XVIII. évfolyam 7. szám

2008. április 18.

Tavasz, körút, költészet
Valamikor a XX. század elején
járunk. Budapest. Ferencváros. Felsír egy újszülött. Egy a sok közül.
Egyelőre… Tavasz van. Április. A
tizenegyedik nap. Fiúgyermek, aki
kiszakad az anyaméhből, s elindul
az élet rögös útján. Megszületett
József Attila. És most 2008-ban itt
ülök a számítógép előtt, mellettem a
verseskötettel, a hátlapon az ő fényképe tekint rám. Egy ábrándozónak
tűnő, befelé forduló, gondoktól
gyötört tekintet. Nem néz talán
senkire, ám mégis mindenkin és
mindenen ott pihen a tekintete. Egy
zseni, akit nem értékelt a kora, aki
csak akkor lett az ország ünnepelt
költője, miután meghalt. Gyarló,
emberi sors!
Semmit nem akarok most írni.
Illetve a mindenséget akarnám papírra vetni, s fáj, hogy nem tudom.
De felkapom a fejem, mert egy
pillanatra visszatér a varázslat. Berettyóújfalu, Tavasz körút, április
11. , délután fél három, a költészet
napja. Vendégek, versek, lázas nekikészülés. S zsong az élet a fejünk
felett. Ismerősök érkeznek, beretytyóújfalui versbarátok és férfiak,
akiket még nem ismerünk. Ők műveik által nevesülnek, hiszen itt van
köztünk Serfőző Simon, az örökifjú
öreg, aki a Magyar Köztársasági
Érdemrend Tisztikeresztjének
birtokosa, s aki 2008-ban Balassi
Bálint-emlékkardot kapott többek
között olyan művekért, mint a
Gyerekidő című, önéletrajzi ihletésű regény, valamint a Közel-távol
elnevezésű verseskötet. És egy
fiatalember, Korpa Tamás, a 21
éves poéta, a Debreceni Egyetem
másodéves magyar szakos hallgatója, ki egyszerre műveli és tanulja
a „versfaragás” nemes tudományát.
Milyen érdekes, hogy Tamás valószínűleg egyszerre „tananyag”
és tanuló a felsőoktatásban. Főmunkatársa az Új Hegyvidék című
irodalmi-honismereti folyóiratnak,
s írásait közölte már az Új Holnap,
Gömörország, Magyar Napló,
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PoLíSz, Ezredvég, Kapu, Zempléni
Múzsa és a Szabadság is.
Szép ez a nap. Ott állunk a
mikrofon előtt, s megpróbáljuk
„hangzóvá tenni” az előttünk levő,
tetszhalott állapotban leledző szövegeket. Kocsis Csaba még ennél is
tovább ragadtatja magát, gitárt fog,
s Fecske Csaba-, Serfőző Simonverseket dalol, még közelebb hozva
a varázslatot. Nagy Zsigmond
mellettem áll, s halkan odasúgja,
hogy kissé tart Korpa Tamás: F.
Cs. Szögliget című szabadversétől.
Ám aggodalma hiábavalónak tűnik, hiszen kiválóan érzékelteti a
mű rejtett értékeit. Jómagam két

Serfőző-verssel is pódiumra lépek
(Jönnék látogatóba, Ahová eljöhet),
s szintén tartok kicsit attól, hogy át
tudom-e adni e két remekmű „velejét”. Szorongva állok a mikrofon
elé, fél szemmel Simon bácsira
nézek, és megnyugszom. Fejét félrebillentve, mosolyogva hallgatja a
verseket, arcán boldogsággal keserédes mélabú tükröződik. Látszik,
újra átéli saját szavai súlyát.
S véget ér a műsor, ez a röpkének tűnő tíz perc. A tíz perc, amiben
ott volt az ember, az élet, a fájdalom, az öröm, a bánat, a Sors, amit
nekünk szántak, s aminek részesei
vagyunk ebben a földi létben. Még

a készülődő vihar is elcsendesedett,
talán érezte, hogy a hétköznapok
őrlődéséből kiszakadva a Tavasz
körút virágba borul. Pár percre a
strófák nemes, bátorító, emberségre
szólító virágába.
Ám a tisztelgés a költészet előtt
a szavalatok és a dalok sorával nem
ért véget, az emlékezés virágait is
elhelyezték a város és a kulturális
intézmény képviselői Nadányi
Zoltán emléktáblájánál. Dr. Benke
Mária főorvosnő jóvoltából –
immár tizenkettedjére – zöldelő
gyep, virágzó bokrok, gyümölcsfák
között volt alkalma a vendégeknek
a két költővel és egymással is
eszmét cserélni irodalomról, s a
hétköznapok derűjéről, bánatáról.
A legkitartóbb irodalomkedvelők
öt óra előtt nem sokkal a Nadányi
Zoltán Művelődési Központ felé
vették az irányt, ahol Kocsis Csaba
vezetésével egy élményszerű és
élettel teli beszélgetés keretében
közelebbről is megismerkedhettünk Serfőző Simonnal és Korpa
Tamással. Újfent bebizonyosodott,
hogy az irodalom, a költészet nem
„ördögtől való” szómágia, hanem
a hétköznapi élet, bölcsebb, javító
szándékú lenyomata. Mert a vers
„csupán” csak játék, de az élet
játéka. S erre a játékra szólított
fel bennünket a két szerző, saját
műveikből idézve.
Minden kornak megvan a maga
divatja. Trendek jönnek és mennek, amik mellett szükségünk van
valami kapaszkodóra, értékesre,
állandóra. Véget nem érő vita
tárgya, hogy mi a művészetek
(ezen belül a szépírás) szerepe.
Ám egyvalamiben biztos vagyok.
Élhetünk akármilyen élhetetlennek
tetsző életet, mindig vannak biztos
pontok. És az írásnak, a versnek,
a regénynek ilyennek kell lennie.
Hiszen általuk tanulhatunk a hibáinkból, s válhatunk emberebbé.
Erre figyelmeztet minket április 11.,
a magyar költészet napja.
Kiss Tamás

