet, 2002-ben Kiváló Pedagógus
kitüntetést vehetett át.

Kedves Gizike!
Légy továbbra is melegszívű,
vidám mosolyú, amilyen eddig
voltál. Köszönjük az együtt töltött
éveket, tovább visszük az elkezdett
munkát! Nagyon sok örömet, boldogságot és jó egészséget kívánunk
az elkövetkező nyugdíjas évekhez.
Nekünk nagyon fogsz hiányozni!
„Lesz egy hely, mely mindig
tiéd marad,/ Hol bármikor kedves
szót találsz,/ S hol újra otthon érzed
majd magad,/ Ha néha szíveddel
majd visszavágysz!” (Vesztergom
Andrea: Megannyi év)
Az óvoda dolgozói

Kótiné Bocska Irén: Szívembe költözött
Szívembe költözött az ősz,
pengeti húrját mélán,
a nyár, az aranyfényű
már tovaillant némán.

Borongok az éggel együtt,
hosszabbodik az este,
szél vetkőzteti a fákat,
fázik a bogár teste.

Szemereg a hideg eső,
könnyes a nyírfa ága,
fakuló fűben macska jár,
barnul a kert virága.

Szívembe költözött az ősz,
fogva tart és szorongat,
addig így lesz, míg majd egyszer
a tél harangja bekongat.
Fotó: Kari

A falugazdász rovata
Az Európai Unióban 2007. január 1-jétől 10 tagállam bevezette
a farmtámogatási rendszert (továbbiakban: SPS), amelynek legfontosabb jellemezője, hogy a termelést
szétválasztják a támogatástól. Ez
tulajdonképpen nem is támogatás,
hanem egyfajta jövedelempótlás,
függetlenül attól, hogy mit termel
a gazda. A tervek szerint Magyarország 2009. január 1-jétől áll át
erre a rendszerre, de uniós szinten
2010-ig meg kell történnie a teljes
átállásnak.
Az SPS előnye a jelenlegi SAPS
Top-Up támogatási rendszerrel
szemben:
– Jobban igazodik az agrárpolitikai
prioritásokhoz
– Stabilizálja az üzemi strukturát
– Egyszerűsíti az adminisztrációt.
Magyarországon megjelent a
106/2007(IX.24.) FVM rendelet
az úgynevezett történelmi bázisjogosultságról.
A történelmi bázisjogosultság
olyan vagyoni értékű jog, amely
alapján bizonyos ágazatokban
nemzeti kiegészítő támogatás jár a
kedvezményezetteknek.
Történelmi bázis: a termelő rendelkezésére álló, az adott jogcímre
vonatkozó bázisjogosultságok
összege.
A történelmi bázisjogosultság
használati jogának, valamint a nemzeti történelmi bázisjogosultságok
mennyiségének nyomon követése
érdekében nyilvántartást kell működtetni, mely hatósági feladatokat
az MVH látja el.
A termelő történelmi bázisát a
támogatási rendelet szerint kiadott
hatósági bizonyítvány, illetve határozat tartalmazza, melyet majd
mindenki postán kap meg az MVHtól, 2008. február 28-ig.
A bázisjogosultság változásának
módjai:
– Átruházás: a történelmi bázis egy
részének vagy egészének egy
vagy több termelőnek történő
eladása, elajándékozása.
– Ideiglenes átengedés: a törté-

Negyvenéves érettségi találkozók 1967–2007

Dr. Csatári Bálint
emlékezik

Az Arany János Gimnáziumban
1967-ben 7 osztály, plusz egy levelező tagozat tett sikeres érettségi
vizsgát. A 4. C és a 4. E osztály élete
sok közös jegyet hordoz. A négy év
alatt közösek voltak a testnevelés
órák. A lányok a lányokkal, a fiúk a
fiúkkal tartották a tesit. Mi voltunk
az úgynevezett 5+1-es tagozat. Ez
azt jelentette, hogy a hat tanítási
napból egy a gyakorlati foglalkozásé volt. A lányok női szabó francia
varrást, a fiúk gépszerelést tanultak.
Mindkét osztály rendszeresen találkozott ötévente. A negyvenéves
érettségi találkozót is megünnepelte
külön-külön mindkét osztály. A 4. E
osztály találkozóján harminc fő vett
részt. Miután összejött osztályunk a
város egyik éttermében, felkerestük
a gimnáziumot. Sétálgattunk a
folyosókon, visszaemlékeztünk és
mutogattuk egymásnak, hogy hol

voltak osztálytermeink, melyik volt
a tanári szoba akkor, és mindenkiben előjött valami kedves emlék
a negyven évvel ezelőtti időkből.
Nagyon jól éreztük magunkat volt
iskolánk falai közt, csak mondtukmondtuk a régi kedves diákos
történeteket, csínytevéseket. Ezt
követte az osztályfőnöki óra, ami
nem volt ám szokványos. Osztályfőnökünk, Ungvári Imre tanár úr nagyon készült erre az „órára”. Annak
idején – annó negyven éve – csak
fényképezőgép létezett. Hol voltak
még akkor a ma használatos digitális modern gépek? Ő az érettségi
tabló alapján sorra vette a tanulók
fotóit, DVD-n megjelentette azokat,
és minden tanulóhoz írt néhány, a
személyiségére jellemző mondatot.
Majd kérdezett. Mi történt negyven
év alatt? Elérted-e a célod? Teljesült-e a vágyad? Miben változott

a személyiséged? Csak ámultunk
a tanár úr „művén”. Negyven év
távlatából így emlékezni. Egy
biztos: Ungvári tanár úrnak mi
voltunk az első osztálya, és pedagógusként tudom, hogy egy tanárra a
legmélyebb nyomot, a legnagyobb
hatást az az osztály gyakorolja,
amelyiknek életében először volt
osztályfőnöke. Hiszen együtt kezdte
a tanári pályáját velünk. Valahol
az életutunk összefügg. Falucskai
igazgató úr akkor Nagyrábén egy 52
éves érettségi találkozón vett részt,
így hozzánk nem jutott, nem juthatott el, de azt mondta nekem: „Tudja,
maguk boldogok lehetnek, hiszen
csupa fiatal tanár tanította Önöket”.
Ez így igaz, de tizenévesen ez nem
foglalkoztatott bennünket. Ma már
az a 9-10 év korkülönbség teljesen
eltűnt. Innen kívánunk Falucskai
igazgató úrnak nagyon jó egészséget és hosszú boldog életet.
A hagyományos osztályfőnöki
órán mindenki elmesélte jelenlegi
élete történetét. Ez a korosztály
már vagy nyugdíjas, vagy közel
a nyugdíjhoz. Ma már az unokák
szépítik a gyermekek mellett az
életünket. A vacsora után késő éjszakába nyúló, véget érni nem akaró beszélgetés zárta a 4. E osztály
találkozóját. A szép pályát befutott
öreg diákok köszönik Ungvári Imre
osztályfőnöküknek a sok törődést,
Aranyiné Tóth Katalin tanárnőnek,
Körtvélyesi János tanár úrnak és
feleségének Marikának, hogy ezen
a felejthetetlen ünnepen velünk
voltak, együtt emlékeztünk a régi
diákévekre.

