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Szép lehet az „ősz” is
Gondoljunk csak Vörösmarty
Mihály Szép Ilonkájára (Áll-e még
az ősz Peterdi háza...) vagy Arany
János Kapcsos könyvébe zárt Őszikéire, nem beszélve Ady verséről: a
,,Már vénülő kezemmel fogom meg
a kezedet, már vénülő szememmel
őrizem a szemedet” kezdetűre. De
vehetnék számos világirodalmi
példát is, e helyett, csak a mindenki
által ismertekkel példálóznék annak
bizonyítására: életünk ősze is tartogathat szépségeket, ha mi is úgy
akarjuk. Amikor a test már elfáradt,
nem mindig engedelmeskedik,
egyik helyen szúr, a másikon meg
hasogat, a lélek akkor is, mindezek
ellenére és csak azért is maradhat
fiatal. Ha aktívan él, szorgoskodik,
ha ,,szépkorúan” is vágyik egy
közösséghez tartozni, és netán még
megmutatni is kívánja magát, hát
sokáig lehet az ember úgymond
fiatal. Ehhez hasonló gondolatokat
fogalmazott meg Szeifert Ferenc
polgármester és Gyula Ferencné
országgyűlési képviselő asszony
is, amikor köszöntötték a Bihari
nyugdíjasok IV. kulturális találkozójának résztvevőit. Csupa ezüstösen fehérlő ősz hajú – a barnából,
feketéből csak mákosan kivillanó,
a már ezüsten csillogó és a hófehéren tiszteletet parancsoló – ünnepi
öltözetű, idős ember töltötte meg a
Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagytermét november 23-án.
Nádudvartól Újirázig, Bárándtól
Biharkeresztesig voltak jelen kör-
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nyékünk nyugdíjas szervezeteinek,
egyesületeinek tagjai, közel négyszázan, akiket – a Városi Zeneisola
tanárainak nagyon szép zenei
bevezetője és a Karácsony Sándor
Kollégium diákjának szavalata után
– a rendezvény fő szervezőjeként,
háziasszonyaként Pikó Gyuláné,
a berettyóujfalui Berettyóparti
Nyugdíjasok Egyesületének elnöke
is köszöntött, kiemelve azt, hogy a
városunkban negyedik alkalommal
megrendezett kulturális találkozó
célja is megegyező az eddigiekkel,
bemutatkozási lehetőség biztosítása
a szépkorúak számára, és ezáltal
aktív tevékenységre késztetés,
valamint a hagyományőrzés. Ez
utóbbit szolgálta az a nagyterem
falait díszítő kiállítás is, melyet
térségünk népművészeti és kézműves remekeiből állítottak össze.
Ezen a délelőttön, kora délutánon

több mint százan mutatták meg idős
korukra is megőrzött tehetségüket,
életkedvüket a kultúrház színpadán.
Népdalkörök, szólisták, versmondók
– vasalt ingek, blúzok, keményített
szoknyák, alsószoknyák. Szépek
voltak, még így, szépkorban is. Versengés nem volt, csak bemutatkozás,
ám a szervezők valamennyi fellépő
erőfeszítését, bátorságát jutalmazták
emléklappal és apró ajándékokkal,
melyet a Szociális és Munkaügyi
Minisztériumtól pályázat útján
nyert támogatás tett lehetővé.
A díjazottak:
Horgosi Terézia, a Bakonszegi
Népdalkör vezetője, Jávor Jánosné,
a Fehér Mályva Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület vezetője,
Erdei Sándorné, a Bárándi Nyugdíjas Női Klub vezetője, Mike
Ferencné, a Komádi Nyugdíjasok
Klubja vezetője, Bagdi Gyula

és Bagdi Gyuláné szólóénekesek Komádiból, Kuk Gyuláné, a
Konyári Nyugdíjas Klub vezetője, Guj Jánosné, a Körösszakáli
Nemzetiségi Nyugdíjas Egyesület
vezetője, Kissné Vince Mária, a
Mezősasi Idősek Klubja vezetője,
Tóth Sándorné, a Nádudvari Szociális Szolgáltató Központ Idősek
Klubjának vezetője, Némethné
Kiss Marietta, a Váncsodi Népdalkör vezetője, Csordás Mózesné
versmondó, a zsákai Darázsfészek
Nyugdíjas Klub vezetője, Szivák
Gyuláné, az Újirázi Gondozóház Árvácska Klubjának vezetője,
Katona Lászlóné szólóénekes, a
berettyóújfalui Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének tagja, Kalmár
Dezsőné versmondó, a Berettyóparti
Nyugdíjasok Egyesületének tagja,
Sándor Zeréndné, a Berettyóparti
Nyugdíjasok Egyesülete Hagyományőrző Népdalkörének vezető
tanára. Nacsa Andrásné, az Újirázi
Gondozóház Árvácska Klubjának
tagja. Kiállítók: Tóth Lajosné Kaba,
Szilágyi Józsefné Zsáka, Márkus
Jánosné Zsáka, Kiss Lajosné Kaba,
Turbucz Bálintné Berettyóújfalu,
Kerekes Sándorné Berettyóújfalu,
Matolcsi Imréné Berettyóújfalu,
Kerekes Sándorné Berettyóújfalu,
Matolcsi Imréné Berettyóújfalu,
Szűcs Lajos Hencida, Kovács Pálné
Komádi, Kuk Gyuláné Konyár.
A kulturális találkozó közös
ebéddel és baráti beszélgetésekkel
zárult.
L.M.

Az idei királyság a motoroknak jutott
14. versenyautó- és motorkiállítás
Berettyóújfaluban
Biztosan nem csökkent a Forma-1 rajongótábora, de az idén,
vasárnap délelőttönként inkább
Talmácsi Gáborért dobogott soksok magyar szíve. Ez a rajongás
hatotta át az örökké lelkes Krisztik
Csaba lelkét is, aki mindig arra
törekszik, hogy évről évre újabbat
mutasson be az érdeklődőknek. Már
Talmácsi világbajnoki címe előtt
megszervezte a motoros parádét,
ahol szebbnél szebb, jobbnál jobb
motorokban gyönyörködhetett a
sportcsarnokba látogató közönség.
Néha hallgathatták Talmácsi Gergő
motorjának hangját is, de megcsodálhatták a másik kategóriában
versenyző ifj. Tóth Imre kamionját
is, amiben sokat aludt Talmácsi
Gábor is. A rendezvényen itt volt a
világbajnok édesanyja és öccse is,
valamint a büszke apa, Talmácsi
István motorosiskolája is. Sajnos a
főhős nem tudott eljönni, mert egy
Milánóban tartott apriliás rendezvényen vett részt, majd tesztelte a jövő
szezonra kapott vadiúj motorját. A
hangulat azonban emelkedett volt.
Újdonság volt az is, hogy először
a kiállítás történetében eljöttek gyönyörű kocsijaikkal a füzesgyarmati
tuningosok, és érkeztek kereskedők
eddig Újfaluban még nem látott
márkákkal is. A tombolán sem
lehetett eddig még nagy értékű
robogót nyerni.
Kesjár János, az örök autóépítő
Ő az, aki soha nem hiányzik
a bihari rendezvényről. Ő az, aki
másfél év alatt egy újabb autót
épített, és várja a jövő évet, hogy a
tesztelések után első osztályú futa-

mokon is kipróbálja az új Kesjárcsodát. A teszteléseken kijöttek
a gyermekbetegségek, most már
alaposan megismerte a csapat az
új kocsit. Náluk soha nincs rossz
hangulat, a közösség együtt van, és
csak a minél jobbra törekszik.
Talmácsi Istvánné, az egy hete
világbajnok anyukája
A média munkásai kézről kézre
adják interjúra a nagyon szerény,
kedves barna asszonyt.
– Mindig tudtuk, hogy tehetséges. Mindent rááldoztunk a támogatására, de egy idő után már nem
győztük pénzzel. Hála Istennek
ekkor jöttek a szponzorok, akik
szintén láttak Gáborban fantáziát.
Huszonkét éve sok munkája van
ebben a világbajnoki címben. Mint
anya természetesen minden horzsolástól féltem, de a mi családunk
már régi motorosnak számít, hiszen
a férjem is motorozott, és Gabi
öccse is ezt teszi. Én pedig lelkesen
asszisztálok mindhármójuknak. A
hátrány az, hogy nagyon keveset
vagyunk együtt, hiszen a versenyek
februártól-novemberig tartanak.
Közben járni kell a tesztelésekre
is. A karácsony az biztos szent
lesz, amikor mindannyian együtt
leszünk.
Szerencsére szépen fogynak
az Apriliák
A debreceni viszonteladó cég
vezetője széles mosollyal nyilatkozott a Bihari Hírlapnak. Nem
jött nekik rosszul reklámnak T. G.
világraszóló sikere. Nem baj, ha sok
fiatal is szereti a márkát, hiszen nem
korhoz kötött. Először jól kell biciklizni, aztán jöhet a motor, persze a
nagyon ifjaknak először a robogók.
Nem gond, ha egyszerre nincs elég
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pénz, hiszen jó hitelkonstrukcióik
vannak. Meg lehet különböztetni
a márkát, mert míg a japánok az
egyenes futásra és az összhangra
teszik a hangsúlyt, az olaszoknál
inkább a dizájn és a motorral való
együttélés jelzi a követendő utat.
Két távol-keleti,
a KIA és a Suzuki
Először vettek részt az újfalui
bemutatón a KIA szalontól Püspökladányból. A márka három éve van
a repertoárukban. Mint minden autókereskedőnek, nekik sem könnyű
manapság a sorsuk, de próbálják,
hogy a KIA eladható legyen. Nem
egy nagyon elismert márka, de már
nem az a bizonyos távol-keleti,
amire legyinteni kell. Kedvezőek a
garancia-időszakok. Már jótállnak
egy-egy típusért hét évig is. Több
motormárkával vannak szerződésben, 650 köbcentiig forgalmaznak
kétkerekűeket. Kezdőknek ajánlott
az 50 köbcentis kismotor, a nagyok
megkaphatók másfélmillióért.
A berettyóújfalui Suzuki forgalmazója azzal kezdi, hogy igen

óriási a piaci harc és konkurencia.
Előnyt élveznek, hogy a kocsi
hazai gyártmány, igyekeznek a
legolcsóbbat és a legjobb minőséget
eladni. A márka továbbra is megbízható és versenyképes. Központi
és saját akciókkal kedveskednek
a vásárlóknak. Novemberben és
decemberben téligumi ajándékkal
lepik meg a vevőket. Az országos
húszszázalékos vásárlási visszaesés
onnan ered, hogy a bankok óriási
kedvezménnyel szédítették a vásárlókat. Sajnos sokan nem tudtak
törleszteni, így a kocsik közel felét
vissza kellett adni. Nehezen tudnak
fizetni az ügyfelek, de most már a
pénzintézetek is jobban odafigyelnek, kinek adnak hitelt. Jelenleg
vezetik a hazai eladási listát, és
évente jönnek ki egy-egy új modellel. Legközelebb erre februárban
kerül sor.
Aki elfáradt a nagy csillogás
szemlélésében, azt kellően kikapcsolták a színvonalas kísérő zenei
és sportbemutatók.
Harasztosi Csaba

bhirlap@freemail.hu

Pálfi István portréfotóját
helyezték el Brüsszelben
A tavaly nyáron tragikusan
fiatalon elhunyt európai parlamenti
néppárti képviselő portréfotóját
helyezte el a magyar delegáció Pálfi
István volt brüsszeli irodája előtt a
napokban.
A temetés óta az első hivatalos
csoport érkezett Hajdú-Biharból
De Blasio Antonio – Pálfi István
utóda – meghívására Brüsszelbe.
A polgármesterek, országgyűlési
képviselők, megyei és települési
önkormányzatok tagjai előtt Szájer
József emlékezett, majd a legjobb
barát, Becsey Zsolt Pálfi Istvánra.
Előbbi családi ünnepnek nevezte
az összejövetelt, melyről egy családtag, Pálfi István hiányzott, ám
jelen volt az özvegy, Pálfiné Pántya
Anikó. Becsey Zsolt néhai képviselőtársa érdemeit méltatta, s ígéretet
tett a közösen elkezdett határokon
átívelő kapcsolatok építésére. De