Erősemberek nemzetközi Európa-kupája
Április 12-én, szombaton került
megrendezésre a Morotvaligetben
az Erősemberek nemzetközi Európa-kupa csapatversenye. A vetélkedésen horvát, szlovák, szlovén,
osztrák és magyar csapatok mérték
össze erejüket, taktikai tudásukat.
A háromszoros világbajnok
(erősember), Fekete Lászlónak és
csapatának a helyi szervezőmunkában Vámos István, Mezei József
berettyóújfalui vállalkozók és
munkatársaik nyújtottak segítséget.
Hosszú heteket vett igénybe a szervező, tervező munka. A helyszín
gondos előkészítése, csinosítása
mellett arra is odafigyeltek, hogy
megfelelő hírverést, előzetes tájé-

koztatást nyújtsanak a rendezvényről. Így Fekete László főszervező,
Szeifert Ferenc, Muraközi István

Berettyóújfalu polgármestere és
alpolgármestere, Papp János, képviselő, az önkormányzat sportbizottsága elnökének társaságában
az említett vállalkozók sajtótájékoztatót is tartottak a helyi és a
megyei sajtó munkatársai számára
a nagyszabású eseményt megelőzően. A sajtó képviselőinek elmondták, ez a verseny több funkciót is
szolgál, részben szeretnének egy
nem ,,szokványos” élménnyel is
gazdagítani a város és környékének
lakóit, másrészt ez az esemény jól
illeszkedik abba a rendezvény-sorozatba, melyet az idén négyszáz éves
városi kiváltságainak tiszteletére
szervez Berettyóújfalu, harmad-,
de nem utolsósorban be szeretnék
mutatni, népszerűsíteni szeretnék a
helyszínt. A Morotva-ligetet, ami,
mint köztudott, még a jó emlékű
Pálfi István európai parlamenti
képviselő általi alapkőletétel óta
hatalmas fejlődésen ment keresztül,
pályázati támogatással, jó szándékkal, önzetlenséggel, összefogással.
Talán a rendezvény különlegessége
mellett ennek is volt köszönhető,
hogy a rossz idő ellenére tömegesen
érkeztek a látogatók. Az izgalmas
délutánt egy vidám, szórakoztató
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MAJÁLIS BERETTYÓÚJFALUBAN
2008. május 1.
TÖLTSÖN VELÜNK EGY KELLEMES NAPOT
A BUSE-PÁLYÁN!
Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2008-ban is majálist rendez.
Május 1-jén reggel, 6 órától zenés ébresztővel indul a nap az Ifjúsági Fúvószenekarral, majd 10 órától a BUSE-pályára várunk minden
érdeklődőt.
Az alábbi programokat ajánljuk a látogatók részére:
 Délelőtt: 
A színpadon 10.00-12.00 óra között helyi általános iskolások
és amatőr csoportok bemutatkozása
Közben a színpad melletti sátrakban
– Körmönfonás, origami, játékos irodalmi rejtvények könyvtárosokkal
– Kézműves foglalkozások az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola
tanáraival
Bihari népi ételek főzőversenye és házisütemények versenye
9.00-13.00 óráig
Kispályás futballtorna 9.00-14.00 óráig
 Délben: 
12.00-14.00 óra között a Berettyó Rádió élő kívánságműsorral várja
az érdeklődőket
 Délután 14.00 órától a színpadon: 
14.00 A főzőverseny, a házisütemények versenye
és a kispályás futballtorna eredményhirdetése
Berettyó-parti Nyugdíjasok Egyesülete Hagyományőrző Népdalkörének
műsora
15.00 „Paprika Jancsi” című gyermekműsor
Szkander-bajnokság a színpadon
Jelentkezni a szkander-bajnokság szervezőinél a verseny kezdetéig
a helyszínen lehet!
17.30 A Tihanyi Vándorszínpad Operettvarázs c. műsora,
melyben részleteket hallhatnak és láthatnak
a világ legcsodálatosabb operett-melódiáiból
Tihanyi Tóth Csaba operett-társulatának előadásában
18.30 a Bagi-Nacsa páros humoros műsora
19.30 Sztárvendég Csézy, aki Magyarországot képviseli
a belgrádi Eurovíziós Dalverseny elődöntőjében
20.30-22.00 Élőzenekaros nagykoncertet ad
a Magna Cum Laude zenekar
 A színpad melletti sátrakban, füves területen: 

10.00-19.00 csúszda, forgók, pónilovaglás
16.00-17.00 Túzoltóbemutató
10.00-18.00 A védőnői szolgálat sátrában minden korosztály számára
tanácsadás, vérnyomás- és vércukorszint-mérés
A középiskolás fiatalokat érdekes feladatlapokkal, ajándékokkal várják
a védőnők!
10.00-17.00 A Bihari Természetbarát Egyesület programja:
– „Játékok kicsiknek és nagyoknak”: faltörő kos, diótörő,
kukacvadászat, városi látnivalók kirakója, békafogó, bíbictojás
– szórakoztató és ismeretterjesztő játékok
– „Zöld sziget – Szelektív hulladékgyűjtés infópont” – miniatűr
„Hulladékgazdálkodj okosan” c. játék
14.00-17.00 A múzeumi sátrakban
– várostörténeti érdekességek:
„Barangolás” a 30-as évek Berettyóújfalujában (képfelismerő játék)
- kézműves foglalkozások: Bihar vármegye címerének elkészítése
lemezdomborítás technikával
– JÓSDA – jóslás kövekkel Kovács Kálmánné Nórival
 Egyéni versenyek:
10.00-17.00 Rekeszmászó verseny
a Bihari Természetbarát Egyesület közreműködésével
Építsd fel saját győzelmedet! Biztosított körülmények között
kipróbálhatod, hogy milyen magasra tudsz mászni a magad alá
rakosgatott rekeszeken. A legmagasabbra építkezőket díjazzuk!
Jelentkezni a helyszínen lehet!
15.45-17.30 Májusfamászó verseny ügyes fiataloknak és idősebbeknek
A három legfürgébb versenyző díja egy-egy üveg bor
Jelentkezni a helyszínen lehet a verseny kezdetéig!