2007. október 26.

A 4. C. osztály találkozója a nyár
legvégén volt. Számukra szomorú
is volt egyben ez a nap, mivel „osztályfőnök úr”, Lővei Károly éppen
egy éve örökre elment. Ezért ők is
Ungvári Imre tanár urat kérték fel
az osztályfőnöki óra megtartására,
aki szívesen tett ennek eleget, vezetésével ünnepelték találkozójukat,
melyen huszonkét öreg diák, volt
osztályfőnökük özvegye és Mónika leánya is részt vett. Miután
az Arany János Gimnáziumban
összegyűltek a résztvevők, Ungvári tanár úr hasonlóképpen, mint
nálunk, a régi fényképeket vette
elő itt is, és a kivetítőn látottak igen
nagy hatással voltak a jelenlévőkre.
Negyven év múltával is magukra
ismerhettek. Majd mind a diákok,
mind a tanárok beszéltek életük
alakulásáról, munkahelyükről,
családi életükről. Ezt követően
felkeresték Lővei Károly „osztályfőnök úr” (őt így kellett hívni)
sírját a temetőben, ahol elhelyezték
az emlékezés koszorúját. A város
egyik éttermében a vacsora után
beszélgetésekkel, eszmecserékkel
zárták a napot. Köszönik a 4. C-sek
Ungvári Imre tanár úr munkáját,
Lővei Károly volt osztályfőnökük
özvegyének és lányának, hogy
elfogadták meghívásukat. Nyirkos
Tibor tanár úrnak a részvételt. Örömükre szolgált, hogy a vacsoránál
megjelent Falucskai Jenő igazgató
úr és Ferenczy Kálmán tanár úr is.
Azzal a reménnyel vált el mindkét osztály egymástól, hogy öt év
múlva: „Veletek ugyanitt”.
A szervezők

nelmi bázis egészének vagy egy
részének egy vagy több termelőnek meghatározott időre történő
bérbeadása, haszonkölcsönbe
adása.
– Lemondás: a történelmi bázis
egészéről vagy annak egy részéről az országos tartalék javára
történő, ellentételezés nélküli
lemondás.
– Jogutódlás/öröklés
Van néhány olyan dolog, amire
fel kívánom hívni a figyelmet:
– Amennyiben a 2006. évi támogatási kérelem benyújtása és
2006. december 31. között a
termőföld használójának személyében, illetve 2007. január 1. és
október 2. között a történelmi
bázisjogosultság jogosultjának
személyében történt változás, azt
be kell jelenteni.
– A módosítást az ügyfél kérelmére
az MVH végzi el, a kérelmeket
2007. október 31-ig kell postára
adni az MVH által rendszeresített
nyomtatványon. A benyújtás
ideje a postára adás dátuma. A
formanyomtatványhoz minden
esetben csatolni kell a változást

igazoló dokumentum egy eredeti
vagy hitelesített példányát.
– Amennyiben öröklés vagy jogutódlás következtében kerül
átírásra a történelmi bázisjogosultság, úgy az átírási kérelmet
az öröklést vagy jogutódlást
alátámasztó dokumentumok
jogerőre emelkedését követő 30
napon belül kell benyújtani.
– A bejelentést az alábbi címre kell
küldeni:
Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal
Közvetlen Támogatások
Igazgatósága
1385 Budapest, 62. Pf.: 867
A borítékra rá kell írni: „Szántóföldi bázisjogosultság módosítás”
Jelenleg még nem tudjuk, hogy
a történelmi bázisjogosultságot
milyen értéken kell számolni,
gondolom, a jogszabály hamarosan
megjelenik.
Elég „érdekes” dolog a történelmi bázisjogosultság, már eddig is
nagyon sok kérdés érkezett ezzel
kapcsolatban. Ha bárkinek gondja
van, keressen bennünket a falugazdász irodában.
Ékes Irén falugazdász

Postaládánkba érkezett

Ezerhétszázötven millió
Idézet a Bihari Hírlap legutóbbi
számából: „Részletes tájékoztatást
kaptak a képviselők a 2003. és
2007. év közötti állami és európai
uniós támogatásból városunkban
megvalósított projektekről. A
beszámolóból kiderült, az elmúlt
három évben 120 pályázat került
benyújtásra, amelynek 32%-a nyert.
Ezen pályázatok révén összesen
mintegy 1.750 millió forint összegű támogatást sikerült bevonni a
városfejlesztési tervekbe.”
Ezerhétszázötven millió forint
bizony nagyon sok pénz, ha ehhez
hozzáadom a szükséges önerőt,
akkor több mint 2 milliárd forintról
van szó. Annyiból 100 vadonatúj
családi házat lehet építeni, az már
egy egész utca. A városban egyre
kevesebb embernek van biztos
megélhetése, az alkalmazottak
minimálbért kapnak, kínlódnak a
kisvállalkozók, a közszférában dolgozók fizetése bizonytalan, néhány
jól fizető állástól eltekintve még a
tanult embereknek sincs perspektívájuk. Ebben a rendszerben nem a
nagy terepjárókkal közlekedőkkel
van a baj, hiszen mögöttük legtöbbször az átlagnál sokkal magasabb
teljesítmény van. Az emberek
többsége nem olyan alkat, vagy
nem volt módja, itt nem is említem
a fiatalokat vagy a nyugdíjasokat.
Az önkormányzatnak nem feladata
gondoskodni az emberekről, de joggal elvárják, hogy az önkormányzat
úgy költse el a közpénzt, hogy az itt
élők esélyei javuljanak.