Blasio Antonio úgy fogalmazott:
mostantól István szeme követni
fogja munkáját, s fentről figyelmeztet, ha valamit elront.
A hazai küldöttség nevében
Tasó László országgyűlési képviselő nemzeti színű szalagot helyezett
el a portré körül, a volt munkatársak
pedig koszorút, virágcsokrot a szeretve tisztelt képviselő emlékére.
Nyírő Gizella

Közérzetek
Konvergencia és a mai Magyarország. Nem kevesebb a forrás, nem
kisebb a felhasználható pénzösszeg, „nincsennemvan” elvonás, hanem
konvergálunk, tehát (azaz, mégpedig, vagyis, sőt, ámde, habár….verbális
kórófüzér a köbön…) – közelítünk. Struktúrát váltunk. Meg sebességet…
Magyarázunk. Az ember meg sírjon csak befelé. Száraz könnyeivel, dehidratálva. Fitnessel, finesszel, welnessel. Mert megérdemli. Kereskedelmiesen. Financiálisan és fiskálisan. Megmagyarázunk. Tudjuk. Szoktuk,
szeretjük. Elkövetjük. Na, ja…. Nem beszéltem mellé, hanem kellőképpen
körbejártam a problémát…. Közállapotok. Közérzetek. (Közérzitek?)
Bulvárország. Egy elfeledett ország. A nyelv mint funkcionális nulla.
Uniós zérófaktor… Szellemi tőkekiáramlás. Chaos Anno Domini, avagy
magyarhon 2007-…. (?)
Igen, elismerem, hogy kissé kaotikus volt a felütés, de véleményem
szerint hazugság lenne, ha a mai közállapotokat akár a kényelmes stagnálás szintjére is emelném. Mert nem érzem így. Sőt, hogy őszinte legyek,
én már közállapotról sem merek gondolkodni egy atomizált, szétzilált,
nagyrészt parttalanul tengődő társadalomban. Ó, hogyne, tudom én, a
médiából mást se hallani, csak hogy még egy kicsit kell kibírni (Kinek?
Mit? Miért? Meddig? Mert még sokszor ezt sem tisztázzák...), meg hogy
majd mi megmutatjuk, és amúgy is: Megcsináltuk. Ezt… Megint mások
tülekednek, verekednek, veszekednek, hízelkednek, hisz új lesz a jövő és
felettébb szép (mert megadatik majdan szeretet, pénz, béke, megváltás,
ezotéria, plazmatévé, babarózsaszín felhők a türkizkék égen…), csak el az
útból, félre, félre, csak most, csak Önöknek, csak tőlünk. Őszinte legyek?
Nem tudom, miben higgyek. Higgyek-e egyáltalán valamiben? Egy arctalanná globalizálódó világban, egy kifosztott, megmérgezett planétán?
Létezik-e még közakarat, jól felfogott közös érdek, önzetlenség, felismerés,
józan ítélőképesség? Ki (vagy kik) lesz(nek) azok, akik a hazugságokba,
hamis illúziókba vezetett egyre szélesedő (és sajna butuló…) tömegekkel
felismertetik a „helyzet” – globális és helyi szinten is – fenyegető mivoltát?
Érdekében áll-e egyáltalán ez a felismertetés az aktuális hatalomnak?
Hiszen a gondolkodó, véleményt formáló tömeg veszélyt és kihívást is
jelenthet számára.
Tudom persze, hogy borzasztóan nehéz nagyot álmodni, ha a kenyér
a tét, ha a „havi fix” se fix, amikor szinte naponta köpnek minket arcul
az áremelésekkel, leépítésekkel (urambocsá’ racionalizálásokkal…),
amikor a szebb élet reménye csak az üres frázisok szintjén érint meg
minket. Tartalmatlanul. Értékmentesen. „Kilúgozva”. Hamisítatlan
magyar médialiberalizmussal. Mert mára már ez is „hungarikummá”
vált. Gyakran érezzük, hogy sorsunk mint egy megtűrt árucikk tengődik
az élet hatalmas „vásárcsarnokában”. Ott hátul, valamelyik félreeső
poros sarokban. Közhely, hogy nehéz időket élünk, ám mégis igaz. Hol
a kiút? Merre tartunk? Van-e fent és lent? Létezik-e létjogosultsága a
rejtett, számunkra ismeretlen hatalmi játszmák, érdekcsoportok, lobbik
árnyékában jobb és baloldalnak? Kérdések, kérdések, újra csak kérdések.
Véget érnek-e a kételyek valaha? Letűnik-e egyszer a „fortélyos félelmek”
időszaka? Vagy egyszerűen csak naiv vagyok? Jobb, ha megmaradok az
egyszerű, kisvárosi egzisztenciámnál? Talán fogjam be a számat, és éljem
az életemet, amit megszabnak nekem (ön)kény és kedv szerint? Kérdések
gyötörnek. Nem csak engem. Az országot is kérdések kínozzák. A világot
is. Súlyos kételyek. „Neveket akarok hallani!” – mondja a dalszöveg. Nem,
a nevek ebben a helyzetben már semmitmondóak. Válaszokat, kiutakat
keresünk (Kiutak márpedig vannak!), mert „zsákutcában vegetálunk”.
Cselekednünk kellene. Mindannyiunknak. Hogy ne legyen igaza a költőnek
– 1918 óta folyamatosan – a „közérzetről”:
„Hegedűs fickók többet hegedűlnek,
Olcsó cécókon ezerek vegyűlnek,
Rút zsivány arcok ékesre derűlnek
S ijjedt szelídek szökve menekülnek.”
(Részlet Ady Endre Krónikás ének 1918-ból című verséből)
Kiss Tamás
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉLET

Felhívás!
Berettyóújfalu város 38/2003. (XI. 28.) számú
rendelete szól az önkormányzat képviselő-testülete
által alapított kitüntetések odaítéléséről.
A rendelet értelmében a „Magyar kultúra napja”
(január 22.) alkalmából a képviselő-testület Erdélyi
Gábor-díjat adományoz.
E rendelet 5. § (1) bekezdése szerint az „Erdélyi
Gábor-díj” kitüntetés annak a Berettyóújfaluban élő és
alkotó személynek adományozható, aki tevékenységé-

Dönts jól, jövőd a tét!

vel a város kulturális életét gazdagította, vagy a közművelődés területén szolgálta, szolgálja az ittélőket.
A képviselő-testület a 2007 decemberi ülésén dönt
az Erdélyi Gábor-díj odaítéléséről.
Kérem, hogy az elismeréssel kapcsolatos írásbeli javaslataikat indoklással 2007. december 7-ig beérkezően
szíveskedjenek benyújtani az alábbi címre:
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.

Ígéretes jövő a határmenti
együttműködésben
A fenti megállapítással biztatott
a városunk polgármesteri hivatalának nagytermében november 14-én
Határon átívelő együttműködések
címmel megrendezett szeminárium, melyen Berettyóújfalu szinte
valamennyi intézményének vezetői, munkatársak, vállalkozások
képviselői, a romániai Bihar megye képviselői, testvérvárosunk,
Margitta intézményvezetői ültek
össze együttgondolkodásra keresvén az intézményi, illetve a
személyes kapcsolatok erősítésének
lehetőségét. Az immár ötödik közös
találkozóhoz a Románia-Magyarország, Phare CBC/Interreg program
biztosította a pénzügyi forrást.
A pályázat célja a két közösség
együttműködésének támogatása,
valamint a szerzett ismeretek,
tapasztalatok cseréje különböző
területeken, de főként az európai
integrációs kérdésekben. Dr. Ökrös
Zoltán Berettyóújfalu c. főjegyzője
köszöntve a résztvevőket elmondta,
ez idáig négy alkalommal volt
lehetősége a határ két oldalán
különféle területeken – közigazgatásban, gazdaságban, kultúra-sport
és szociális téren – dolgozó szakembereknek tájékozódnia egymás
helyzetéről, tapasztalatcserére, arra,
hogy együtt keressék a továbblépés
lehetőségeit, illetve új dimenziókat
tárhassanak fel. Ezen az ötödik rendezvényen Lucia Pantea, a romániai
Bihar Megyei Tanács Integrációs
Osztályának tanácsadója Bihar
megye fejlesztési tervét mutatta be
a jelenlévőknek, amelyet a 20072013-ig tartó időszakra dolgoztak
ki. Feltűnően ismerősek voltak az
ebben kijelölt célok a résztvevők
számára, hiszen náluk is a turizmus,
a vidékfejlesztés, a versenyképesség növelése, a környezetvédelem,
a humánerőforrás, a logisztika

fejlesztése, a városok felújítása
jelenti majd a legfőbb feladatokat
az elkövetkezendő időszakban. A
tanácsadó asszony részletesebben
beszélt a megyei fejlesztési terven
belül testvérvárosunk, Margitta
kiemelt fejlesztési területeiről,
amelyek között prioritásként a
történelmi jelentőségű épületek
felújítása, a városi körgyűrű megépítése, illetve a Virágok Városa
cím (amelyet már egyszer megkapott a város) újbóli elnyerése lesz a
cél. Tóth Eszter projektmenedzser
előadása következett ezek után,
aki az Észak-Alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Kht. által
kidolgozott, az Interreg-programot
felváltó, Magyarország-Románia
Európai Területi Együttműködési
Program- és Akciótervről szólt. A
program alapeleme négy magyar
és négy román határmenti megye
felzárkóztatása, a határon átnyúló
hatású közös projektek megvalósítása, a térségek különböző szereplői
között az információáramlás és
kommunikáció javítása, a térségen
belüli elérhetőségek javítása, az
együttműködési kezdeményezések
és a rendelkezésre álló kapacitások,
infrastruktúrák közös használata. A
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projektmenedzser hasonló célokat
fogalmazott meg ebben a programban, mint romániai kolléganője,
ezeken kívül azonban hangsúlyozta
a közösségi közlekedés javítását, a
közösségi kapcsolódási programok
kidolgozását, a határon átnyúló hírközlés, média fejlesztését, a kutatásfejlesztést, a közös vízgazdálkodást,
az üzleti infrastruktúra fejlesztést, a
munkaerőpiaci együttműködések
javítását, illetve az oktatás intézmények, valamint a civil szervezetek
együttműködésének erősítését is.
A 2007-2013 közötti időszakban
a programban a fejlesztések megvalósítására kb. 275 millió euro áll
majd pályázati forrásként rendelkezésre. A két előadást követően
a jelenlévőknek lehetősége volt
kérdéseket feltenni, többek között a
határ két oldalán lévő egészségügyi
intézmények, illetve biztosítók
kapcsolatának lehetőségeire kérdezett rá dr. Bulyovszky István. A
kérdésre a jelenlévő illetékesek a
rendezvényen válasszal nem tudtak
szolgálni, de segítséget és információkat ígértek a főigazgatónak, és
valamennyi résztvevőnek a konkrét
kérdéseikkel kapcsolatban.
L. M.