műsorokkal megtűzdelt délelőtt
vezette be, volt szakácsverseny , női
foci és hastánc-bemutató. Sajnos az
időjárás nem fogadta kegyeibe a
résztvevőket, így még nehezebbé
téve az amúgy is komoly fizikai
erőpróbát jelentő feladatokat.
A versenyzők 5 számban mérték össze erejüket: kőgolyó-rakás,
gumiforgatás, koffercipelés, súlyés sziklacipelés, lépcsőn súlyok
felvitele. A küzdelem óriási volt,
a lelkesedés ösztönzően hatott a
sportolókra.

A dobogóra álló párosoknak
városunk vezetői és a helyi vállalkozók adták át a kupákat.
I. magyar I. csapat, II. szlovén
csapat, III. osztrák csapat, IV. magyar II. csapat, V. szlovák csapat,
VI. horvát csapat
Következő lapszámunkban részletes beszámolót is olvashatnak a
történtekről, illetve a versenyzők,
a nézők, a szervezők osztják majd
meg Önökkel a rendezvénnyel
kapcsolatos benyomásaikat, véleményüket.
E. Á. I.

 Csapatversenyeink: 
9.00-13.00 Bihari népi ételek főzőversenye
és házisütemények versenye
Várjuk civil szervezetek, intézmények, baráti társaságok jelentkezését,
akik helyben vállalkoznak bihari népi ételek főzésére
és helyben történő elfogyasztására!
Várjuk továbbá azoknak a háziasszonyoknak a jelentkezését, akik
alföldi (bihari) jellegű süteményekkel, kelt tésztákkal, stb., neveznek be
a versenybe. A finomságok elkészítése otthon történik, a zsűri számára
egy tálcányi kóstolót hozzanak!
A főzőverseny résztvevői az általuk hozott alapanyagból és eszközökkel
dolgoznak a helyszínen és otthon is!
Nevezési díj nincs, a helyszíni főzéshez a tűzifát a szervezők biztosítják.
Az otthoni és helyszíni főzőversenyre jelentkezni lehet
(Folytatás a 2. oldalon)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉLET
MAJÁLIS BERETTYÓÚJFALUBAN
2008. május 1.

(Folytatás az 1. oldalról)
2008. április 25-ig a Nadányi Zoltán Művelődési Központban
(az 54/402-014-es telefonszámon,
illetve az nzmk@freemail.hu e-mail címen).
Az elkészített ételeket zsűri értékeli.
A főzőverseny zsűritagjai: Muraközi István alpolgármester,
Borsos Lajos, a Hullám Étterem tulajdonosa,
Pap Zoltánné, Bea, a STOP Vendéglő üzletvezetője
A házisütemények bírálói: Muraközi István alpolgármester,
Sándor Zeréndné, Erdélyi Gábor-díjas pedagógus,
Kállai Irén, a Bihari Múzeum vezetője,
Krisztik János, a Régió Contact Bt. ügyvezetője
Mindkét verseny eredményhirdetése 14 órakor lesz,
a legjobb „szakácsok” értékes díjakban részesülnek.
Díjak:
– vacsora négy személyre,
Borsos Lajos, a Hullám Étterem tulajdonosának felajánlása
– 5000, 3000, 2000 Ft értékű ajándékcsomag,
a Berettyó ÁFÉSZ felajánlása
– 5000 Ft értékű vacsorautalvány, a Stop Vendéglő felajánlása
és további értékes díjak a NA-KO Kft.,
a Lisztes Trans, a Mezei-Vill Kft. és az Ezüstmánia falajánlásával.
 9.00-14.00 Kispályás futballtorna 
Május 1-jén, 9–14 óra között kispályás focitornát rendezünk,
melyre várjuk a csapatok jelentkezését!
Nevezési díj: 1000 Ft/csapat, melynek befizetése a helyszínen történik.
Eredményhirdetés: 14 órakor
Fődíj: egy tálca sör, a BUSE Büfé felajánlása és további értékes díjak a
NA-KO Kft., a Lisztes Trans,
a Mezei-Vill Kft. és az Ezüstmánia falajánlásával.
Jelentkezni és érdeklődni Kolozsvári Istvánnál lehet a 06-30-747-7994es telefonszámon vagy a kolozsvariistvan@berettyoujfalu e-mail címen.
A futballtorna támogatója a BUSE és a BUSE Büfé.
Bővebb információ és nevezés a megadott elérhetőségeken, a Nadányi
Zoltán Művelődési Központban (Berettyóújfalu Bajcsy-Zs. u. 27.)
54/500-023-as telefonon, faxon 54/500-299-es faxszámon vagy e-mailben az nzmk@freemail.hu címen.
 Árusok jelentkezését várjuk! 
Helyfoglalási díj: 5000 Ft/nap 5 m2 alapterületig.
Nagyobb terület igénylése esetén 1000 Ft/m2
A rendezvényekről részletesen tájékozódhatnak
a www.berettyoujfalu.hu és a www.berettyoradio.hu honlapokon.
Rossz idő esetén a majális a Kabos Endre Városi Sportcsarnokban lesz!

A RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÓI:
Intézmények, szervezetek: Berettyóújfalu Város Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatala, Nadányi Zoltán Művelődési Központ és Sinka
István Városi Könyvtár, Területi Kórház, Bihari Múzeum,
Bihari Természetbarát Egyesület
Vállalkozások, vállalkozók: Agro-Verton Kft. (Ékes Márton),
Berettyó ÁFÉSZ, Bihar Körzeti Szuperinfó, Bihari Hulladékgazdálkodási Kft., BUSE-büfé, Csorba György, Ezüstmánia, Generál Építő Kft.
(Rácz Sándor), Hullám Étterem, IKSZ Kft., Lisztes Trans, Mezei-Vill
Kft., NA-KO Kft., Stop Vendéglő, TBG Hungária Beton Kft.
Médiatámogatók: Berettyó Rádió, Berettyó Televízió, Bihari Hírlap,
www.berettyoujfalu.hu.

FELHÍVÁS!
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a város hosszú távú fejlesztési stratégiájának elkészítéséről döntött.
A tervezési munka első lépése a
dokumentum elkészítésében közreműködő munkacsoport felállítása.
A minél szélesebb társadalmi képviselet érdekében az önkormányzat továbbra is várja mindazon
szervezetek jelentkezését, akik
véleményükkel, javaslataikkal,
ötleteikkel részt kívánnak venni a
tervezésben!
Célunk, hogy a helyi társadalom

„Felhívás!
A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. értesíti a lakosságot, társasházakat, intézményeket és vállalkozókat, hogy
a települési szilárd hulladék
elszállítását 2008. május 1-jén
(csütörtökön) a szokásos időpontban végezzük.
Kérjük, ennek megfelelően
helyezzék ki hulladéktároló
edényzetüket.
Köszönettel:
Bihari Hulladékgazdálkodási
Kft.
4100 Berettyóújfalu,
Oláh Zs. u. 1-1.
Tel.: 06-54-505-260”
Faragó-Flaskayné
Szémán Andrea

egyfajta közmegegyezésén alapulva határozzuk meg, milyennek szeretnénk látni saját környezetünket,
hogy egy közösen elképzelt jövő
megvalósításán dolgozhassunk!
További információval az
54/500-174-es telefonszámon készséggel állunk rendelkezésükre.
A jelentkezéseket (szervezet
megnevezésének, címének, képviselője nevének és elérhetőségének
megadásával) a levai.agi@bosz.hu
e-mail címre várjuk.
Berettyóújfalu Város
Önkormányzata

Együttműködés
a katasztrófa-elhárításban
a határ két oldalán

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
sporttevékenység támogatására
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottsága
pályázatot hirdet berettyóújfalui székhelyű sportegyesületek sporttevékenységének támogatására.
Pályázni a következő témákban lehet:
A., sportegyesületek működési támogatása
B., sporteszközök beszerzése
C., sportlétesítmény fenntartása
D., utánpótlás-nevelés
E., az egyesület által rendezett szakszövetségi versenyek támogatása
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A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szervezésében tartottak konferenciát a berettyóújfalui Bessenyei
György Szakközépiskola felújított
kultúrtermében április 2-án. A
rendezvényre és az azt követő
árvízvédelmi bemutatóra HajdúBihar megye és a romániai Bihar
megye katasztrófa elhárításában
résztvevő szakemberek, tűzoltók,
rendőrök, vízügyesek, a térség
polgármesterei kaptak meghívást.
A szervezők szándéka volt, hogy
megismerhessék a jelenlévők azt a
mintegy 80 millió forint összértékű
programot, melyből Hajdú-Bihar
– Bihor Eurorégió területén egy
katasztrófa-elhárítási kommunikációs rendszert alakítottak ki, és új
technikai eszközöket szereztek be
az árvízvédelmi helyzetek kezelésére. A találkozó arra is lehetőséget
adott, hogy a szakemberek keressék
az együttműködés, illetve a továbblépés lehetőségeit a katasztrófahelyzetek elhárításában. A HajdúBihar Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság részéről Mándi László
igazgató, polgárvédelmi ezredes,
Szeifert Ferenc polgármester pedig a rendezvénynek otthont adó
Berettyóújfalu nevében köszöntötte
a megjelenteket, és mutatta be idén
400 éves városunkat a vendégeknek. Szeifert Ferenc kiemelte, hogy
Berettyóújfalu éppen félúton elhelyezkedve a két megyeszékhelytől,
Debrecentől és Nagyváradtól igen
fontosnak tartja a határ két oldalának erősödő kapcsolatait gazdasági
és kulturális szempontból, illetve
ugyanígy a szoros együttműködést
a katasztrófavédelemben is. Nyalka
Miklós polgárvédelmi alezredes, a
Hajdúszoboszlói Polgári Védelmi
Kirendeltség vezetője (melyhez
térségünk tartozik) a környékünkön
hagyományosan előforduló katasztrófa helyzetek, mint például az árvizek, a belvizek, a nagykiterjedésű
tűzesetek mellett a határok átjárhatósága miatt megnövekedett közúti,
vasúti forgalom következményeire,
a veszélyes anyagok szállítása okán
a vegyi katasztrófák lehetőségének
növekedésére, illetve a járványok