Én nem látom az ezerhétszázötven milliót.
Nem találok rendezett utakat,
olyan járdákat, amelyeken gyerekkocsival körbe lehet sétálni a várost,
nem találok rendezett köztereket,
padokat, szemétgyűjtőket, játszótereket, sportpályákat a gyerekeknek.
Nem látok korszerű középiskolákat,
általános iskolákat, óvodákat. Látok viszont lepusztult kultúrházat,
sportcsarnokot, piacot, strandot.
És azt sem értem, hogy a város
legkorszerűbb óvodáját miért a
város legtávolabbi pontjára kellett
építeni, ráadásul megfelelő parkoló
és lehajtó nélkül, nem értem, hogy
miért nem bontják már el, és csinálják meg szakszerűen a Postapark
balesetveszélyes lépcsőit.
A pénz elköltésében nem érzek
koncepciót, tudatosságot, következetességet és felelősségérzetet.
Mindezek fényében el kellene
számolni ezzel a pénzzel.
Ha a képviselőknek úgyis elkészült egy részletes tájékoztató,
akkor a Bihari Hírlapban is közzé
lehetne tenni. Hadd tudják a város
lakói is, hogy mire költötték a városi képviselő-testület tagjai az adóforintokat. Ez így demokratikus.
Karalyos Géza
Szerkesztői megjegyzés: Tisztelt
Irodavezető Úr! Nyitott kapukat
dönget, mert szerkesztőségünknek
szándékában áll közzétenni ez igen
részletes tájékoztatót, de ez idáig
erre terjedelmi okokból nem volt
lehetőségünk.

Tisztelt Molnár Mária!
Írásom nyílt levelére nem válasz, csupán észrevétel, megjegyzés.
Mint gombagyűjtőt meg kellene értenem, hogy mi késztette olyan következtetések levonására, amit nem tudhat, de nem is tud.
Ugyanis: levelének utolsó két gondolatát megfordítom. „Mert továbbra is szeretnénk gombát gyűjteni” – eddig gyűjtőként kihez vitte a gyűjtött
gombáját megvizsgáltatni, hogy meg tudja nyugodtan enni? Sok-sok éve
vizsgálok gombát a polgármesteri hivatal megbízásából, a lakásomon az
év 365 napján, kivéve három hetet szabadságolás miatt, a piacon 12 éve,
de Ön gombavizsgálati lehetőséget eddig nem adott nekem.
Vagy most lett volna az első alkalom, amikor vizsgáltatott volna?
„És az sem baj, ha ismeretünk időnként felfrissül, gyarapszik” – írja,
így ez valóban nem valósulhatott meg. Megjegyzem, szeptember 25-ét
követően egy levélaláíró sem keresett fel gombavizsgálatra sem a piacon,
sem a lakásomon.
Ha Ön engem nem is ismer, milyen bátorsággal veszi górcső alá
szakemberi mivoltomat? Egyáltalán ismerte-e volt kollégámat, hogy kijelentse: „Őhozzá tudásban, de elhivatottságban és lelkületben is hasonló
szakemberre” van szüksége Berettyóújfalunak. Ön olyan értékítéletet
mondott, ami nem az Ön tiszte.
Dr. Csuka Imre

Bihari Diéta
A Parola Közhasznú Egyesület és a Nadányi Zoltán Művelődési
Központ tisztelettel meghívja Önt a Bihari diéta VI. ülésszakára, mely
a Batthyány-emlékév keretében kerül megrendezésre.
Fővédnök: Szeifert Ferenc, Berettyóújfalu polgármestere
Időpont: 2007. november 5. (hétfő)
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ
Erdélyi Gábor terme.
4100 Berettyóújfalu, Bajcsy-Zs. u. 27.
Program:
10.00–10.10 Köszöntőt mond Szeifert Ferenc, Berettyóújfalu polgármestere, a rendezvény fővédnöke.
10.10–10.15 Az ülésszakot megnyitja Kálnay Zsolt levezető elnök, a
berettyóújfalui Arany János Gimnázium igazgatóhelyettese.
Az előadások témája Batthyány Lajos és kora.
Előadók: Dr. Veliky János (egyetemi docens, DE-BTK Történelmi Intézet), Dr. Fleisz János (egyetemi magántanár, Partiumi
Keresztény Egyetem, Nagyvárad): Dr. Velkey Ferenc (egyetemi
docens, DE-BTK Történelmi Intézet), Dr. Miru György (egyetemi
docens, DE- BTK Történelmi Intézet), Petró Leonárd, doktorandusz
(DE-BTK Történelmi Intézet).

Az értékre nincs idő...

Fotó: Kari

Ha van kulturális arculata korunknak, jelenünknek – és beszélhetünk róla –, akkor bizonyos,
hogy a művészi és érzelmi kultúra
rohamosan és látványosan hanyatlik. Na nem a maga valóságában működésében, hanem a társadalmi
megítélésben. A köznyelvi megnyilatkozások, a közgondolkodás,
nem merve szólni a magatartásbeli
megnyilatkozásokról, mind ezt
bizonyítják.
Miközben klasszikus értékek,
ismeretek és alkotások kerülnek
raktárokba – netán penészednek
is, egyre erősebb a mindennapi
élet sekélyessége, ál-esztétikája.
A szépség álsága a tömegek kielégítésében gyökerezik. A kultúra
nem megfelelni akar. A kultúra, a
művészet értésre vágyik. Megértésre. Persze nem mindenkiére.
Nem kell a kukoricapattogtatást
vagy a madáretetést művészetnek
hívni, filozófiai síkra terelni. A
fontos filozófiák veszendőben;
könyvtárak alig porolt polcain
felejtődnek. A populizmust ide
ne engedjük bekopogtatni. Elég a
közéletbe…
***
Nagy Vince grafikusművész
érzékeny ember. A művészekre
amúgy is mondják. Érzékeny
– fogékony – cselekvő ember.
Nem csak műveli, de szervezi is.
A gáborjáni alkotótábor emblematikus alakja – szervezője – gyűjteményes kiállítással mutatkozik
a berettyóújfalui közönségnek. A
Debrecenben élő alkotó soha nem
szakadt el teljesen Bihartól. Munkái sok helyen visszaköszönnek,
és neve is gyakori szereplője a
megye katalógusainak, művészeti
programbeszámolóinak.
Az ember folyton keresi a lelkét… Hasztalan – nem hasztalan.
Majd elválik. A tájak és emberek.
Emberek a tájban. Tájak emberek
nélkül. Dolgozva, játszva, emberkedve. Épületek között. Természetesen. Nagy Vince képei nem
túlfűtöttek, nem szenvedélyesek,
nem lángolóan ifjak, de magukban
hordozzák a tisztaságot, a harmóniát, a szerethetőséget. Hát szeres-
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sük. Szeretik. A művésztársak, a
közönség és az egyszerű művészi
kifejezést kedvelők. Nemcsak és
mindig az emészthetőség, hanem
az emésztés a fontos. A szép megérzése nemcsak az alkotó, de a
befogadó néző dolga is. Sőt…
***
Vannak, akik számára a művészet, a kultúra, az esztétikum,
az érzelmek világa nem más, mint
„szó” – „lufi”, nem hajt semmi
hasznot, semmi kézzelfoghatót. A
hasznosság fontos. Nem mindenben. Ezen a kiállítás megnyitón
sokan voltak. Meglepően sokan.
Újfalui viszonylatban - sicc! -. Valamiért. Az érthető művészetért.
Bíró Gyula
A kiállítás megtekinthető a
Nadányi Zoltán Művelődési Központ kisgalériájában.
A kiállítást megnyitotta: Székelyhídi Ágoston, író