November 16-án Berettyóújfalu adott otthont a Regionális pályaválasztási kiállítás és a topjob.
hu állásbörze kistérségi rendezvénysorozat szakmai napjának. A
pályaválasztást, pályamódosítást
segítő rendezvénysorozat a korábbi évek megyei hagyományaira
építve most már regionális szervezetben egy hónapon keresztül kiemelten foglalkozott azokkal, akik
nagy döntés előtt állnak: meg kell
határozniuk pályájuk irányát.
A három megyeszékhelyen
(Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok)
szervezett nagy kiállítás és a hét
kistérségi – köztük a berettyóújfalui
– szakmai rendezvény nagyszámú
érdeklődőt vonzott. A Nadányi
Zoltán Művelődési Központban
Szeifert Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket, és összegezte egyben a rendezvény lényegét
is. Elmondta, nagy örömére szolgál,
hogy Berettyóújfaluban ezen pályaválasztási kiállítás keretében
olyan új kezdeményezés indul el,
amelynek elsődleges érintettjei a
fiatalok, a jövő generációja. Az
iskolaválasztás rendkívül fontos
pontja az ember életének, hiszen
az információknak a beláthatatlanul gyors áramlása, a minket
érő impulzusok áradata, az egyes
szemléletmódok, nézőpontok, ígéretek sokasága rendkívül nehézzé
és szükségessé teszi a megfelelő
választást. Ebből a szempontból
válik igazán hangsúlyossá ez a
rendezvény, amely segíti annak a
kérdésnek a megválaszolását, hogy
mi az, ami a fiatalokat megtartja és
eligazítja ebben a döntésben. Az
oktatási intézmény kiválasztása
nagy pillanat nemcsak a diákok,
de az egész család számára is.
Ahogy e program címe is magában
foglalja: a jövő a tét. A továbbtanulási lehetőségek tekintetében
a középiskola nagymértékben
meghatározza a későbbi pályaválasztást, orientációt ad egy-egy
szakterület, szakma irányában
– fejtette ki a polgármester. A XXI.
században a televízióból, a világhálóról, szerzett információk mellett nagyon fontos a valódi tudás
megszerzése, ebben kap kimagasló
szerepet az iskola, amely megmutatja, hogy igazán tudni annyit
jelent, mint értelmezni, állandóan

Fotó: Kari

kérdezni, kételkedni. A tanulás, a
tudás megszerzése mellett nagyon
lényegesek az emberi kapcsolatok
is, amelyek szempontjából szintén
az iskola a legnagyobb esély, hiszen itt kereshetők és próbálhatók
ki a lélektől lélekig vezető utak,
egymás és a felnőttek felé mutató
csomópontok – hangsúlyozta
Szeifert Ferenc, majd hozzátette,
Berettyóújfalu polgármestereként
öröm számára az is, hogy városunk
a Bihari térség oktatási központja,
mely nagymértékben az itt működő
középfokú oktatási intézményeken
keresztül érvényesül. A három
középiskolának a tanulói létszáma
közel 3 ezer fő. Az iskolavárosi
szerepkör az intézmények képzési
színvonalának, struktúrájának
és az itt dolgozó szakemberek
elhivatottságának köszönhető.
A jövőről szólva kijelentette, az
önkormányzat fejlesztési terveiben
kiemelt prioritást kap a humán
erőforrás-képzés infrastrukturális
feltételeinek folyamatos javítása,
a térség szakképzési struktúrájának korszerűsítése, fejlesztése,
egy Térségi Integrált Szakképző
Központ létrehozása, a felsőfokú
(kihelyezett) képzés feltételeinek

megteremtése. Ezek a fejlesztések
azért lényegesek, mert a középfokú
oktatási intézmények az általuk
ellátott funkciókon keresztül nagymértékben befolyásolni képesek
a város népességmegőrző képességét, fontos szerepet töltenek
be a fiatal generációk települési,
illetve térségi kötődésének kialakításában, az értelmiség helyben
tartásában, és a településekre
egyre inkább jellemző lakosságszám-csökkenés megállításában.
Mindezeket gondoljuk tovább, és
legyünk bizakodók, mert ez lehet a
térség és a város további gyarapodásának záloga is – zárta köszöntő
beszédét a polgármester.
Mikó Istvánné, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
főigazgatójának megnyitója után
több mint ötszáz érdeklődő a
helyszínen folyamatosan tájékozódhatott a továbbtanulási lehetőségekről, a Berettyóújfaluban
és környékén működő középiskolákban folyó szakmai oktatásról.
Közben számos színpadi produkció bemutatására is sor került a
26 kiállító intézmény, illetve az
iskolák tanulóinak részvételével.
Ny. E.
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A teljes értékű életért
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Előző lapszámunkban tájékoztatta az olvasókat az Integrált
Szolgáltató Iroda arról az európai
uniós (HEFOP) pályázatból megvalósuló modellkísérletről, amit közel
egy éve az aktív korú munkanélküliek foglalkoztatásának javítása
érdekében végeznek városunkban
és a környékbeli nyolc településen. A Sorsfordító elnevezésű
program számos régiós, megyei,
városi szociális és munkaügyi szerv
együttműködésével zajlik, és igen
széles körben, nagy számban szólították meg ennek keretében a térségünkben élő, hátrányos helyzetű,

alacsony iskolai végzettségű, roma
származású vagy megváltozott
munkanépességű, stb. munkanélkülieket. Az iroda részletezve az egy
év alatt végzett munkát, különösen
nagy jelentőségűnek értékelte a
november 6-9. között Egészségrandevú címen megszervezett négynapos rendezvénysorozatot, ami
mintegy 200 hátrányos helyzetű
embert mozgatott meg a térségben.
A rendezvényen belül volt bionap,
esélyegyenlőség, egészséges életmód napja és egészségszűrések-nap
is. Ez utóbbin belül hallhatták a
résztvevők dr. Szabó Miklós, a

Fehér Bot Alapítvány elnökének
(maga is vak ember) előadását azzal
kapcsolatban, hogy szervezetük
miként tud segíteni a megváltozott
munkaképességű, köztük a látássérült emberek rehabilitációjában,
illetve munkához juttatásában. Az
elnök a Bihari Hírlap kérdésére
elmondta, az alapítvány az 1996-os
létrejöttekor még csupán az ÉszakHajdúságban élő látássérültek
rehabilitációjával és társadalmi
integrációjával foglalkozott, aztán
fokozatosan a megye majd a régió
fogyatékkal élői és nem csak a
látáskorlátozottak segítését is felvállalták. Az alapítvány ma már egy
regionális, középnagyságú szervezetként működik, hét támogató
szolgálattal és egy rehabilitációs
és foglalkoztatási központtal. A
feladatokat 80 személy látja el, és
több mint 200 millió az éves árbevételük, melyet alapvetően két forrásból szereznek, nagy része állami
támogatás, illetve a hazai és uniós
pályázatok támogatásából, és ezekhez járulnak hozzá az szja 1%-os
felajánlások is. Évente 8-900 fővel
sokféle módon foglalkoznak a négy
telephelyükön, Debrecenben, Nyíregyházán és Szolnokon, valamint
a központjukban, Hajdúdorogon.
A látássérülteket és az egyéb fo-

gyatékkal élőket megpróbálják
megtanítani mindenre, ami az újbóli
önálló életvitelre képessé teszi őket,
majd a foglalkoztatás rehabilitáción belül számítástechnikával,
kommunikációval, kézművességgel ismerkedhetnek. Próbálják
felkészíteni minden szempontból
a munkavállalásra, a társadalmi
beilleszkedésre, megfelelő önértékelésre, önbecsülésre ösztönzik
őket. Szabó Miklós végül elmondta,
a rászorulókat minden telephelyükön szívesen látják, a bihariakat
a térségünkhöz legközelebb eső
Debrecenben, az Eötvös u. 20-22.
sz. alatt lévő rehabilitációs központban (tel: 52 321-145). Itt mindazok
jelentkezhetnek, akik segítségre
szorulnak, támogatást szeretnének
kapni ahhoz, hogy újból önálló életet élhessenek, illetve a képességeik
szerinti munkát találjanak.
L. M.

Környezetünk szépítéséért
Huszonegy díszfát ültettek a
napokban a Völgyközben a nemrégiben átadott Földesi úti kerékpárút
mentén. Az ottlakók elmondták,
vállalkozói felajánlásokból Balázs
József képviselő szervezésével
végezték ezt a munkát. A képviselőt megkérdezve tudomásunkra
jutott, hogy fogadóórán keresték
meg a völgyközi vállalkozók azzal,
hogy nem csak mindig ők kérnek,
ők is szeretnének tenni valamit,
ami mindenkinek jó, hasznos és
maradandó. A képviselő úr szerint
ember- és városszeretetről tettek
tanúbizonyságot. Közösen beszélték meg, hogy környezetük szebbé

tétele érdekében fákat ültetnek, és
a vállalkozók állják egy-egy fának
az árát. Ezért a cselekedetükért a
képviselő büszke rájuk, és köszöni
a következőknek:
Bacsa Kálmán, Balázs Gábor, Balázs Róbert, B. Monok
Ildikó, Balogh és fia, Brandtner
János, Gombos László, Lőkös
Péter és László, Papp Csaba, Szabó Sándor, Szalma Sándor és fia,
Szatmárimpex ’94 Kft., Szántó
Sándor, Szekrényesi Kálmán és
fia, Tikász Gyula, Tikász László és
fia, Varga György Gyuláné, Varjú
Sándor és fia, Varró József, Verebi
Vince, Víg László.

Megköszönjük
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik az adójuk 1%-át az Aranytál Közhasznú Alapítványnak ajánlották
fel a 2006. évben. A 48.107 forintot az alapítvány céljának megfelelően eszközpótlásra fordítottuk. Adószámunk:
18554157-1-09. Bankszámlaszámunk: 11738046-20035633. Minden támogatást köszönettel elfogadunk.
***
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesületet adójuk
1%-nak felajánlásával támogatták. Az átutalt 10 780 Ft-ot a Teleház fenntartási költségére fordítottuk.
A kuratórium

Diabétesz világnap
A cukorbetegség egy életen át
tartó krónikus betegség, mely a
korszerű kezelési eljárások alkalmazásával a nem cukorbetegekével
csaknem azonos életminőséggel
járhat. A kezelés legfőbb célja,
hogy az érintett személy életminősége és életkilátásai egészséges
társaival azonosak lehessenek.
Ehhez nélkülözhetetlen a páciens és
közvetlen környezete – mindenek
előtt a család – aktív közreműködése, hogy az ellenőrzés és a kezelés
folyamatos és pontos legyen. Az
együttműködés az orvos és betege,
a beteg és hozzátartozói között
folytonosan oda-vissza jelentő, a
szükséges ismereteket szinten tartó
és az új ismeretanyaggal lépést
tartó „tanulókapcsolat” kell, hogy
legyen, ami a hosszú távon is a
sikeres kezelés alapfeltétele. Mindezek megvalósításában segítenek
az egészségügyi intézmények és a
civil szervezetek. Ennek jegyében
és a Diabétesz világnap alkalmából
tartotta éves közgyűlését és tudományos rendezvényét a Nadányi
Zoltán Művelődési Központ nagytermében november 13-án a mintegy 400 fős tagsággal működő
Bihari Diabétesz Egyesület. Dr.
Kurta Gyula c. egyetemi docens,
a Berettyóújfalui Területi Kórház
Belgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa, az egyesület
vezetőségi tagja, a rendezvény
levezető elnökeként üdvözölte a
Bihari Diabétesz Egyesület tagságát és a vendégeket. Ezt követően
a Területi Kórház nevében dr.
Bulyovszky István főigazgató
köszöntötte a megjelenteket, aki
szívén viseli az egyesület munkáját,
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és lehetőségeikhez mérten továbbra
is minden segítséget megad, hogy
az egyesület eredményesen működhessen. Majd Szeifert Ferenc,
Berettyóújfalu város polgármestere
köszöntőjében méltatva az egyesület tevékenységét, kiemelte, hogy
lényeges az azonos betegséggel
küszködők összefogása, amit jól
példáz ez az összejövetel.
Papp Sándor, az egyesület elnöke nyitotta meg az egyesület
éves közgyűlését. Beszámolójában
időrendi sorrendben ismertette
a tanácsadás, gondozás terén
végzett munkát és az egyéb rendezvényeken való részvételt. A
munkáról és a teljesített feladatokról elmondta, hogy sikerült közel
vinni a cukorbetegekhez, valamint
környezetük nem cukorbeteg tagjaihoz az egészséges életmódra
vonatkozó ismereteket, mindenekelőtt a cukorbetegség helyes
diétás és gyógyszeres kezelésének
elméleti, gyakorlati vonatkozásait.
Végül megköszönte mindazoknak

a munkáját, akik részt vettek a
találkozó előkészítésében és lebonyolításában.
A tudományos rendezvény
szakmai részében dr. Kurta Gyula
a cukorbetegség szövődményeinek
megelőzéséről és kezeléséről tájékoztatta a hallgatóságot. Dr. Nagy
Bertalan nyugalmazott diabetológus
főorvos a cukorbetegség krízisállapotainak megelőzéséről és
kezeléséről tartott előadást. Balogh
Sándorné dietetikus beszámolójában a betegoktatás fontosságát
emelte ki a cukorbetegek diétás
kezelésében. A tudományos ülést a
Medtronic Kft. képviselője, Németh
Gábor előadása zárta, aki a mostani
legmodernebb inzulin-terápiáról, az
inzulinpumpáról tartott bemutatót.
A tudományos előadások után a
jelenlévők hozzászólásai, kérdései
hangzottak el. A rendezvény ideje
alatt az egyesület – tagjai részére
–50 %-os árkedvezményt biztosított
a diétás termékek vásárlásához.
Bihari Diabétesz Egyesület