terjedése veszélyének fokozódására
hívta fel a figyelmet. Mindemellett
kiemelte, hogy a globális felmelegedés okozta klímaváltozás miatti
hőhullámok, viharkárok, valamint a
hőség miatti avartüzek idézhetnek
elő napjainkban olyan katasztrófahelyzeteket, melyekre a szakembereknek fel kell készülniük. Törjék
Károly, a TIKÖVIZIG megbízott
igazgatóhelyettese térségünket
vízügyi szempontból elemezve az
árvíz és belvíz elleni védekezés, a
védőműrendszerek továbbépítése,
illetve a meglévők karbantartásának
szükségessége mellett elsősorban a
környezetvédelmi és vízminőségi
károk elhárításában az együttműködés fontosságát hangsúlyozta.
Tomor Tamás projektmenedzser
pedig részletesen bemutatta az Európai Unió Interreg III. programját,
melyből két veszélyhelyzet központot hoztak létre a Hajdú-Bihar
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Magyar Honvédség
5. Bocskai István Lövészdandár
telephelyén. Ezeken túl korszerű
információs eszközöket, számítógépeket, GPS-eket, térképszoftvereket szereztek be, valamint
internetes kapcsolatot alakítottak ki
az egyes polgárvédelmi központok
között. A program összértéke, mint
említettük, 80 millió forint volt, az
ebből megvalósuló kommunikációs
rendszereket, eszközöket filmen is
láthatták román felirattal a meghívott vendégek, majd árvízvédelmi
bemutatót is tartottak számukra a
Berettyó-parton, amelyen a HajdúBihar Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, a Magyar Honvédség
5. Bocskai István Lövészdandárja,
a TIKÖVIZIG munkatársai mellett
részt vett a Berettyóújfalu településen megalakított Területi Polgárvédelmi Szervezet árvízvédelmi
komplex csoportja is 20 fővel.
A bemutató gyakorlatokon az
árvízi védekezés módjait, eszközeit, például a pontonhidak, motorcsónakok, víztisztító készülékek
használatát, illetve a buzgárok
kialakulásának megakadályozását
láthatták az érdeklődők.
L. M.

Víz – egészség – élet
E mottó jegyében zajlott a legutóbbi családi múzeumi délután
március 22-én, a Víz világnapján.
A Bihari Múzeum, a Sinka István
Városi Könyvtár és a Bihari Természetbarát Egyesület közös szervezésében meghirdetett rendezvény
érdekes és hasznos programmal
várta az érdeklődőket.
A víz, mint az egyik alapelem,
igazán megérdemli a figyelmet, azt,
hogy „napja legyen”. Végigkíséri
egész életünket, a fogantatástól a halálig. Számunkra teljesen természetes és magától értetődő, hogy van,
és annyi van, amennyit akarunk. Jut
az ivás, főzés, mosás mellett akár
arra is, hogy egy nyitva felejtett
vagy rosszul elzárt csapon keresztül
egész éjszaka folyjon egyenesen a
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lefolyóba. Komolyan vehető vélemények szerint a közeli(!) jövő
háborúi leginkább a víz, az iható
édesvíz birtoklásáért fognak kitörni.
Figyelve az esztelen pazarlást és
környezetszennyezést – melyben
élen jár az emberiség magát „fejlett
világ”- ként megjelölő része – ez a
jóslat könnyen be is válhat. Hogy
ezt elkerüljük, nagyon komoly
szemléletváltozásra és nagyon
alapos környezettudatos nevelésre
lenne szükség. Ezért fontos az ismeretterjesztés és a figyelemfelhívás.
Jó alkalom volt erre ez a múzeumi
rendezvény. Az érdeklődő gyerekek
és felnőttek számos érdekességgel
találkozhattak ezen a délutánon.
Például, aki akarta, megkóstolhatta a tengervizet. De érdekes volt

tapasztalni az érzékelhető különbségeket a komádi, a furtai és a
debreceni csapvizek között. (Pedig
ugye úgy tanultuk: „a víz színtelen,
szagtalan, íztelen folyadék…”)
Rácsodálkozhattunk újra a Sárrét
gazdag vízivilágára – amelyért oly
nagy kár lenne –, s megtudhattunk
érdekes és elgondolkodtató adatokat
mindennapi vízhasználatunkkal
kapcsolatban is. Az április 17-ig
iskolai csoportok számára ingyen
megtekinthető időszaki kiállításon
a víz egy sajátos változatával, a
szódavízzel – s a körötte kialakuló
hagyományokkal - találkoztunk
újra. Köszönjük a szervezőknek az
újabb tartalmas délutánt. Várjuk a
folytatást!
Siteri Róbert

A pályázat kiírója kiemelten támogatja: a pályázat „D” pontjában
foglalt feladatok pályázaton belül elkülönített, céltámogatás jellegű
betervezését.
A pályázat kiírója nem támogatja: a pályázaton elnyert összeg versenyzők jutalmazására történő kifizetését.
A pályázat beadásának kizáró okai:
A 2007-ben az egyesületnek adott támogatás határidőre való elszámolásának elmulasztása.
Nem nyújthatnak be pályázatot azok a sportegyesületek, amelyek az
ifjúsági és sportbizottság 2008. évi első pályázati eljárásában támogatásban
részesültek.
A pályázati keretösszeg: 1 millió forint.
A bizottság egyesületenként csak egy pályázatot fogad el, melyben
a fenti kategóriák megjelölését és az ahhoz igényelt támogatás összegét
kell részletezni.
A pályázatokat kizárólag az előre elkészített pályázati űrlapon lehet
beadni, kézzel írott pályázatokat a bizottságnak nem áll módjában elbírálni.
Egyesületen belüli több szakosztály esetén szakosztályonként lebontva
kérjük az éves támogatás mértékének meghatározását.
Csak azon pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a pályázati
űrlap mellett maradéktalanul kitöltik a bizottság által összeállított, a város
hosszú távú sportkoncepciójára vonatkozó kérdőívet, és a pályázattal
együtt benyújtják.
A támogatottak a támogatási összeggel 2008. december 19-ig kötelesek
elszámolni a támogatási összeg felhasználásáról készült kimutatással,
illetve a felhasználást igazoló számlák másolatával. Az elszámolás részletszabályait a támogatási szerződésben rögzítjük. A támogatási szerződések
aláírására a polgármesteri hivatalban kerül sor.
A nyomtatványok letölthetők a www.berettyoujfalu.hu honlap „Helyi
pályázatok” rovatából.
A pályázat kiírója a határidő lejárta utáni hiánypótlás lehetőségét
kizárja!
A pályázatokat és a kérdőíveket 2008. április 30-ig kell eljuttatni személyesen vagy postai úton a polgármesteri hivatal intézményi irodájába.
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottsága

Batthyány-Strattmann László-díj
Az egészségügyi miniszter dr. Hidasi József, a berettyóújfalui Területi Kórház Ideggyógyászati Osztályának osztályvezető
főorvosa részére kimagasló szakmai munkássága elismeréseként
Batthyányi-Strattmann László-díjat adományozott március 14-én.