összefogás segíthet
„Élünk és meghalunk…” Csaka az
felemelkedésükön
– Halottak napi gondolatok, síron innen –
Fotó: Kari

A halhatatlan együttes dalsorai örökérvényűek. Élünk és meghalunk, mindenki tudja, hogyan teszi: mértékkel és anélkül, eszik,
iszik, és mást csinál. A halál soha nem jön jókor. „Élhetett volna
még szegény…” – mondják arra, aki korán eltávozik. (Az indiánok
ezt megoldották: elment az örök vadászmezőkre.) Manapság egy
ötvenen túlinak nem érdemes a temetőben fejfákat olvasgatni, de rossz
kinyitni a napilapok hátsó oldalait is. A halálozási dátum gyakran
50 és 60 év közötti.
Persze kikerülhető a korai halál, ha valaki olvassa az egészségügyi jótanácsokat a lapokban. Egyszer árt a hús, majd a tojás és
a tej, de ha biztosra akarunk menni, kevesebbet lélegezzünk. Más
egészségügyi tudorok szerint egy-egy pohár bor vagy sör életet ad.
Egy-egy feketekávé élénkít, de tönkreteszi a gyomrunkat, pláne cukor
nélkül. A férfiak egészséges életének velejáróját már illetlenség is
megemlíteni.
Fordítsuk komolyra a szót. Sajnos nagyon betegek tudunk lenni,
amikor már teher az élet. Többnyire elítélik az élet eldobását, pedig
aki addig eljut, biztosan megváltásnak tekinti. Megmenti önmagát
és családját a további szenvedésektől. Ez a halál már tényleg „kegyes”.
A halálban sem vagyunk egyformák. Ha egy fiatal művész hirtelen meghal, két hétig gyászolja az ország. Ha már kenyere javát
megette, szépen elsiratják egy-két nap alatt. Elért mindent, amit
akart – mondják.
A civil családoknál más a helyzet. Valamikor az élete végéhez
közeledő családtagot befogadta egy jó kórházi orvos, hogy ott térjen
meg a Mindenhatóhoz. Manapság már a családtagnak kell eltölteni az
utolsó órákat a hozzátartozóval, ami nehéz és megrázó, de emberibb,
mint mikor csak a ruhát kell bevinni az egészségügyi intézménybe.
Van a halálnak kétféle változata is. A természetesről már esett
szó, az önkezűség egy másik módozat. Az utóbbit többnyire szenzációnak tekintik, és másban keresik a hibát. Ha egy közismert ember
teszi meg, idővel könyvet is írnak róla. Az abban olvasható találgatásoknak gyakran a fele sem igaz. Így ezt a halált „nem érdemes”
választani.
Eljön a nap, a temetés. Ez hol díszesen, hol simán folyik. Faluhelyen egy temetést illik halotti torral bevégezni, ahol a gyászolóknak
az elfogyasztott pörkölt és itóka után oldódik a feszültsége. Ha viszont
valaki nem tart tort, azt megszólják.
A végső stáció a sírkőállítás. Némelyik egykor szép temető lassan
úgy néz ki, mint egy lakótelep. Sok-sok egyforma sírkő galambokkal,
törtszárú rózsával, jobb esetben nyitott könyvvel. A kényelmesebbek
egy-két év múlva lefedik betonlappal a nyughelyet, hogy ne kelljen
virágot locsolni és kapálni.
A valamikori szeretet, az emlékek, a fájdalom egyre halványul, és
maradnak az évente egyszer kirakott mécsesek fényei, amelyek jelzik,
hogy alattuk valamikor egy élet lobogott. Aztán következik egy évig
a sötétség ott lenn és fent.
Harasztosi Csaba

Városunkban gyűltek össze a
bihari és sárréti polgármesterek,
kisebbségi önkormányzati vezetők
Pap Istvánnak, a Berettyóújfalui
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnökének meghívására. A konferencia aktualitását az adta, hogy az
előttünk álló – hétéves – európai
uniós költségvetésben mintegy
200 milliós támogatás juthat az elkövetkező években a térségben élő
roma lakosság életkörülményeinek
javítására.
A tanácskozás felemásra sikeredett, hiszen a legilletékesebb
előadók – Gyökös Zoltán kistérségi
irodavezető és Kolompár Orbán, az
Országos Cigány Önkormányzat
elnöke – nem jelentek meg.
A tanácskozás résztvevői itt is
szóvá tették azt, hogy a szocialisták
által létrehozott, Leader-akciócsoportra pályázó helyi közösségből
kihagyták a cigány kisebbségi
önkormányzatokat.
Galló Ferenc, az ADITUS KFT.
regionális igazgatója, Leader-szakértő a jelenlévőket arról tájékoztatta, milyen pályázatokat nyújthatnak be annak érdekében, hogy
a kisebbségek felemelkedéséhez
hozzájáruljanak.
Dr. Vitányi István, a térség
országgyűlési képviselője, bejelentette: a nagy hírveréssel beharangozott romaprogramból semmi

Ők voltak az elsők
1963-ban indult Berettyóújfaluban a gyermekfelügyelői képzés. Előzmények és tapasztalat
nélkül, de nagy lelkesedéssel,
nyitottsággal ők „járták ki” azt
az utat, amire ráépíthető volt a
további évek munkája, majd a
középfokú óvónőképzés. Szívesen
és szeretettel emlékszem magam is
ezekre az évekre. A jóra törekvés,
a közösen átélt élmények, a segítés
és törődés olyan kohéziós erőteret
hozott létre, amiben természetessé,