Kultúrák metszéspontjában
Egy nap a Parolával
2007. november 2-án
„Nagy utazás, azt mondtad,
hogy ez az élet…” – tartja a dal.
Persze nem csak a számottevő
távolság, a megtett kilométerek
száma miatt minősülhet egy túra
jelentősnek, netán sorsformálónak.
Ha a cél – és most nevezzük így
– felettébb nemes és előremutató,
a nóta akkor is megállja a helyét. Utaztunk tehát. Nem messze,
„csak” a közelbe, Nagyváradra
– Bihar-Bihor (Hmm… Egyik,
vagy másik? Netán egy a kettő?)
szívébe. A Parola Közhasznú Egyesület szellemiségében mindig is
„megfért” a különböző kulturális
közegek megismerésének, egyesítésének lehetősége. Mert gondoljuk
csak át! Igaz, hogy egy államhatár
választ el minket, de az európai
uniós tagságnak köszönhetően
könnyedén el lehet jutni Berettyóújfaluból Váradra akár színházba,
kiállításokra, de az „öreg” város
szívesen lát minket egy pihentető
sétára a Körös partján, a belváros
szecessziós épületeinek csalogató
patinája pedig könnyeden csábíthat
minket egy-egy elegánsabb étterembe, üzletbe.
Péntek volt tehát, és kirándultunk. Borongósan indult a reggel,
aggódtunk is, hogy a városnézésből nem lesz semmi, de az idő
végül kegyes volt hozzánk, és a
ritkásan szemerkélő esőben egy
kellemes délelőttöt tölthettünk el
bámészkodva, álmélkodva, időnként bosszankodva, fényképezőgépekkel „felfegyverkezve”. S hogy
utunknak volt-e „érdemi” része?
A válasz egyértelmű és határozott
igen. Talán delet üthetett az óra,
amikor a belváros szívében egy pincehelyiségben kialakított ifjúsági
klubban elkezdődött az eszmecsere.
Miről is zajlott ez a diskurzus? A
válasz – ha csak címszavakban
gondolkodik az ember – egyértel-
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műen a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés. Kapcsolatteremtést és új
„hidak ácsolását”, két kulturális
közeg régi-új kézfogóját (paroláját…) indítottuk el, remélhetőleg
sok sikerrel, örömmel, munkával
kecsegtetve.
A helyi (és bihori) ifjúsági vezetők rövid tájékoztatót tartottak
nekünk, hogy milyen is a fiatalok
élete Nagyváradon és környékén.
És bizony kérem, pezsgőbb, kreatívabb, mint gondoltuk volna.
Programokban, önálló magyar
nyelvű sajtóorgánumokban, karakán módon megfogalmazott
elvekben, elképzelésekben nem
volt hiány. Éreztük, hogy érdemes
lenne a továbbiakban is tartani a
kapcsolatot, amely egyelőre még
kulturális, nyelvi színezetű, ám
később ez tovább „mélyülhet” oktatásivá, gazdaságivá stb.. (Elgondolkodtató a munkanélküliséggel
küszködő Bihari régiónak, hogy
Nagyvárad munkaerőhiánnyal
küszködik. Fontoljuk meg! Csak
szűk 40 kilométer…) Reméljük,
hogy az európai uniós forrásokból
is sikeresen tudunk pályázni új,
közös programokra (tervbe van
véve például egy összkulturális
és – tudományos történeti műhely
kialakítása). Mert a „kontakt” egyik
alapvető feltétele ez lenne. Közös
találkozók, kapcsolatteremtési
kísérletek már korábban is voltak,
amelynek hozadéka néhány sikeres
pályázat. 2006-ban pedig négy
romániai magyar egyetemi hallgató
vendégeskedett városunkban, akik
a szórakozás és kikapcsolódás
mellett munkával töltöttek el nálunk
egy kevéske időt.
S visszatérve a november 2-ai
találkozóra, érdemes megemlíteni
azoknak a nagyváradi fiataloknak
a nevét, akik Bihort képviselték
ezen a „kerekasztal” beszélgetésen:
Szabó József – a romániai Magyar Ifjúsági Értekezlet alelnöke,
Debreczeni Sándor – a Nagyváradi

Diákszövetség vezetője és Kiss
Sándor Elek – az RMDSZ Bihor
megyei szervezetének vezetőségi
tagja. Reméljük, hogy sokszor
fogunk még velük találkozni (Legközelebb remélhetőleg november
30-án, 14 órától, a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ Erdélyi Gábor
termében tartandó civil ifjúsági
minikonferencián), hiszen, ha újra
dalban gondolkodom, akkor csak
annyit írnék, hogy: „Egyedül nem
megy…”
Kultúrák metszéspontjában
élünk. A mi dolgunk is, hogy válasszunk, melyik „égtáj” irányába
húz a szívünk jobban. Az évezredes hagyományok felé fordulunk,
s újra egymásra találunk, vagy
– a méltán elismert, ám a bihari
hagyományoktól kissé távol álló
– Debrecen igényeihez igazodva
irányítjuk szűkebb régiónk és
városunk életét. Úgy gondolom,
hogy számos együttgondolkodásra
késztető program(sorozat)ot eredményezhet még a – remélhetőleg
– előremutató kezdeményezésünk.
Mert sose felejtsük el: „Él Bihar,
élteti szent hite!”
Kiss Tamás

Szavalóverseny a bihari költők
verseiből
Az Orbán Balázs Társaság már
negyedik alkalommal rendezett
szavalóversenyt Berettyóújfaluban. Az idén erre november 13-án
a Nadányi Zoltán Művelődési
Központban került sor, ahol a versenyzők a bihari költők verseiből
választhattak.
Tíz általános és kilenc szakközépiskolás, szakképzős indult
a versenyen. Csörszné Bagdi
Ildikó az Orbán Balázs Társaság
nevében köszöntötte a résztvevőket és a zsűri tagjait: Nagy
Zsolt Csabánét, a berettyóújfalui
Sinka István-könyvtár nyugdíjas
könyvtárosát, Erdei József előadóművészt és Cserép Imre költőt,
pedagógust. Erdei József, a zsűri
elnöke bevezetőjében elmondta,
hogy nem elég csak elszavalni
a verset, hanem azt meg is kell
tudni jeleníteni. A zsűri nehéz
helyzetben volt, amikor meghozta
a döntését a helyezésekről, mert
nagyon színvonalas verseny volt.
Vérzett a szíve a döntéshozóknak,
amikor helyezést érhetett volna el
az a versenyző, aki kiválóan tolmácsolta a költő sorait, de sajnos
„többször elakadt”. Mint később
kiderült, kevés idő volt számára
ahhoz, hogy kellően „átérezze,
megeméssze” a verset.
Voltak nagyon szép pillanatok
is, amikor az előadó „átváltozott
méhecskévé” Arany János: A méh
románca című vers előadásakor.
A zsűri tagjainak nagyon tetszett,
amikor ízes tájszólásban mutatta

be a versenyző Arany János: A
tetétleni halmon című költeményét.
A verseny színvonala a felkészítő
tanárok munkáját dicséri. A József
Attila Általános Iskola Széchenyi
István Tagiskolája versenyzőinek felkészítő tanára Aranyiné
Csalánosi Csilla, a bakonszegi
Bessenyei György Általános Iskola versenyzőinek felkészítő
tanára Pócsiné Tóth Katalin, a II.
Rákóczi Ferenc Ált. Isk. Hunyadi
Mátyás Tagiskolája versenyzőinek
felkészítő tanára Nagy Andrea, a
Bessenyei György Szakközépiskola és Arany János Kollégium
versenyzőinek felkészítő tanárai
Mitykóné Tikász Anna, Szabóné
Balogh Anita, Vékonyné Somi
Erika, az Eötvös József Szakképző
Intézet versenyzőinek felkészítő
tanárai Krucsóné Török Julia és
Kinterné Elek Mária voltak.
Az általános iskolások közül az

I. helyezett: a bakonszegi Bessenyei
György Általános Iskola 8. o. tanulója, Incze Henrietta, II. helyezett:
a József Attila Ált. Isk. Széchenyi
István Tagiskolája 5. o. tanulója
Szabó Dóra, a III. helyezett: Szabó
Viktória 6. o. tanulója lett.
A szakközépiskolások és szakképző intézetes tanulók közül I.
helyezett: a Bessenyei György
Szakközépiskola és Arany János
Kollégium 11. G oszt. tanulója,
Tóth Alexandra, II. helyezett: Nagy
Zoltán, az Eötvös József Szakképző
Intézet 12. osztályos tanulója, III.
helyezett pedig a Bessenyei György
Szakközépiskola és Arany János
Kollégium 10. G. oszt. tanulója,
Major Julianna lett.
Az Orbán Balázs Társaság különdíját pedig Kovács Róbert, a
Bakonszegi Általános Iskola 7. o.
tanulója kapta.
Cserép Imre