Sportpályázatok –
2008
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Ifjúsági és Sportbizottsága április 10-én döntött a saját hatáskörében felosztható sporttámogatásokról.
A bizottság a támogatási összegek meghatározása mellett 1 millió forint
keretösszeget különített el egy második pályázati fordulóra, melynek keretében kizárólag berettyóújfalui székhelyű sportegyesületek nyújthatnak
be pályázatot az első fordulóéval azonos feltételekkel.
Az első forduló eredményei:
Sportegyesületek kategória
Pályázó:
Támogatási összeg
Fish-Fantom Sporthorgász Egyesület
50.000 Ft
Berettyóújfalu Kórházi Sportkör
800.000 Ft
Berettyó Munkás Sportegyesület
3.000.000 Ft
Herpály Sportúszó Egyesület
700.000 Ft
Berettyóújfalui Sportegyesület
3.000.000 Ft
Bihari Lövészklub
150.000 Ft
Bihari Női Futball Klub
500.000 Ft
Mezei-Vill FC
1.300.000 Ft
Bihari Természetbarát Egyesület
70.000 Ft
BM Horgász SE
60.000 Ft
Összesen:
9.630.000 Ft
Civil szervezetek, nevelési és oktatási intézmények kategória:
Pályázó:
Támogatási összeg
Toldi Miklós Református Általános Iskola
50.000 Ft
Berettyó-parti Nyugdíjasok Egyesülete
30.000 Ft
József Attila Általános Iskola
340.000 Ft
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Isk. Sportköre 360.000 Ft
Szivárvány Református Óvoda
70.000 Ft
Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde
400.000 Ft
Eötvös József Szakképző Iskola,
Speciális Szakiskola és KSK
450.000 Ft
Diáksport Bizottság
70.000 Ft
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
40.000 Ft
Összesen:
1.810.000 Ft
Papp János,
az ifjúsági és sportbizottság elnöke

Javuló közbiztonság,
rosszabb közlekedésbiztonság
Berettyóújfalu város Önkormányzatának március 27-i ülésén
számolt be városunk közbiztonsági
és bűnügyi helyzetéről Beretytyóújfalu rendőrkapitánya, dr.
Lingvay Csaba rendőr alezredes. A
tanácskozáson jelen volt dr. Ambrus Vencel, Hajdú-Bihar megye
megbízott rendőrfőkapitánya is.
Előző lapszámunk önkormányzati tudósításában már közöltük
a beszámoló néhány lényegesebb
megállapítását, de ott a 20-án is
több napirendi pont mellett nem
volt lehetőségünk részletesebben is
kifejteni a 2007-dik évre vonatkozó
rendőrségi helyzetelemzést. Mivel
városunk közbiztonsága, illetve
bűnügyi helyzete mindannyiunk
számára fontos, mindennapjaink
közérzetét meghatározó kérdés,
ezért arra kértük a kapitány urat,
bővebben is tárja olvasóink elé
az elmúlt év tapasztalatait, illetve
beszéljen a jelenről, azokról a
feladatokról, amelyek megítélése
szerint a legfontosabbak a városban
lakók biztonságérzetének, jó közérzetének biztosításában.
– Az önkormányzati tudósításában valóban csak az éves beszámoló leglényegesebb adatai
szerepeltek, azonban ezekből is
leszűrhető volt az a megállapítás,
hogy a rendszerváltás éveit jellemző romló közbiztonsági statisztikai
adatok évről évre kedvezőbb képet
mutatnak. Köszönhető ez részben
annak, hogy a társadalom az alapvető változások után lassanként egy
bizonyos „nyugvópontra jutott”,
másrészt annak, hogy a rendőrség
is az aktuális helyzeteknek, kihívásoknak megfelelően határozta meg
és végezte feladatait.
Mindemellett erősödtek a társadalmi önvédelmi reflexek is,
gondolok itt például a polgárőrség
egyre erőteljesebb szerepvállalására, valamint arra, hogy jelentős változások következtek be a lakosság,
a vállalkozások a magántulajdont,
a vagyont védő szokásrendszerében.
– Kapitány úr a beszámolóban
említette, hogy a schengeni határ
áthelyeződése, valamint a határőrséggel való fúzió új feladatok elé
állította a térség rendőreit, illetve
mint központi szervet, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányságot.
– Valóban így történt. Részben
a belső átalakítási folyamatok,
a határőrséggel való egyesülés
hoztak új, megoldandó feladatokat, valamint az a tény, hogy
Románia európai uniós tagságával
elsősorban közlekedésbiztonsági
szempontból megváltozott a város
környezete. Elég, ha csak a 3 millió
román állampolgárt említem, akik
Nyugat-Európában dolgoznak, és
munkahelyüket csak a városunk
mentén húzódó 42-es, 47-es főutak
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használatával érik el, illetve a kereskedelmi kapcsolatok erősödésével,
az államhatáron való könnyebb
átjárhatósággal számottevően emelkedett meg a személygépjármű és
kamionforgalom. Nem arról van
tehát szó, hogy az utóbbi időben
romlott volna a közlekedési morál,
hanem a megnövekedett forgalom,
mint veszélyes üzem hozza magával a nagyobb baleseti arányt. Ezek
mind-mind új kihívásokat, feladatokat hoztak számunkra. Ahogy Ön
néhány mondatban a kedvezőbb
bűnügyi statisztikákat vázolta, amelyek örömet jelentenek, úgy most a
közlekedési helyzet rosszabbodása,
az egyre több baleset megakadályozására kell a megfelelő szakmai
fogásokat, megoldásokat megkeresnünk, amelyek ezen segíteni tudnak. Fontosnak tartom megemlíteni
azt is, hogy míg ezelőtt 4-5 évvel
arról kellett beszámolnom, hogy a
személyi sérüléssel is járó balesetek
okozóinak 25 százaléka ittas vezető
volt, addig a jelen időszakban ez
szerencsére csökkenő tendenciát
mutat, 17 százalékos, ami még
mindig magasabb az országos
átlagnál, úgyhogy ebben is van
még feladatunk. Az elmúlt évben
is igyekeztünk folyamatosan az
aktuális közbiztonsági és bűnügyi
helyzethez igazítani rendvédelmi szervezetünk alkalmazkodó
képességét, a költségtakarékos
gazdálkodással kapcsolatos szigorú
követelményeknek eleget tettünk,
a szolgálati feladatok végrehajtása
alapjaiban nem sérült. A közlekedési állapotokban bekövetkezett negatív előjelű változásokra igyekeztünk időben reagálni és megtenni
minden szükséges intézkedést. Úgy
gondoljuk, a 2007. évben a rendkívül nehéz körülmények ellenére a
Berettyóújfalui Rendőrkapitányság
személyi állománya a reá háruló
feladatokat elvégezte, és törekedett
a maximális helytállásra.
– A beszámolóban a kapitány
úrnak volt egy számomra igen szimpatikus kijelentése, nevezetesen,
hogy a rendőri intézkedés célja nem
a büntetés, hanem a törvényes rend
helyreállítása. Az átlagember azon-