Kirándulás az Időkapuba
Szeptember 30-án reggel 35
tanulóval indult csapatunk a – II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
a Hunyadi Mátyás Tagiskola – az
első M3 Archeopark regionális diák
futófesztiválra, Polgárra.
Ezen a rangos eseményen
Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is
képviseltette magát elszánt futóikkal. Általános és középfokú
intézmények tanulói, juniorok és
testnevelő tanárok vehettek részt
a versenyen. Cél a Regionális futóbajnoki cím eldöntése és a futás
népszerűsítése volt.
Megérkezvén, birtokba vettük öltözőnket, és testnevelőink
instrukciói alapján elkezdtük a
bemelegítést. Lelkes csapatunkhoz
mások is hamar csatlakoztak. Mikor
a Debrecen TV is megjelent, megtettük a bevezető kört, ami egyben
a pálya útvonalát is megismertette
velünk. 10 órától megkezdődött az
eligazítás, majd a korcsoportonkénti küzdelem.
A verseny füves és aszfaltozott

úton, a parkban, gyönyörű környezetben zajlott. Mivel osztályonként
3-4 futó jött el, így szinte minden
évfolyamban tudtunk indulni, a
800 m-es és az 1600 m-es távon is.
Óriási hangzavarral és ovációval kísérték egymást hajrázva a gyerekek.
Jó érzés volt látni, hallani, ahogy
biztatták, elismerték a különböző
településekről érkezők is társaikat.
A legmelegebb időben, ebéd után
indultak a külön-kategóriás juniorok és felnőttek. A hangos, kitartó
szurkolóknak köszönhetően büszkén gratulálhattunk Zoli bácsinak
– igazgatónknak – a testnevelők
első díjához.
Az 1-3. helyezettek érem és tárgyi
jutalomban részesültek
Dobogóra állhattak közülünk:
1. hely Takács László István ( 2.
oszt.) II. R. F. Ált. Isk.
Kovács Zoltán (igazgató) II. R. F.
Ált.Isk.
2. hely Szász Kitti ( 5. oszt.) H.
M. Tagiskola
Matolcsi Istvánné (szülő) II. R. F.
Ált. Isk.

3. hely Birinyi Zoltán (2. oszt.)
II.R.F.Ált.Isk.
Papp Anna (4. oszt.) II. R. F. Ált.
Isk.
Lukács Dorina (8. oszt.) H. M.
Tagiskola
Szabó Dorina ( 2. oszt.) H. M.
Tagiskola
Szász Tímea ( 5. oszt.) H. M.
Tagiskola
Borsos Kristóf ( 4. oszt.) H. M.
Tagiskola
A 4-6. helyezettek
dicsérő oklevelet kaptak:
5. hely Kamuti Alex Zsolt (8.
oszt.) II. R. F.Ált. Isk.
Kamuti Erik Márk (3. oszt.) II. R.
F. Ált. Isk.
Somi Fanni (4. oszt.) II. R. F. Ált.
Isk.
Kerekes Anett (8. oszt.) II. R. F.
Ált. Isk.
6. hely Erdei Zsolt Tibor (8.
oszt.) II. R. F. Ált. Isk.
Borsos Zoltán ( 7. oszt.) H. M.
Tagiskola
Gyüre Alexandra ( 6. oszt.) H. M.
Tagiskola

sem valósult meg, csupán egy
kormányhatározatra tellett, ami
abból áll, mit fognak majd megvalósítani. A honatya szerint a
cigányság felemelkedése egyre
távolabbinak tűnik, sőt, a lecsúszó
nagy tömeghez egyre többen a magyarságból is csatlakoznak. Vitányi
István meggyőződése: napjainkban
PR-kormányzás folyik, pedig az
országnak nem segélyből élőkre,
hanem adófizető polgárokra van
szüksége.
Kovács Zoltán, a megyei közgyűlés tagja, elmondta: a megyei
önkormányzatnak hármas feladata
van ezzel kapcsolatosan. Egyrészt
támogatni minden olyan törekvést,
amely a cigányság felemelkedését
szolgálja, másrészt megteremteni
az ehhez szükséges feltételeket. A
megye jelentős összeget fordít költségvetéséből erre a célra – jelentette
be. Legfontosabb célként említette
a megye cigány szervezeteinek
összefogását, melyre azért van
szükség, mert komoly, mélyreható
változást csak így remélhetnek az
érintettek.
A jelenlévők szándéknyilatkozatot fogadtak el arra vonatkozóan,
hogy egy hónapon belül létrehozzák
a Bihar-Sárréti Cigány Kisebbségi
Önkormányzatok és Civil Szervezetek Szövetségét.
Nyírő Gizella

Kis Péter (3. oszt.) II.R.F.Ált.Isk.
A regionális mozgósítási versenyben az iskolák között előkelő
2. helyen végeztünk, a debreceni,
hajdúszoboszlói, hajdúböszörményi sportegyesületek mellett, velük
megmérettetve joggal húzhatjuk ki
a gyerekeinkkel magunkat.
Az ünnepélyes eredményhirdetés után bebarangoltuk a közel
5 hektáros területen kialakított
parkot. Látnivalók, programok
akadtak bőven: tájházak, jurták és
berendezéseik, régészeti leletek,
horgásztó, lovaglás, állatsimogató
és egy modern játszótér, megkóstolhattuk a szabadkemencében sült
kenyérlángost is.
Izzadtan, örömmel telve szálltunk buszra, ahol egymásnak mutogatva érmeinket, a nap eseményeiről, a futásról beszélgettük végig a
hazafelé utat.
Eredményesen, jól telt a napunk,
megtettünk, és megmutathattunk
magunkból valamit.
Papp Attiláné
II.Rákóci Ferenc Ált. Isk.