Az alkotás misztériumából
Mélytüzű fények ragyogásában
elmosódó körvonalak, egymásba olvadó színek, összevibráló
árnyalatok. A pillanat impressziója elevenedik meg Nt. Gavrucza
Tibor festőművész, székelyhídi
református esperes akvarell képein, amelyekből november 15-én
nyílt kiállítás a Karácsony Sándor
Kollégium galériájában. Ady verse:
Az értől az Óceánig, a Fekete bojtár
Sinka István vallomásai és Bach:
Indulója alapozta meg a hangulatot. A feledésre ítélt érmelléki táj
szépségeinek látható élményén túl
visszahozhatatlan pillanatokat élhetett meg az egybegyűlt közönség.
A megnyitón elhangzó Számadó
Ernő-vers felidézte Kristófi János,
nagyváradi festőművész számára
az alkotó ifjúkor bűvöletét, amit
tanítványának sikerült átadnia a
tanulóévek során. Gavrucza Tibor
mesterének tekinti Kristófi Jánost.
Ugyanaz a festői érzékenység árad
mindkettejük képeiről. Mester és
tanítvány találkozása, és a kevesek
által ismert érmelléki költő, Számadó Ernő szellemének megidézése,
nyitottá tette a jelenlévők lelkét a
befogadásra. Az álmoknak nincs
határa, írja a művészről egyik
méltatója. Az akvarellek arról
tanúskodnak, hogy a festő szívvel-

lélekkel ragaszkodik az érmelléki
tájhoz, amit Ady Endre is oly
szépen emleget verseiben. Technikáját, az úgynevezett angol-vizes
technikát, a táj minél finomabb
ábrázolásához igazította, amely
lehetővé teszi, hogy leheletfinom
színharmóniákat, tónusokat hozzon
létre. Valóban úgy festi meg az
érmelléki tájat, virágcsendéleteit
is, mintha álomvilág venné körül.
A látványt átértékeli, átszűri belső
lelki világán, nem lemásolja azt, és
ez az igazi művészet. Ez adja meg
az „ARANYKARÁTOT”, amivel
a Gavrucza-képek is rendelkeznek.
Művészetének erénye, hogy alkotójuk könnyűszerrel teremt kapcsolatot kép és szemlélő, természet és
ember között, ennek kulcsa az Érmelléki tájra jellemző motívumok
használata. Képein fák, bokrok,
árterület, víz elevenednek meg,

de az alkotói megoldások átszellemültté, emberközelivé varázsolják.
A természet Isten temploma és a
hittel élő ember számára a templom
menedéke egyenlő a természettel
való egybeolvadással. A hivatását
mélyen megélő, lelkipásztorként
szolgáló Gavrucza Tibor nem elégszik meg, hogy a templom szószékéről szóljon református híveihez,
hanem alkotásain keresztül is az
emberi lélekhez közelít. Ez idáig
17 egyéni kiállítása volt, ebből 5
Erdélyben, 12 Magyarországon.
S amikor arról kérdezzük, hogy
miként sikerül ilyen mély tartalmú
festményeket alkotnia, Számadó
Ernőt idézi: „Én ilyennek látom
a dolgokat,/Ez a látás lelkemből
ragyog,/Azt vetítem a felületekre,/
Ami önön mélyemben ragyog./De
ki az, aki bennem megismer,/Aki
rálát, alkot és teremt…?/Nem tudom…titok…de én a véges/Hogy
ismerhetném a Végtelent?/Pedig
tudatom belső egében/Egy vagyok
Vele…egy: Ő beszél,/Ő nyilatkozik meg fényemmel bennem,//Ő
a gyökér, az Ok és a Cél:/Alany,
Állítmány: Világmondat,/A mindent átható Értelem,/Ő a Szépség,
Jóság és Igazság,/Az Ő éneke az
énekem.”
Zsákai Ildikó

Az igazi DA VINCI
Iskolánk ötven fős csoportja
(tanulók, pedagógusok, szülők,
volt diákok) október 15-én délután
megtekintette az IGAZI DA VINCI
kiállítást Debrecenben.
Kíváncsian vártuk ezt a napot,
hiszen a reneszánsz zseniről már
sokat tudtunk, azt viszont nem,
hogy mit láthatunk a MODEM
falain belül.
Már a bejáratnál lenyűgözött
bennünket a Leonardo tervei, rajzai
alapján erre az alakalomra, speciális
üveggyapot anyagból elkészített
több mint 7 méter magas ló, a híres
Kolosszus mása. A Sforza-emlékmű történetét és Leonardo indirekt
öntési módszerét a harmadik emele-

ten film segítségével ismertük meg
részletesen.
A földszinten tárlatvezetés keretében rendkívül szép, ízléses,
áttekinthető, modern elrendezésben, és nem utolsó sorban a technika vívmányainak (monitorok,
projectorok, LCD-képernyők)
segítségével életre keltek a könyvekben látott művek. Ábrák, rajzok, tanulmányok, találmányok,
eszközök, szerkezetek, modellek,
makettek, szobrok, reprodukciók,
leírások, feliratok, idézetek.
Lélegzetelállítóan érdekesek
voltak a folyamatosan látható,
többször megtekinthető animációk,
kompozíciót, arányrendszert, egy-

egy részletet felnagyítva
bemutató kisfilmek. A
harmadik emeleti kiállítótermekben a mesterséges
fénytől féltve óvott, több
tucat Leonardo-rajz másolata mellett láthattunk egy
eredeti Da Vinci grafikát is.
A kétórás tárlatvezetés után
kissé elfáradva ültünk le az
utolsó két hatalmas teremben, ahol néhány Leonardo-műről
készített művészettörténeti kisfilm
gyarapította tudásunkat.
„Akár látni lehet majd ezeket
a dolgokat, akár nem, a százhúsz
könyvem megmarad, és ez ítél majd
igennel vagy nemmel” – jegyezte

meg Leonardo egy helyen. Örömmel tapasztaltam, hogy több mint
ötszáz évvel Leonardo munkássága
után, mi is „igennel” és felejthetetlen élményekkel tértünk haza.
Bondár Margit rajztanár
II. Rákóczi-iskola
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A Berettyóújfalui Református
Egyházközség decemberi hírei
– December 1-jén, szombaton délelőtt, 9-12 óráig Egyházmegyei
adventi gyermeknap lesz a Toldi
Miklós Református Általános
Iskolában (kézműves foglalkozások, éneklés, vidám játékok).
– December 2-án, advent első
vasárnapján Kárpát-medencei
imanap lesz.
– December 4-én, kedden este, 5
órától adventi evangélizáció lesz
a Wesselényi utcai imaházban.
Igét hirdet: Vad Zsigmond, a Debrecen Nagytemplomi Református
Egyházközség lelkipásztora.
Fotó: Kari
– December 5-én, szerdán este, 5
órától adventi evangélizáció lesz a Kálvin téri gyülekezeti teremben.
Igét hirdet: Vad Zsigmond lelkipásztor.
– December 7-én, pénteken, délután 3 órakor karácsonyi műsorral szolgál
a Területi Kórházban iskolánk kórusa.
– December 10-én, hétfőn délután, 3 órakor Mikulás-ünnepség lesz
a Kálvin téri gyülekezeti teremben fiatal kisgyermekes házaspárok,
családok részére.
– December 13-án, csütörtökön, délelőtt 10 órakor a nyugdíjas pedagógusok részére karácsonyi műsor lesz a templomban.
– December 16-án, advent harmadik vasárnapján, délelőtt 10 órakor karácsonyi műsorral szolgálnak a gyermekvárosi gyerekek a Wesselényi
utcai imaházban.
– December 18-tól - 21-ig, keddtől – péntekig, 5 órai kezdettel bűnbánati
istentiszteletek lesznek a Kálvin téri gyülekezeti teremben és az imaházban.
– December 18-án, kedden délután, 2 órakor a kórház pszichiátriai osztályán karácsonyi istentisztelet lesz a gyülekezet szolgálatával.
– December 20-án, csütörtökön, délelőtt 10 órától karácsonyi műsor lesz
a volt megyeháza dísztermében a Fényes-Ház Gondozószolgálat részére
iskolánk kórusa szolgálatával.
– December 20-án, csütörtökön, délután fél 2-kor karácsonyi istentisztelet
lesz a Mátyás utcai Szociális Otthonban a gyülekezet szolgálatával.
– December 20-án, csütörtökön, délután 5 órakor lesz a Toldi Miklós
Református Általános Iskola karácsonyi ünnepsége az iskolában.
– December 21-én, pénteken, ajándéknap lesz az iskolában (áhitat, osztálykarácsony).
– December 21-én, pénteken, délután 4 órakor lesz a Szivárvány Református Óvoda karácsonyi ünnepsége a volt megyeháza dísztermében.
– December 23-án, vasárnap délután, fél 4-kor karácsonyi úrvacsorás
istentisztelet lesz az Árpád utcai Fényes-Ház Gondozószolgálatnál.
– December 24-én, hétfőn, KARÁCSONY SZENTESTI ÜNNEPI ISTENTISZTELET lesz 5 órai kezdettel a templomban, gyermekeink,
hittanosaink, fiataljaink, a Szivárvány Református Óvoda kórusának
és a Toldi Miklós Református Általános Iskola kórusának közreműködésével.
– Karácsony első napján, kedden délelőtt, 10 órakor úrvacsorás istentisztelet lesz a templomban és az imaházban is. Ugyanezen a napon,
délután 3 órakor lesz istentisztelet a Kálvin téri gyülekezeti teremben
és az imaházban.
– Karácsony másnapján, szerdán délelőtt, 10 órakor lesz ünnepzáró
istentisztelet a templomban és az imaházban.
– Az esztendő utolsó napján, hétfőn este, 5 órakor tartunk hálaadó istentiszteletet a templomban és az imaházban.
– Újév napján, kedden délelőtt, 10 órakor tartunk hálaadó istentiszteletet
a templomban és az imaházban.
– Egyéb hétközi és hétvégi alkalmaink a megszokott rend szerint lesznek.
Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kívánunk kedves
mindnyájuknak! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon
továbbra is velünk!
A Berettyóújfalui Református Egyházközség

Azokért, akik örök
nyugalomra tértek…
Napjainkban az emberek sietnek, nincs idejük a temetői sétákra.
Így még talán azt sem veszik észre,
amikor nagy sebességgel, szinte
száguldozva veszik a sírhelytáblák
közötti fordulókat. Ennek következtében bizony több síremlék megsérült, az utak mentén lévő növényzet
is veszélynek van kitéve.
Gépjárművel behajtani TILOS !
– olvashatjuk a temetők bejáratánál.
Sokak megelégedésére, megnyugvására, míg vannak olyanok, akik
felháborodnak ezen.
Az utóbbi években sajnálatos
módon megnőtt a temetőkben a sírok közötti gépjárműforgalom, mint
ahogy a lopások száma is. Jeles
napokon pedig már-már nagyvárosi
„dugó” alakult ki a szűk utakon.
Reméljük, hogy a temetők
nyitva tartásának és a gépjárművek
behajtásának szabályozásával szeretteinket valóban nyugvóhelyen
tudhatjuk majd.
Nem feledkezhetünk meg azonban azokról a mozgássérült társainkról sem, akik számára csak

Fotó: Kari

akkor nyílik lehetőség a szeretet
virágait elhelyezni hozzátartozójuk
sírján, ha segítséget kapnak ehhez.
Így az elkövetkező időkben (a valóban indokolt esetekben) az év jeles
napjain – mint halottak napja, anyák
napja – lehetőséget biztosítunk a
gépjárművel való behajtásra.
A karácsonyi ünnepeken mindenki számára (az előzőeket elfogadva) lehetőség nyílik, hogy
szabadon látogathassa szerettei
sírhelyét.
Olajos Mihályné
Hajdú-Bihar megyei
Temetkezési Vállalat

2007. november 30.