Felhívás!
Értesítjük a városlakókat,
hogy a Berettyó Televízió
műsora kísérleti jelleggel
interneten is elérhető és látható:
www.berettyotv.hu. Így azok
is megtekinthetik a tv műsorát, akik nem kábeltelevízió
előfizetők.

Nálunk olcsó
és hatékony!
Hirdessen
a Bihari
Hírlapban!
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Meghívó!
A szervezők tisztelettel és szeretettel meghívják az érdeklődőket
április 19-én, 17 órára a Kabos
Endre Városi Sportcsarnokban
megrendezésre kerülő nagyszabású smink showra.

ban sokszor nem így érzi, hiszen a
legapróbb szabálytalanságot sem
tudja megúszni következmények
nélkül.
– A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság egységes célkitűzése
a szolgáltató jellegű és hatékony
fellépés, melynek meg kell felelnie
mind a szakma által támasztott követelményeknek, mind a társadalmi
és ezen belül is a Bihari térségben
élő lakosság által megfogalmazott
elvárásoknak. A törvényesség betartása és betartatása, a magasszintű
rendőri munkára való törekvés, a
minőségi fejlődés és fejlesztés iránti
töretlen elkötelezettség fokozása a
szándékunk. A szolgáltató jelleg
erősítése érdekében a segítőkész
és együttműködő, de ugyanakkor
a feladatainak végrehajtása során
magabiztosan és határozottan intézkedő rendőrkép kialakítása a célunk
a jövőben is.
L. M.

Új Magyarország – Új Tudás
A közoktatás a jövőnkről szól!
Ez a mondat valamennyiőnk számára hasonlót jelent. Talán azt
is kifejezi, amit a fejlett demokráciában élő skandináv országok
régóta gyakorolnak, miszerint az
oktatás minőségi fejlesztésébe fektetett pénzek közvetlenül, rövid és
hosszú távon egyaránt a gazdaság
és a társadalom hasznára válnak.
A fenti kijelentés Tóth Tiborné
dr. előadásán hangzott el, azon
a szakmai fórumon, amelyet a
Bihari kistérség oktatással foglalkozó szakemberei, fenntartói számára szervezett Gyula Ferencné
országgyűlési képviselő. Az Európai Minőség Díjjal kitüntetett
mosonmagyaróvári gimnázium
igazgatója a gyakorló pedagógus
rutinjával szólította meg közönségét, kétséget sem hagyva az
elképzelés előremutató voltát illetően. Tóth Tiborné szakmai tudása
elismeréseként ma miniszterelnöki
megbízottként járja az országot,
társadalmi vitára bocsátva az oktatási tárca Új Tudás - Műveltség
Mindenkinek elnevezésű programját. A program prioritásai között
szerepel: korai fejlesztés minden
gyermeknek, egyetlen gyermeket sem hagyhatunk elveszni,
tehetséggondozás és kollégiumfejlesztés, a közoktatás tartalmi
fejlesztése, a pedagógusok jobb
megbecsülése, mérés-értékelés,
minőségfejlesztés, az intézményi
rendszer átalakítása a hátrányok
csökkentéséért, elérhető, színvonalas közösségi és kulturális
élet. Az előadó különös hangsúlyt
fektetett az oktatási rendszerben
folyó mérési-értékelési folya-
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matok szerepére, és a magyar
sajátságnak tekinthető – az OECD
által folytatott vizsgálatok szerint
– gyenge visszacsatolásra. Ez azt
jelenti, hogy méréseket végzünk
az egyén, az iskola, a fenntartó, az
oktatáspolitika szintjén, de hiányos
a visszajelzés a tényleges teendők
kidolgozása érdekében. Az OECD
megállapítása szerint a magyar
rendszer a leginkább szegregál
európai viszonylatban, hogy a
kompetencia-mérések átlagai jók,
de szélsőséges kilengések vannak. Az OECD javaslata alapján
javítani kellene a magyar pedagógusképzés színvonalát, növelni az
intézményi elszámoltathatóságot,
a felsőoktatásban való részvételt,
valamint az oktatáshoz való hozzáférést. A komprehenzív (hátrányt
kiegyenlítő) iskolamodell gyakorlati működtetőjeként pedagógusi
minőségében is jelenlévő előadó
személyes élményei, tapasztalatai
okán is fontosnak tartja a pedagó-