a mindennapok gyakorlatává vált az
együttműködés, a nem rád, hanem
érted haragszom szemlélete. A helyi
nevelőotthon mellett - külső szakmai gyakorlaton - megismerkedtek
több megye nevelőotthonának pedagógiai tevékenységével is.
1967-ben - érettségi után - több
mint 90 %-uk nevelőotthonban és
óvodában helyezkedett el, később
szinte mindnyájan továbbtanultak.
A negyvenéves érettségi találkozón emlékeztek arra a négy
évre, amit a „védő szárnyak” alatt
az iskolában töltöttek, és a „szabad
ég alatt” eltöltött négy évtizedre.
Főhajtással gondoltak azokra a
társaikra, akik már nem lehetnek
közöttük, és beszámoltak a négy
hiányzó társuk életútjáról is.
Összességében eredményes és
sikeres pályát jártak be a magánéletben és szakmájukban egyaránt.
Többen nem teljesen egészségesen
is itt voltak, úgy érezték, itt kell
lenniük. Jó volt látni, hogy az
összetartozás érzése több évtized
elteltével is átütő erővel tud hatni.
Beszámolóik hűen tükrözték, hogy
nevelői munkájukat a gyermekek
szükségletei iránti érzékenység motiválta. Érzelemgazdag, szeretetteljes viszonyulás hatotta át az együtt
töltött órákat. Boldogok voltak,
hogy Nyirkos tanár úr is eljött, és
az elismerés hangján szólt hozzájuk. Köszönet Pálfiné Pötyinek a
szervező, gondoskodó munkáért.
Örülök, hogy még mindig tudják
biztatni, segíteni egymást, és feltöltődnek az együttlét örömével.
„A gyökerek persze nem látszanak,
de tudod, hogy azok tartják a fát.”
(görög költő).
Kamuti Lajosné
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Az első helyen állnak
Az ötödik forduló után négy
győzelemmel és egy döntetlennel a
Futsal NB I. első helyén áll az Mezei Vill FC csapata. Szitkó Róbert,
a csapat edzője elmondta, hogy
a nagy rivális, Gödöllő (akinek
eggyel kevesebb mérkőzése volt)
győzelme esetén is valószínűleg az
első helyen marad a csapat, hiszen
gólarányban jobbak vagyunk.
Szitkó Róbert kifejtette, július
közepén kezdték meg a felkészülést
heti 3-4 edzéssel, majd következett
egy edzőmérkőzés Cip-Déva ellen,
akiktől 7:2-re kikaptak (vezettek
2:0-ra is). A hazai felkészülés után
Székelyudvarhelyen egy négycsapatos tornán vettek részt, ahol
a vendéglátók mellett Szeged és
Marosvásárhely szerepeltek még.
Gyengén teljesítettek, két vereség és
egy döntetlen volt a torna mérlege.
Ennek ellenére ezek a mérkőzések
nagyon jól szolgálták a felkészülést.
A bajnoki szezon rajtja előtt még egy
felkészülési mérkőzést játszottak a
DASE ellen, ahol olyan dolgokat
próbáltak ki, amelyeket nem igazán
tudnak úgymond csak második
vonalas csapat ellen gyakorolni.
Ennek is köszönhető, hogy 4:4-re
végződött ez a mérkőzés.
Nem jó kezdők a bajnokságot
tekintve – állapította meg Szitkó
Róbert. Az, hogy most négy győzelemmel és egy döntetlennel
vezetik a mezőnyt, a maximális
teljesítmény határát súrolja. Nem
vártak ilyen jó kezdést, és ennek
akkor lesz igazán értéke, ha az
elkövetkezendő két mérkőzést is

meg tudják nyerni. Következik a
Cső Montage csapata idegenben,
majd itthon a Rubeola. A tavalyi
kilenccel ellentétben az idén 12
csapatos a mezőny, ebből a 12-ből
az 5-6 rivális közül (magukat is
beleértve) fog kikerülni az első
négy helyezett. A Rubeola az egyik
esélyese szerinte az idei bajnokságnak, akik a Kanárikkal egyesülve
15 egyformán jó képességű játékost
tudnak felvonultatni. Az Aramisz is
összekapta magát, a Cső Montage
nagy ellenfél lesz, az újonc Győri
Mobil Transz kellemes meglepetés,
a nagy ellenfél, a Gödöllő reményei
szerint a bajnokság végére kifullad
a kevés minőségi játékosnak köszönhetően, viszont a legegységesebb Szentes és a meglepetésekre
képes Szeged is beleszólhatnak a
dobogós helyezésekbe.
A magyar válogatott 16 csapatos
meghívásos világkupán vesz részt
Brazíliában, emiatt most átmeneti

14. Versenyautó-kiállítás
– november 10-11. –
A hagyomány folytatódik! A
városi sportcsarnokban az idén is
új autókat és új autótípusokat, versenyautókat és motorokat állítunk
ki. Olyan gépcsodák is láthatók
lesznek, amilyenek még soha.
Az idén az APRILIA jóvoltából a motoroké a főszerep. Ennyi
motor még nem volt egyszerre
látható a sportcsarnokban. Utcai és
verseny motorok, robogók, quadok,
chopperek. Turbózza fel Ön is
autóját, motorját! Profik mutatják
be, hogyan is kell ezt csinálni.
Közel 50 autó és motor lesz látható
az idén és egy igazi kuriózum, a
TÓTH TEAM versenykamionjába
is bepillantást tehetnek a látogatók.
Ez az a versenykamion, amivel ifj.
TÓTH IMRE MotoGp versenyző
és csapata versenyről versenyre
járja a világot. Nyitva tartás: szombaton és vasárnap, 10-18 óráig.
ÉLŐ WEBKAMERA segítségével
mindenki láthatja a kiállítás egy kis
szeletét az interneten is. Honlapunk:
http://c666.fw.hu. Itt a legfrissebb
információk azonnal olvashatók.
Rallye filmvetítés, cégbemutatók, nyereményjátékok, koncertek,
sztárvendégek szórakoztatják a
közönséget! Szombaton, 13.30-kor
autóverseny a város utcáin, majd
fúvószenekari koncert, karate-

bemutató. 17.00-kor vendégünk
lesz ifj. Tóth Imre MotoGp versenyző. Sztárvendég: 17.30-kor a
BON-BON. Vasárnap délután élő
koncertek, karate-bemutató step
aerobic, hastánc-bemutató, Poperett
duó koncert. Nagyon szeretnénk, ha
TALMÁCSI GÁBOR is elfogadná
meghívásunkat, és délután 17.00kor személyesen is köszöntené a
látogatókat, valamint dedikálná
újonnan megjelenő könyvét. Terveink szerint a Talmácsi Gábor
édesapja által működtetett gyermek
motoros iskola és Talmácsi Gergő
is bemutatkozik az idén. A motoros
iskola a kiállítás mindkét napján
minden gyermek részére ingyen
motorozást ígér.
Tombola! Tombola! Tombola!
Az idén az ICE TUNING fantasztikus ajándéka lesz a fődíj, egy
169.000 Ft-os ROBOGÓ! Jöjjön el
és nyerje meg! Részletes program
a plakáton, a szórólapokon, honlapunkon és a Berettyó Rádióban.
Köszönjük támogatóinknak:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata, ALLIANZ Hungária Biztosító
Zrt., APRILIA, Suzuki ServiceShop Kft., ICE TUNING, Bella
Costa Söröző-Étterem-Vendégház,
Móló Panzió, SZE-NA Kft. Autó-és
Gumiszerviz, Fa-Gáz Kft. LINE-X
platóbevonat.