Berettyóújfalu fejlesztéséért
Nemrégiben készült el a képviselő-testület kérésére a Berettyóújfalu városban állami és európai uniós támogatásból 2003 és 2007 között elvégzett
fejlesztések összegzése. Az alábbiakban ezt teljes terjedelmében az olvasók,
a berettyóújfalui lakosság számára is nyilvánossá tesszük.
A 2003-2007. évben állami és európai uniós támogatásból
megvalósított projektek
2003
A projekt címe: számítástechnikai fejlesztés
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 2.378
Forrás: OKM Széchenyi-terv
***
A projekt címe: Önkormányzatok közbiztonsági és bűnmegelőzési
koncepciójának hosszú távú komplex megvalósítása
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 1.300
Forrás: Belügyminisztérium
***
A projekt címe: Földesi út kerékpárút építése
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 24.468
Forrás: UKIG
***
A projekt címe: Honvéd utcai ivóvízrendszer bővítése
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 12.500
Forrás: TEKI
***
A projekt címe: Térségi funkció ellátását szolgáló informatikai fejlesztés
megvalósítása Berettyóújfaluban
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 10.000
Forrás: TTFC
***
A projekt címe: Pákász utcai útépítés
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 32.500
Forrás: TEKI
***
A projekt címe: Területi Kórház rekonstrukciója
Támogatás éve: 2003-2005
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 670.100
Forrás: címzett állami támogatás
2004
A projekt címe: Tardy utca felújítása
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 11.250
Forrás: TEKI
***
A projekt címe: Repülőtéri kárfelmérés
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 6.650
Forrás: KAC
***
A projekt címe: Hulladékgyűjtő és szállító jármű beszerzése
a Bihari térségben
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 40.790
Forrás: TEHU
***
A projekt címe: Szelektív hulladékgyűjtő szigetek
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 8.600
Forrás: TEHU
***
A projekt címe: Hulladékgazdálkodási terv
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 7.000
Forrás: TEHU
***
A projekt címe: Sport utcai gyermekorvosi rendelő
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 33.980
Forrás: TTFC
***
A projekt címe: Idősek Otthona új építésű részének
tárgyi eszközökkel történő ellátása
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 5.668
Forrás: CÉDE
***
A projekt címe: Információs technológia az általános iskolában
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 40.396
Forrás: PHARE
***
A projekt címe: Összefogással a korszerű óvodai nevelési környezet
megteremtéséért a berettyóújfalui Gyermekkert és a 2. Számú Óvodában
Támogatás éve: 2004-2006
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 147.379
Forrás: Európai Unió Strukturális Alapja
***
A projekt címe: „Beruházás a 21 századi iskolába” program keretében a
Magyar Fejlesztési Bank Rt. által nyújtott hosszú lejáratú kedvezményes
hitelekhez kapcsolódó vissza nem térítendő kamattámogatás
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 6.546
Forrás: Oktatási Minisztérium
2005
A projekt címe: Városi uszoda tetőfelújítása
Támogatás éve: 2005-2007
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 34.191
Forrás: TFT-TEKI
***
A projekt címe: Berettyószentmártoni ravatalozó építése
Támogatás éve: 2005-2006
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 24.793
Forrás: HÖFE
***
A projekt címe: Triatlon a partnerség jegyében
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 8.101
Forrás: PHARE
***
A projekt címe: Gyermekjóléti Szolgálat irodájának fejlesztése

Fotó: Kari

A projekt összes költségvetése ezer forintban: 800
Forrás: Szoc.és Családügyi Min.
***
A projekt címe: Szilárdburkolatú belterületi közutak felújítása
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 39.486
Forrás: TEUT
***
A projekt címe: Szennyvízcsatorna-hálózat építése
Támogatás éve: 2005-2007
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 759.560
Forrás: céltámogatás, KIFE
***
A projekt címe: Együtt a Biharimázsért
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 32.000
Forrás:Közmunkaprogram
2006
A projekt címe: Eötvös József Szakképző Int. vizesblokk építése
Támogatás éve: 2006-2008
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 13.750
Forrás: CÉDE
***
A projekt címe: A megye egészséges ifjúságáért program, műfüves pálya
és játszótér építése
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 26.654
Forrás:HBM-i Önkormányzat
***
A projekt címe: Rekultivációs kiviteli terv készítése
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 3.348
Forrás: TEHU
***
A projekt címe: Népliget utca útburkolat felújítása
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 6.673
Forrás: TEUT
***
A projekt címe: Oláh Zsigmond utca útburkolat felújítása
Támogatás éve: 2006-2007
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 7.236
Forrás: TEUT
***
A projekt címe: Toldi utca útburkolat felújítása
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 8.474
Forrás: TEUT
***
A projekt címe: Hétvezér utca útburkolat felújítása
Támogatás éve: 2006-2007
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 11.815
Forrás: TEUT
***
A projekt címe: Kerekes Gyula, Esze Tamás utcák útburkolat felújítása
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 9.251
Forrás: TEUT
***
A projekt címe: Bölcsőde bővítése Berettyóújfaluban
Támogatás éve: 2006-2007
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 14.950
Forrás: Szociális felzárkóztató program
***
A projekt címe: Fogyatékosok Támogató Szolgálata Berettyóújfaluban
Támogatás éve: 2006-2007
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 7.958
Forrás: Szociális felzárkóztató program
***
A projekt címe: 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékmű
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 4.500
Forrás: Képző és Iparművészeti Lektorátus
***
A projekt címe: Működő kórházak és szakrendelők
gép-műszer beszerzései
Támogatás éve: 2006-2007
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 45.500
Forrás: céltámogatás
***
A projekt címe: Sportpálya felújítása Berettyóújfaluban
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 2.898
Forrás: AVOP-LEADER+
2007
A projekt címe: Bessenyei György Szakközépiskola kultúrépületének
felújítása
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 40.777
Forrás: LEKI
***
A projekt címe: Nadányi utca útburkolat felújítása I. ütem
A projekt összes költségvetése ezer forintban: 5.089
Forrás: TEUT
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Térjünk a tárgyra!
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Bál 2007
Ha ősz, legyen november, ha
november, legyen Márton-nap,
ha Márton-nap legyen libasült, ha
finom étel, legyen mulatság, ha
mulatság, hát legyen bál. Legyen
zene, tánc, vigasság, jókedv és hejehuja. Így gondolták ezt régen is, így
gondoltuk ezt mi is 2007 őszén.
180 embert köszöntött Kovács
Tiborné, a Hunyadi Mátyás Tagiskola vezetője november 17-én,
szombaton este az iskola tornatermében berendezett bálteremben.
Közöttük városunk vezetőit, a
Gyermekkert Tagóvoda pedagógusait, dolgozóit, akik ismét megtiszteltek bennünket jelenlétükkel és a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
vezetőit, néhány tagját.
Öröm volt végignézni a vidám
arcokon, az elegánsan felöltözött
vendégkoszorún. Örültünk a viszszatérő vendégeknek és az első
bálozóknak egyaránt, hiszen mindannyian egy célért, a gyerekek oktatásának, nevelésének támogatásáért
jótékonykodtunk azon az estén.
Nem lehet bál zenekar, büfé és
vidám, szórakoztató műsorszámok
nélkül.
A Rokko Band tagjait már a
bemutatásukkor olyan lelkes taps
és éljenzés fogadta, ami töretlen
népszerűségüket nagyon jól példázza. Iskolánk egykori diákjai ők,
és büszkén mutatjuk be a csapatot
minden fellépésük alkalmával. Egy
őszi bálról nem hiányozhat a lakodalmas jelenet sem. Kukoricahántás
után jöhet a lakodalom. Ízes, igazi
népi szófordulatokban bővelkedő
„dufla pofonoktól” csattogó előadást láthattunk Szabó Ferencné,
Pelbárt Viola, Kari Sándor pedagógusok előadásában, Fülöp Jánosné
rendezésében.
Természetesen a gyerekek is
szerették volna megmutatni, hogy
mit tudnak, milyen bájosan keringőznek, milyen vidáman ropják a
country-táncot. Bodnár Andrásné
táncpedagógus büszke lehet rájuk.
A nagyobbak hastánc-bemutatója
is remekül sikerült. A tánc, a zene,
a ruhák igazi keleti hangulatot
tudtak elénk varázsolni. Balyer

Ibolya (Bozsi) visszatérő aerobic
táncosként egy régi/új csapattal ismét fergeteges show műsorral mutatkozott be. Hajdu Tibor, Kovács
Ádám és Borsós Zoltán gitártriója
is hatalmasat szólt. A szülők szeme
nem véletlenül párásodott be.
Az 50 tagú iskolai énekkar Szabó Ferencné vezényletével felemelt,
ringatott bennünket a dallamok
szárnyán: „csak a hold az égen, csak
a nap ragyogjon, nekem semmi más
nem kell”. Akkor este a gyerekeket
nézve, hallgatva mi is így éreztük.
Aztán közbeszólt a gyomrunk,
és jó étvággyal elfogyasztottuk a
Jani Csárda által készített vacsoránkat. Amit ők nagy hozzáértéssel,
órákon át készítettek, azt mi húsz
perc alatt eltüntettük. Köszönjük
szépen, jólesett.
De ha tele a has, jöhet a nass.
Na nem, jöhet a tánc. Nehogy a sok
finomság az oldalunkra ragadjon.
Csárdás, keringő, twist, rock and
roll, minden volt, ami fülnek, lábnak ingere, és a vendégek a tánctól
fáradtan rogytak le órák múlva a
tombolasorsoláshoz.
Valljuk be őszintén, olyan jó
érzés, ha meglátjuk a kihúzott
számot a saját szelvényeink között. Boldogan vette át mindenki
a nyereményét, hiszen a felajánlók
jóvoltából bőséges és értékes volt
a paletta. Gyönyörű tárgyak kerültek kisorsolásra. Köszönjük a
felajánlásokat.
A büfé egyetlen percre sem
pihent régi diákjaink – Mihálka
László, Hevesi Tamás, Gulyás
Csaba – önkéntes munkájának
köszönhetően. A csapatot Oroszné
Tutor Erzsébet fogta össze. Négyük
jóvoltából szó szerint egészen reggelig folyt a bor.
Bízunk benne, hogy minden
kedves bálozó jól érezte magát ezen
a novemberi éjszakán. Köszönjük
jótékonykodásukat, bőkezűségüket, örömmel írom le, hogy báli
bevételünk 318.000 forint lett. A
pénz a Hunyadi Mátyás Tagiskola
Corvinák Alapítványának számlájára került.
Erősné Árgyelán Ildikó

Hirdessen
a Bihari Hírlapban!

Az idén már második alkalommal rendezték meg Magyarországon a Múzeumok őszi fesztiválját a
hajdani múzeumi hónap mintájára.
Októberben és november első
felében a múzeumok különböző,
központilag meghatározott témákhoz csatlakozhattak. Tavaly a Bihari Múzeumban „régészkedtünk”:
az általános iskolások ingyenes
múzeumpedagógiai foglalkozáson vehettek részt a régészeti
kiállítóteremben, és a középiskolásoknak szervezett „Múzeumi
mindentudás” c. előadás-sorozat
októberi programja is régészeti
témájú volt. A Régészkedj! családi
napon pedig közel 200-an ismerkedtek a régészek és a restaurátorok
munkájával.
2007-ben a Bihari Múzeum
már két témát is választott a minisztérium által felkínáltak közül:
„Kézfogás” programunkat a püspökladányi Karacs Ferenc Múzeummal közösen rendeztük meg.
Másik témánk a Térjünk a tárgyra!
címet viselte. Ez a mondás ismert
mindannyiunk előtt, azt jelenti:
beszéljünk a lényegről.
A múzeumok esetében ez a cím
igen találó, hiszen az ilyen intézmények alapja, lényege a tárgy, legyen
szó versek kéziratáról, régészeti
leletről, egy szoborról, nagyanyáink
által használt fazékról vagy éppen
szorgos kezek által gondosan kifaragott, díszített beretvatokról.
Mindezek akkor válnak műtárggyá,
amikor bekerülnek a múzeumba, a
hajdani használati tárgyak új megvilágításba kerülnek, hiszen letűnt
korokról beszélnek nekünk. Hogy
jobban értsük üzenetüket, segítségünkre vannak e tárgyak avatott
ismerői, a muzeológusok.
A Bihari Múzeum rengeteg
tárgyat őriz: Bihar településeiről
kerültek hozzánk a múlt emlékei.
Azonban a múzeum szűkös helye
nem teszi lehetővé egyelőre az ún.