szünet van a bajnokságban (következő mérkőzés: november 11. Cső
Montage – MVFC). Örömükre
szolgál, hogy a magyar válogatottban (16 fő) két játékos is képviseli
csapatunkat Trencsényi János és
Pallai Gábor kapus személyében.
Távozó és érkező játékosok is
vannak, távozott angliai munkavállalása miatt Nagy Tibor, érkezett a
szezon elején Varga Zoltán Ausztriából. Egyre inkább számíthatnak
az utánpótlástól „felkerülő” Kisikán
Tamásra, és jelenleg is próbajátékon van náluk egy fiatal játékos,
a román NB III-ból érkező Popan
Lucian. November 10-én jön egy
újabb játékos Romániából (aki a
Steaua Bucarest ifjúsági csapatában
is játszott) szintén próbajátékra, Mih
Krisztián. Sok sérüléssel bajlódtak
a bajnokság kezdete óta – mondta el
a csapat edzője. Trencsényi combizom sérüléssel, Angyalos részleges
combizom szakadással, Nagy Tamás lábfej-sérüléssel, Pallai pedig
ujjsérüléssel bajlódott. Ezek miatt
jókor jött a szünet, a formájukat
és a „szerencsesorozatot” tekintve
viszont rosszkor.
A bajnoksággal párhuzamosan
zajló magyar kupában is talpon
vannak, ahol a legjobb nyolc közé
jutottak.
R. S.

Sporteredmények
Futsal Magyar Kupa
A nyolc közé jutásért
Cucu FC Kecskemét – MVFC 4:6
Labdarúgás NB III.
Balmazújváros – BUSE 3:3
BUSE – Nagyecsed 0:2
U-19
BUSE – Balmazújváros 1:1
Nagyecsed – BUSE 1:1
U-16
BUSE – Balmazújváros 0:2
Nagyecsed – BUSE 1:3
U-15
Komádi – BUSE 12:0
BUSE – Sárrétudvari 1:3
U-13
Komádi – BUSE 12:0
BUSE – Sárrétudvari 2:1
Kézilabda
Lány OSB
Hajdúböszörmény – BMSE 30:14
Hajdúnánás – BMSE 31:20
Férfi NB II.
Békéscsaba – BMSE 29:28
Ifi
Békéscsaba – BMSE 48:22

IRODASZEREK
Leporellók, fénymásoló-papírok,
faxpapírok, pénztárgép-szalagok,
borítékok, tintapatronok,
floppy- és CD-, DVD-lemezek,
lézer-tonerek, festékporok.

NYOMTATVÁNYOK
Orvosi nyugták
és készpénzfizetési számlák.
Műanyag tányérok, poharak
és evőeszközök.

FÉNYMÁSOLÁS,
spirálozás, laminálás.
Bélyegzõkészítés egy nap alatt.
Nyitva: H-P: 7.30 -17-ig,
Sz: 8-12-ig.
4100 Berettyóújfalu,
Puskin u. 20.
Tel./fax: (54) 401-619,
06-30/9688-683

2007. október 26.

A Nadányi Zoltán Mûvelõdési Anyakönyvi hírek
Elhunytak
Központ programjai
ZORÁN KONCERT
November 8., csütörtök, 19 óra
Élő koncert a Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagytermében.
Jegyek igényelhetők 3300 és
3000 Ft-os áron a művelődési
központban telefonon vagy személyesen. Tel: 54/402-014
***
SZÍNHÁZ
November 20-án, 18 órakor
Szirmai Albert: Mágnás Miska
operett két felvonásban. Szereplők:
Fogarassy Bernadett, Pankotai
Péter – Kovács Etele, Keszler Éva,
Fogarassy András, Faragó András
– Benkóczy Zoltán, Gyurity István,
Borbáth Ottília, Németh László.
Kísér: Bíró Attila és zenekara.
Jegyek elővételben a művelődési központban igényelhetők.
(Személyesen vagy 54/402-014
telefonon). Jegyek: 2200 Ft-os és
2000 Ft-os áron. A budapesti FOGI
SZÍNHÁZ előadásában.
***
KIÁLLÍTÁS
Október 29-én, hétfőn, 17 órától
László Károly kézdivásárhelyi
keramikus kiállítását megnyitja:
Mátyás Szabolcs, író.
A megnyitó után az Erdélyi
Gábor teremben „Ahol a zsenik

bölcsője ring” címmel tart könyvbemutatót Mátyás Szabolcs, író.
A kiállítás megtekinthető november
9-ig, naponta 9 órától 17 óráig.
Október 27-én, 19 órakor jótékonysági koncert Juhász Szabolcs
gyógyításáért a művelődési központ
nagytermében. Az előadóteremben
közönségtalálkozó a Tankcsapda
együttes tagjaival.
***
A MAG – előadássorozat következő programja
November 6., 18 óra
„Önfenntartó gazdálkodás
lehetőségei, kicsiben és nagyban”
Előadó: Rózsa Péter – biogazda.
***
KLUB
November 8-án, 14:30 órakor Erdélyi Gábor teremben az
„Együtt-egymásért Klub” soron
következő előadása.
***
A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ az elmúlt évben hagyományteremtő szándékkal közös
gyertyagyújtással emlékezett az
1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira a népligeti kopjafánál. Az idén ismét közös gyertyagyújtásra hívjuk a város polgárait
november 4-én, 18 órára.