Az eszem megáll!
Hogy kerülnek videojockeyk
(VJ) a múzeumba!!?!!
Megláthatod december 13-án,
Luca estéjén a Bihari Múzeumban
17.00-20.00 óráig, ahol a partyk
hangulatfokozó videóvetítéséhez
hasonló élményben lehet részed.
Csak ezen az estén a kiállítótermekben a csendet, mozdulatlanságot megtöri a fény és a hang. A
Bihari Természetbarát Egyesület
tagjai megmutatják, mit jelent a
fiatalok számára a kiállítás.
2 terem, 2 kor, 2 jockey, 2 audiovizuális élmény. Fények, hangok,
látvány, élmény Neked!
Múzeum? Yooo hely!
Belépő: 0 HUF!
PS.
DE mivel „nem csak a húszéveseké
a világ…”
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
SZERETETTEL VÁR BIHAR
EGYETLEN MÚZEUMA,
A BIHARI MÚZEUM!

Meghívó!
A Bihari Múzeum és az Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény szeretettel meghívja az
alkotó diákokat, szüleiket és minden érdeklődőt az ALKOTNI JÓ,
2007-BEN IS! címmel a művészeti
iskola tanárainak alkotásaiból
megrendezett adventi kiállításra,
december 6-án, 13 órára a Bihari
Múzeumba.
A kiállítást megnyitja: dr. Vitányi István országgyűlési képviselő
Közreműködnek: XY
A kiállítás megtekinthető: 2008.
január 12-ig, keddtől szombatig,
naponta 10-16 óráig.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

látványraktárak kialakítását, ahol
több tárgy is látható lenne. Hiszen
kiállításaink meghatározott tematikája a gyűjtemények csak egy
kis részének közszemlére tételére
ad módot.
Ezért Bihar tájmúzeuma az
idén a Térjünk a tárgyra! cím alatt
előadásokat szervezett: október
minden csütörtökjén és novemberben is egy alkalommal a Bihari
Múzeum kincseit, jelentős műtárgyait ismertették meg a kutatók az
érdeklődőkkel.
Nadányi Zoltán, Berettyóújfalu
költője, a „bihari trubadúr” múzeumunkban őrzött kéziratairól Bakó
Endre irodalomtörténész beszélt
előadásában. A Bihari Múzeum
irodalmikézirat-gyűjteményének
jelentőségét mutatja az is, hogy a
2006-ban, az Argumentum Kiadó
gondozásában megjelent Nadányi
Zoltán összegyűjtött versei című
kötet teljességéhez több mint tíz,
addig publikálatlan költeménnyel,
valamint néhány verstöredékkel
járult hozzá intézményünk.
Berettyóújfaluban, a Tardy
család birtokán 1852-ben pinceásás
közben került elő az a pajzsdísz,
amelyet már megtalálása idején
a Magyar Nemzeti Múzeumnak
ajándékoztak, és napjainkban is

megtekinthető annak állandó kiállításában. Sajnos a Bihari Múzeum
dolgozóinak abbéli törekvése meghiúsult, hogy a Múzeumok őszi
fesztiválja idejére Berettyóújfaluban is bemutathassuk a „herpályi
pajzsdudor” néven ismert leletet.
Ezért Szilágyi Krisztián Antal régész csupán képekkel tudta illusztrálni előadását, amelyben a műtárgy
kapcsán a népvándorlás korának
népeit és azoknak a Kárpát-medencei viszonyait ismertette.
A Bihari Múzeum képzőművészeti gyűjteményében jelentős
számú alkotást őriz a Biharban és
tágabb környezetében élő művészektől. Medgyessy Ferenc szobrászművésztől – akinek számos
köztéri szobra látható országszerte
– is található néhány terrakotta
kisplasztika a múzeumban. Fodor
Éva Irén, a Déri Múzeum művészettörténésze ezek kapcsán
mutatta be előadásában a szobrász
életművét, és hívta fel a figyelmet
művészetének jelentőségére.
A bihari térség egyetlen tájmúzeumában több, mint 400 darab olyan
kerámiaedény található, amelyek
egykor nélkülözhetetlenek voltak
az itt élő családok háztartásában.
A fazekak, szilkék, köcsögök, korsók és kanták nagyrészt az Alföld

különböző fazekasközpontjaiban
készültek, és az edényeket készítő
mesterek maguk hozták el eladni
Berettyóújfaluba és környékére.
Ezeknek a néprajzi tárgyaknak
a használatáról, díszítményeiről
hallhattak az érdeklődők Sándor
Máriától, a Bihari Múzeum muzeológusától.
November 8-án, csütörtökön
még mindig a néprajzi tárgyak
voltak középpontban: ekkor Siteri
Róbert etnográfus múzeumunk három tárgya kapcsán beszélt a bihari
pásztorművészetről. A hajdani Sárréten jelentős volt a rideg állattartás:
az egész évben a természetben
élő, azt jól ismerő pásztoremberek
hiedelemvilágának elemei jelennek
meg a maguk készítette használati
tárgyaik (beretvatokok, rühzsírtartó)
díszítményein. A letűnt sárréti világ
három emléke megtekinthető december folyamán a Bihari Múzeum
folyosóján álló tárlóban, a „hónap
műtárgya”-ként.
A Múzeumok őszi fesztiválja
előadás-sorozatán múzeumunk
gyűjteményeinek csak egy része
(hiszen nem volt szó a történeti,
tárgyi, a numizmatikai, az általános történeti dokumentumok, az
irodalmi tárgyi gyűjteményről,
az adattárról), azoknak is csupán
töredéke: néhány műtárgyegyüttes
került középpontba. A bihari emberek múltjának tárgyi emlékeit,
számos dokumentumát őrizzük az
említetteken kívül is.
Gyűjteményeink a kutatók,
érdeklődők rendelkezésére állnak, ismeretterjesztő előadásaink,
programjaink, kiállításaink pedig
azt a célt szolgálják, hogy minél
szélesebb körben ismerjék meg az
itt élők elődeik életét, területünk
értékeit, azokat a műtárgyakat,
amelyeket Bihari Múzeum őriz, és
amelyeken keresztül a múlt üzenete
juthat el mindannyiunkhoz.
Sándor Mária

Selye János, a kutató
Tudományos munkatársként
közös kutatásokat végezhetett
professzor dr. Bertók Lóránd Montrealban a Francia Egyetem Kísérleti
Sebészeti és Orvostudományi Intézetében Selye Jánossal.
A Magyar tudomány ünnepe
alkalmából rendezett centenáriumi
emlékelőadás méltó tisztelgés volt
a zseniális tudós előtt, annál is
inkább így igaz ez, hiszen a kutató
munkatárs, a tanítvány megélt
élményein keresztül elevenedett
meg Selye János alakja. Bár az
előadó végig a kutató elméleti és
gyakorlati munkásságának bemutatását tartotta szem előtt, mégis
átsugárzott mondandóján a szemlélet, a világlátás, amit mesterétől
útravalóul kapott: a tudományos
gondolkodásban az általánost
fontosabbnak érezte a „részletesnél”. A „részletes” arra szolgál,
hogy fel lehessen használni az
általános megértésére. Selye János
kórtanász volt, egyike azoknak,
akik az egész belső elválasztású
mirigyrendszert feltérképezték.
Hatalmas munkásságának talán
legfontosabb elmélete a stresszelmélet. Be akarta vezetni a jó
(eustressz) és a rossz (distressz)
stressz fogalmát, de ez nem sikerült, mert a stressz már az egész
világon rosszat jelentett. Felfigyelt
rá már egyetemista korában, hogy
egyes betegségek tünetei között
közös jellemzők vannak. Később
patkánykísérletekkel igazolta,
hogy ha patkányokat idegi és fizikai terhelésnek tett ki, akkor az
olyan betegségeket, elváltozásokat
okozott, amely az állat halálához is
vezethetett. Összegzéseiben három

Fotó: Kari

szintet különített el a stresszre
adott reakciók tekintetében: a
vészhelyzet, amely nem káros, hiszen az élettel járó megpróbáltatások kivédését segítik, ez „a stressz
az élet sója”, a második lépcsőben,
az ellenállás fázisában a szervezet
alkalmazkodik az új kihívásokhoz,
és legyűri azt. A harmadik fázis,
a kimerülés akkor lép fel, ha a
szervezet állandó nyomásnak van
kitéve, amellyel szemben nem
tudja sikeresen felvenni a harcot.
A stressz fogalmának bevonulása
az orvosi gondolkodásba számos
új utat nyitott egyes betegségek
kórfejlődésének jobb megismeréséhez és ez által sikeresebb kezeléséhez. S mit adott a kollégának,
prof. dr. Bertók Lórándnak a
közös munka? Életre szóló példát,
elkötelezettséget a tudományos
kutatás, a magyarság kultúrájának
megmentésére, nyitott és kritikus
gondolkodást a cselekvő jóra,

korunk társadalmi betegségeinek
feltérképezésére, humort és kellő
magyar szókincset a kiáltásra,
hogy még nem késő tenni gyönyörűséges nyelvünk megmentésére,
ápolására. Mert megmaradásunk
egyetlen záloga a magyar nyelv,
amely a leggazdagabb a világon. Egyszer Selye János a ’you’
személyes névmásra 29 magyar
megfelelőt talált. S ő ötvenéves külföldi tartózkodás után is képes volt
hibátlanul beszélni, írni magyarul.
Levelei végére mindig tett néhány
magyar mondatos megjegyzést. S
mi, a Magyar tudomány ünnepét
megtisztelők, nem mehetünk el
szó nélkül a mindennapjainkra rátelepedő ember formájúak idegen
kultúrákat ránk kényszerítő hatása
mellett. Mert magyarnak lenni
sors, hitvallás, sajátos észjárás,
világnézet, kijelölt út, melyet több
mint 1100 éve keresünk.
Zsákai Ildikó
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A Nadányi Zoltán Mûvelõdési Anyakönyvi hírek
Születtek
Központ programjai

Az ősz végén dobogón
a BMSE felnőtt női csapata

Civil ifjúsági
minikonferencia

gól). Pozitív viszont a DVSC-DSI
elleni biztos győzelem idegenben,
illetve a többi győztes mérkőzésen
a viszonylag kiegyensúlyozott,
jó játék.
Góljaink nagytöbbsége két
játékos nevéhez fűződik: Nagy
Krisztina és Szabó Mária, ők végig kiegyensúlyozottan, gólerősen
játszottak. Mivel rutinos, idősebb,
30 fölötti játékosokról van szó, a
feladat adott fiataljaink előtt: több
terhet átvenni tőlük, ezzel nagyot
tudnánk előre lépni. A szezon végére érkezett visszatérőként Ozsvárth
Veronika, illetve új igazolásként
Nádházi Rita, aki a Derecske NB
I. B-s csapatában szerzett rutint.

Lövészhírek

Fotó: Kari

Szeptember és október hónapokban
a Bihari Lövészklub tagjai 7 egymást követő versenyen vettek részt.
Eredményeik igen kiemelkedőnek
mondhatók, cikkünkben csak az első
négy helyen végzett eredményeket
közöljük.
Szeptember 8-án az MDLSZ
(Magyar Dinamikus Lövészsport
Szövetség) által rendezett Revolver
országos bajnokság zajlott a Bihari
Lövészklub (BLK) lőterén, amin
két kategóriában lehetett nevezni
(műkedvelő és professzionális).
Ez utóbbiban Hegedűs Péter első
helyezést ért el. Idén májusban Budapesten, egy minősítő versenyen
kvalifikálta magát a professzionális
kategóriába, így nagykaliber pisztoly, kiskaliber pisztoly, sörétes
sportfegyver és kiskaliber puska
kategóriákban versenyzik.
Ugyanezen a napon délután
PA-63 nagykaliber pisztoly verseny
volt, amelyen Hudák Attila harmadik helyezést ért el.
Szeptember 9-én a BLK szervezésében steel-challange kiskaliber pisztoly, nagykaliber pisztoly
versenyt rendeztünk. Kiskaliber
pisztoly: Hegedűs Péter 2. hely,
Mészáros Bálint 3. hely.
Nagykaliber pisztoly: Mészáros
Bálint 1. hely, Hegedűs Péter 3.
hely.
Gyorspont lövészet, kiskaliber
pisztoly: Szabó Sándor 1. hely,
Fülöp Csaba 2. hely,
Nagykaliber pisztoly: Hegedűs
Péter 1. hely, Medgyesi Géza 2.
hely.