Bihari folk fesztivál
Berettyóújfalu, november 3-4.
Programjaink:
November 3., szombat, Nadányi
Zoltán Művelődési Központ
14 óra: Néptánccsoportok szakmai bemutatója
17.30 óra: A Nagyvárad táncegyüttes műsora
19 óra: Táncház
November 4., vasárnap, Kabos
Endre Városi Sportcsarnok
11 óra: Néptánccsoportok szakmai bemutatója

15 óra: A Szeredás népzenei
együttes Alföldi gyermeklakodalmas című műsora
15.45 óra: Táncház
A rendezvényekre a belépés
díjtalan.
Rendező: Nadányi Zoltán
Művelődési Központ.
Berettyóújfalu,
Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Tel.: 54 402-014, 500-022,
fax: 54 500-299,
email: nzmk@freemail.hu.

Benedek László emlékezete
Ha valaki csak először találkozott vele, vagy felületesen ismerte,
talán túl patetikusnak találta, ha
a hazáról, a magyarságról, a magyar történelemről és irodalomról
beszélt. Pedig az említett témákról
ő őszinte átszellemültséggel szólt.
Az jött ki a száján, amit a szívében
is érzett.
Az 1931-ben született Benedek
László a szülői házból hozta magával a kitűnő pedagógiai érzéket
és a gyermekek szeretetét. Tanári
pályafutása Püspökladányhoz és
Berettyóújfaluhoz kötötte. Volt beosztott nevelő, kollégium-igazgató
és lelkes nyugdíjas korú oktató. A
kollégiumot sem szálláshelyként
tartotta a diákjainak, hanem mindig
olyan programokat, pl. szavalóversenyeket szervezett, amelyek
a növendékek szellemi fejlődését,
érző emberiességét fokozta.
Lelkes támogatója volt a honismereti táboroknak és aktív munkása
a szép napokat megért Bihari Irodalmi Társaságnak. 1991-ben búcsúztatták nyugdíjasként, de nagyon
örült, ha többször is megkérték,
álljon vissza tanítani a Bessenyei
György Szakközépiskolába. Többször találkoztunk szeptemberben a
buszon, amikor újságolta: Csabám,
Nagy Miklós megkeresett, hogy
tanítsak tovább nyugdíjasként,
és én örömmel mondtam igent.
Nagyon megdöbbentette a tény,
hogy némely renitens diák divatba
hozta a bombariadót. Ha hazaért
Debrecenbe, sem pihent, hanem
kertjében ápolta a gyümölcsfáit és
a szőlőt. Ott is nevelte a sarjakat.
Imádta az unokáit, mindig óriási
szeretettel beszélt róluk.
Egyik kedves sztorija a püspökladányi munkálkodása alatt

a gimnáziumba került Cserhalmi
György, a ma már Kossuth-díjas
színművészről szólt, amit jó hangulatában többször elmesélt. Cs.
Gy-t ugyanis kitiltották Debrecen
összes oktatási intézményéből, így
került Ladányba. Ott aztán megszelídült. Egy alkalommal édesanyja
– a neves operaénekes – fellépett
a városban. Az intézmény igazgatója, Laci bácsi és a renitens diák
szüleivel egyidőben volt a strandon,
mikor a befogadott diák odasétált
két tiszteletjeggyel: Igazgató úr! A
szüleim tiszteltetik, és szeretettel
várják az esti előadáson.
Benedek László a nyár végén
elhagyta legközelebbi szeretteit,
kedves diákjait és tantárgyait, a
hazát, a történelmet, az irodalmat,
a mindig nevelhető gyümölcsfáit
és szőlőtőkéit. Ha létezik túlvilág,
akkor Laci bácsi ott is tanít, és szavalóversenyeket szervez. Ha valami
huncut dologról mesél, biztosan
kacsint egyet úgy, mint életében.
Nekünk túlélőknek mindig így
marad meg emlékezetünkben, ő
pedig békésen nyugszik a Debreceni Köztemetőben.
Harasztosi Cs.

Szeptember
28.: Burányi Istvánné
Bátori Erzsébet (1934)
29.: Gáll János (1928)
Október
12.: Nagy Imréné
Uram Mária Terézia (1928)
13.: Hermann Károlyné
Szekeres Margit (1946)
15.: Mester Józsefné
Vágó Irma (1940)

Meghívó
Kamarahangverseny a berettyóújfalui református templomban október 27-én, szombaton, 17 órakor
Breznyán István – trombita
Tokai Ágnes – ének
Sárosi Dániel – orgona
Johann Sebastian Bach, Georg
Friedrich Händel, César Franck,
Felix Mendelssohn-Bartholody,
John Stanley, Johann Ludwig
Krebs, Alessandro Scarlatti,
Sigfrid Karg-Elert és Louis
Vierne műveiből
A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk.

Felhívás!
Kedves volt „Aranyos” diákok!
A Bihari Alma Mater Alapítvány és az Arany János Gimnázium
közössége állandó iskolatörténeti
kiállítást szeretne létrehozni. Ehhez
kérjük minden volt diák segítségét,
aki fel tudna ajánlani olyan képeket, diáksapkákat, jelvényeket,
dolgozatfüzeteket, ellenőrzőket,
tankönyveket, igazolványokat,
okleveleket, történeteket stb.,
amelyekből a mai diákok megismerhetnék az iskola történetét, a
nagy tanáregyéniségeket.
A kiállítás megnyitását 2008.
március 7-én, 16 órára tervezzük,
amikor megrendezzük a Bihari
Alma Mater Alapítvány baráti
körének hatodik találkozóját is.
A kiállítás megnyitása és a műsor
után szokásos baráti beszélgetés
lesz a Szabó Pál Kollégium ebédlőjében.
Köszönettel
a kuratórium nevében:
Pócsikné Anka Klára
A felajánlott tárgyakat kérjük,
juttassák el levében vagy személyesen az iskolába. Érdeklődni a
következő telefonszámokon lehet:
54/402-250, illetve 54/403-925.
Az Arany János Gimnázium
Bihari Alma Mater Alapítványa
köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik személyi jövedelemadójuk
1%-át alapítványunk céljaira ajánlották fel.

Bihari Hírlap
A berettyóújfalui önkormányzat
kéthetente megjelenõ közéleti lapja.
Fõszerkesztõ:
dr. Szegediné Lovász Magdolna.
Munkatársak:
Rinyu Sándor (sport), Kari Sándor (fotó).
Szerkesztõségi titkár:
Kundráth Andrea.
A szerkesztõség címe:
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Telefon: 402-286.
Felelõs kiadó: Porkoláb Lajos.
Tördelés: Barna Ildikó.
Nyomás: Pirehab Kht. Debrecen.
Felelõs vezetõ: Becker György.
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