Kiskaliber puska: Szabó Sándor 1. hely, nagykaliber puska:
Medgyesi Géza 1. hely, Nagy „Bill”
Imre 2. helyezett.
Szeptember 29-én Debrecenben és Derecskén versenyeztek
klubtagjaink.
Derecskén IMSSU (sziluett)
verseny zajlott, itt Asztalos László
kiskaliber pisztoly kategóriában 4.
helyet ért el, kiskaliber puska 50
m-en Ifj. Asztalos László 1. helyen
végzett az ifi kategóriában.
Eközben Debrecenben Köztársaság-kupa verseny volt, kiskaliber
pisztoly, pontlövészet: Medgyesi
Géza 3. hely, kiskaliber puska,
pontlövés: id. Papp Péter 4. hely.
Október 6-án Derecskén kiskaliber puska, 20 lövés 50 m: Id. Papp
Péter 1. helyezett, Szabó Gyula 2.
helyezett.
Október 7-én 4. alkalommal
került megrendezésre a Rumcájszvándorkupa, melyet az első 3 évben
a BLK csapata nyert el, most ez a
derecskei klubnak sikerült. Egyéniben Papp Antal 2. helyen végzett,
Nagy „Bill” Imre 3. helyezett lett.
Október 13-án minősítő gyorspont lövészetet rendeztünk, melyen
egyéni értékelés volt: Hegedűs
Péter 1. hely, 142 pont, Hudák Attila 2. hely, 140 pont, Nagy „Bill”
Imre 3. hely, 108 pont. Kiskaliber
pisztoly kategória, kiskaliber puska:
Asztalos László 2. hely, 163 pont,
Hudák Attila 3. hely, 149 pont.
Nagykaliber pisztoly kategória:
Hegedűs Péter 1. hely , 153 pont.
Nagy „Bill” Imre 3. hely, 88 pont.
Bihari Lövészklub

Ha egy sikeres felkészülést tudunk
lebonyolítani a tavaszi szezonra, és
újabb rutinos játékosokkal erősíthet
a csapat, akkor remélhetőleg a
lányok felállhatnak a dobogóra, és
talán gondolkodhatunk az NB II-es
szereplésben is.
Köszönjük szurkolóink bizalmát és biztatását, mindenkinek
kellemes ünnepet és boldog új évet
kívánunk.
A bajnokság őszi végeredménye:
1. Hajdúböszörmény 16 pont
2. Balmazújváros 16 pont
3. BMSE 12 pont
4. DVSC-DSI 12 pont
5. Polgár 12 pont
R. S.

Sporteredmények
Labdarúgás
NB III.
BUSE – Nyíradony 5:0
Nyírmada – BUSE 3:1
U-19
Nyíradony – BUSE 1:1
BUSE – Nyírmada 4:0
U-16
Nyíradony – BUSE 2:2
BUSE – Nyírmada 3:0
Kézilabda
Férfi NB II.
BMSE – Kiskunmajsa 40:35
Mezőtúr – BMSE 31:26
Ifi
BMSE – Kiskunmajsa 28:31
Mezőtúr – BMSE 31:30
Lány OSB
DSCSI – BMSE 39:11
BMSE – Bőcs KSC-II. 28:10

November 30., 14 óra
A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ Erdélyi Gábor termében,
a Parola Közhasznú Egyesület
szervezésében.
Témák:
Tizenévesek nemzeti identitásának
jellemzői az ezredvégi Magyarországon,
Multikulturalitás és erdélyi művelődéstörténet,
Multikulturalitás nagyváradi
szemmel.
Vendégelőadók:
Dr. Murányi István szociológus,
Dr. Juhász Erika tanszékvezető
egyetemi docens,
Szabó József, a romániai Magyar
Ifjúsági Értekezlet alelnöke.
***
KIÁLLÍTÁS
November 26-tól december 1ig Egzotikus állatok kiállítása.
A kiállítás megtekinthető naponta 9-től 18 óráig.
Belépődíj: felnőtt 400 Ft, gyermek 300 Ft, csoportok 200 Ft
(minimum 10 fő).
December 3-tól 8-ig
Dr. Csuka Imréné Szabó Boglárka virágkötő szárazvirág-kötészeti kiállítása. Megnyitó december 3-án, 17 órakor.
December 12-től 30-ig
TÓTH SÁNDOR festőművész
kiállítása.
Megnyitó december 12-én, 17
órakor. A kiállítást megnyitja VITÉZ FERENC művészeti író.
December 4-én, 18 óra
A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ Erdélyi Gábor-teremben a
MAG előadássorozat programja.
„Az egyén és közösség szerepe
népmeséink tükrében”

December 6-án, 7-én és 8-án
A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ nagytermében, csütörtökön és pénteken, 8-tól 18 óráig,
szombaton 13 óráig tartunk nyitva.
Szombaton 9-től 13 óráig adventi
játszóház, mézeskalácsozás, gyertyamártás stb. A foglalkozásokat
a Bihari Népművészeti Egyesület
tagjai vezetik.
A hagyományos népművészeti
termékek mellett bővítettük a
kiállítók és árusok körét.
A vásár zárásakor, szombaton,
12 órakor TOMBOLASORSOLÁST tartunk, ahol értékes ajándékokat sorsolunk ki.
A lenti tombolaszelvényt a
vásár ideje alatt lehet bedobni a
helyszínen.
Térjen be hozzánk, készüljünk
együtt az ünnepre!
December 9-én, 19 órától
A Kabos Endre Városi Sportcsarnokban Tamási Áron azonos
című novellája alapján készült
Rendes feltámadás c. táncjátéka
a Nagyvárad Táncegyüttes előadásában.
Jegyek 600 Ft-os áron a Nadányi
Zoltán Művelődési Központban és
a helyszínen igényelhetők.
December 13-án, 16:30 órakor
A SZEREDÁS EGYÜTTES
adventi műsora ALFÖLDI BETLEHEMES címmel a művelődési
központ nagytermében.
A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk!
December 15-én, 15-től 21 óráig
A MAG előadássorozat zárásaként TÁNCHÁZ

Hitelügyintézés díjmentesen
Jelzáloghitelek:
lakásvásárlásra, építésre, felújításra,
kedvezőtlen kamatozású hitelek kiváltására
és szabad felhasználásra is.

Hívjon! Segítek!

Futsal hírek

Keresse a legjobb lehetőséget!
Megtakarított pénzét tartsa euróban.
Kimagasló hozamok!

Mezei Vill FC – Kecskemét
(felkészülési mérkőzés) 10:0

Hitel — Befektetés — Biztosítás

Futsal NB I.
MVFC – Gold Ball RFC Csömör
1:1
Női futsal
Székesfehérvár Vesta – BONFK
8:4 (gólszerzők: Nagy B.2, Tóth
T., Radics Á,)
(tavalyi bajnok)
Hefa Vesta – BONFK 7:9
(gólszerzők: Nagy B., Góz 3.,
Füredi 5.)
Következő két mérkőzését hazai
pályán játsza a BONFK. December
2-án (vasárnap), 13 órakor a Salgótarjáni Vadmacskák, december 16án (vasárnap), 13 órakor, az ellenfél
a Salgótarjáni Skorpió.

Előadó: Koszecz Sándor – népművelő.
***
Karácsonyi kiállítás és vásár

Érdeklődni: Rinyu Sándor 30 207-5580

TOMBOLA
KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR



Lezárult a megyei női bajnokság
őszi fordulója, ahol a BMSE tíz
csapat közül 12 ponttal a harmadik
helyen végzett. Bencze Zoltán, a
női csapat edzője értékeli az ősz
teljesítményét:
– A tabellából is látszik, hogy
a riválisainktól 4 pont hátrányban
vagyunk, amely nem behozhatatlan. Különösen azért, mert a szoros
állás számunkra kedvező eredménynyel zárulhat. Tavasszal mind a
Balmazújváros, mind a Debrecen
gárdáját itthon fogadjuk, akiket,
ha a körülmények jól alakulnak,
megverhetünk. Ehhez természetesen az kell, hogy további rutinos
játékosokat tudjunk beépíteni a
csapatba. Remény van egy-két régi
játékos visszatérésére, illetve újak
igazolására is.
Tavasszal 18 ember tud majd
harcolni a csapatba kerülésért,
erre szükség is van, hiszen szezon
elején több meghatározó játékos
is távozott csapatunkból. (Szabó
Anikó FTC, Vaskó Adrienn TFSE,
Bondár Zsuzsa Szeghalom MKC).
Mérlegre téve a lejátszott 9 mérkőzést, voltak mélypontok, illetve
nem várt győzelmek is. Negatívumként említeném: a megszégyenítő
vereséget Püspökladányban, amire
nem mentség a tartalékos felállás,
illetve a súlyos vereséget bitumenes
pályán Balmazújváros ellen, amelynek mértéke azért túlzott volt (15

2007. november 30.

2007. december 6-7-8.
Nadányi Zoltán Művelődési Központ
Név: ___________________________________

Értesítés
Értesítjük kedves klubtársainkat
és érdeklődő, lövészetet kedvelőket, hogy a Bihari Lövészklub
hivatalos nyitva tartása november
26-ától megszűnik.
December 8-án tartunk egy
Mikulás-napi lövész dzsemborit,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Jövő évi nyitva tartásunk előreláthatólag 2008. március 15-én,
14 órakor lesz.

Lakcím: ________________________________
________________________________
Telefon: ________________________________



A helyszínen kérjük bedobni!

Október
30.: Fekete András
(Fekete András
Eszenyi Katalin)
30.: Csontos Csanád
(Csontos Mihály Róbert
Kinter Mónika)
November
2.: Cseke Zsombor Imre
(Cseke Imre Károly
Sisári Rita)

6.:
7.:
8.:
8.:
8.:

Elhunytak
November
Sziklai Lászlóné
Pataki Irén (1929)
Nagy Lajos (1923)
Balog József (1933)
Kelemen Lászlóné
Katona Anna (1927)
Dénes Sándor Imre (1948)

IRODASZEREK
Leporellók, fénymásoló-papírok,
faxpapírok, pénztárgép-szalagok,
borítékok, bélyegek,
tintapatronok,
floppy- és CD-lemezek,
fénymásoló festékporok,
festékkazetták,
videó- és magnókazetták, elemek
2008. évi ASZTALI
ÉS FALINAPTÁRAK,
HATÁRIDŐNAPLÓK,
KARÁCSONYI KÉPESLAPOK
ÉS CSOMAGOLÓK nagy
választékban kaphatók.
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

A legsportosabb
buli,
a legbulisabb
sport
Családi játékos sportvetélkedőre
hívunk minden szülőt és gyermeket
december 1-jén a városi sportcsarnokba 8.30-14 óráig.
Programok: közös bemelegítés,
sorversenyek: benne izgalmas,
ügyességi feladatokkal, sportkvíz,
„Hídon innen, hídon túl” focimeccs
apukákkal, aerobic, tanár-diák
kézilabda mérkőzés, életmód tanácsadás, egészségszűrés.
Nézőként és indulóként is szeretettel várnak mindenkit a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola
testnevelői. Ha elfáradtál, megéheztél, vár rád egy nagy bogrács
finom étel. Díjtalan nevezés a
helyszínen. (Megjelenés kötelezően
tornacipőben.)

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.
Terjeszti a Magyar Posta.
ISSN 1215-1637