giai munkában a hozzáadott érték
mérését. Előremutató lehet az
integrált oktatás megfelelő szabályozás mellett, amikor például
a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók létszámát maximálnák egy
osztályban. Külön érdekessége a
programnak a tehetséggondozás,
amelynek felkarolását a Nemzeti
Tehetség Alap létrehozásával lehet
erősíteni. A tervek szerint két év
alatt 5 milliárd forint jut kollégiumfejlesztésre, harmincezer férőhely felújítására lesz lehetőség. A
közoktatás tartalmi fejlesztése a
tanítás módszertani megújítását
célozza, hogy a magolás iskolájából a megértés iskolája legyen. A
pedagógusok megfelelő ösztönző
rendszere elengedhetetlen feltétele az oktatási rendszernek. Cél,
hogy a pedagógus-hivatás újra
vonzó legyen a tehetséges fiatalok
számára.
Tervek, álmok, elképzelések…
mondhatjuk magyar gondolkodásunk pillanatok alatt pesszimistába forduló értékítélete mentén.
Hiszem, ha látom a milliárdokat
… mondhatja a sokat tapasztalt
iskolavezető vagy önhikis települést vezető polgármester. De
ne feledjük, hogy amíg a politikai
megosztottság távol tart és gúzsba
köt embereket és kapcsolatokat,
addig hiába minden előremutató
szándék, a legnagyobb torpedót mi
magunk jelentjük a saját ügyünk
számára. Az ügy márpedig létezik,
úgy hívják Magyarország, s ez
tényleg a jövőnk záloga. A hozzá
vezető út egyik pillére a közoktatás, ez pedig vitathatatlan!
Zsákai Ildikó

„Keményen forgatták, mint szél a vitorlát”
35 éves a Bihar Táncegyüttes
„A tánc a legősibb művészet.
A művészetek anyagát, kifejezési
készségeit az emberi kéz alkotta,
a tánc anyaga és eszköze viszont
maga az emberi test… A tánc …
kifejezőeszköz, amelynek éppen olyan hagyományos elemi
formakészlete alakul ki, mint a
beszédnek, éneknek, zenének vagy
díszítőművészetnek.” – írja Lajtha
László, jeles néptánckutatónk
1942-ben. És bár voltak törekvések
az éppen ezt követő évek-évtizedek
során, hogy a természetes hagyományozódás folyamatát megtörjék,
és az említett elemi formakészletet
felcseréljék-felcseréltessék bizonyos divatelemekkel, a magyar
lélek megmutatta, mire van igazán
szüksége. 35 évvel ezelőtt a maradék Bihar szívében, azon belül
is a 3. Számú Általános Iskolában
olyan töretlen folyamat vette kezdetét, mely a 60-as, 70-es években
elinduló néptánc-mozgalom egyik
kiemelkedő fellegvárává tette Berettyóújfalut.
Ahogyan arról a Bihari Hírlap
előző számában hírt adott, április
4-én, 18 órakor vette kezdetét
az a feledhetetlen örömünnep,
mely e jeles évforduló alkalmából
került megrendezésre a Kabos
Endre Városi Sportcsarnokban.
A szép számmal egybegyűlteket,
és persze az együttest Dr. Kardos
László néptánckutató, koreográfus, a Hajdú Néptáncegyüttesért
Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte. Kiemelte a Bihar
egykori hazai és nemzetközi sikereit, eredményeit, és méltatta azt
a közösségi szellemet, amely Bak
Istvánné Ildi néni több évtizedes
tevékenysége nyomán a mai napig
jellemzi az együttest. Munkájának
méltó folytatójaként köszöntötte
lányát, Bak Juditot, aki 2001 óta
vezeti táncegyüttest, neveli és tanítja az újabb generációkat. De nem
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maradhattak ki azok a támogatók,
a hátteret biztosító egykori és mai
fenntartók, akik nélkül nem lehetett
volna, és ma sem lehetne nyugodt
körülmények, biztos feltételek között végezni ezt a valóban értékőrző
és egyben értékteremtő munkát.
Így külön köszönet illette Makai
Mihályt, a Széchenyi-iskola egykori igazgatóját, Porkoláb Lajost,
a Nadányi Zoltán Művelődési Központ igazgatóját, és természetesen
Sándor Zeréndné Marika nénit, aki
zenei korrepetítorként, az együttes
próbáinak állandó kísérőjeként
segíti a szakmai munkát mind a
mai napig.
Kardos Lászlón kívül köszöntötte az ünnepelteket Szeifert Ferenc, városunk polgármestere is,
aki az önkormányzat nevében egy
hasznos és fontos ajándékkal lepte
meg az együttest: egy keverő-erősítőt nyújtott át a vezetőknek. Őt
követte Gyula Ferencné országgyűlési képviselő, aki a városi
önkormányzat oktatási és kulturális
bizottságának elnökeként kiemelte,
hogy az önkormányzat évről évre
módot talál arra, hogy anyagilag is
támogassa a nagy múltú és remélhetőleg legalább ilyen jövő előtt álló
csoportot. Ezen túl ő is átnyújtotta
személyes ajándékát a táncosoknak.
A helyiek nevében utolsóként dr.

Vitányi István országgyűlési képviselő – úgy is mint egykori „3-as
iskolás” – köszöntőjében személyes
élményeit, emlékeit is felidézte a
néptáncosokkal kapcsolatban. Valamennyien az elismerés hangján
szóltak, és mindannyian fontosnak
tartották hangsúlyozni annak a
Kallós Zoltán-idézetnek a jelentőségét, melyet a Bihar Táncegyüttes
a gálaest mottójául is választott:
„Addig maradunk magyarok, míg
magyarul énekelhetünk és táncolhatunk”. Az est meglepetésekben
sem szűkölködött, melyek közül
kiemelkedett az a mozzanat, amikor is az egykori és a mai táncosok
abból az alkalomból köszöntötték
Bak Istvánnét, hogy éppen 50 esztendeje kezdett el táncot tanítani,
és fiatalokat nevelni a muzsika, a
tánc és a magyar hagyományok
tiszteletére, szeretetére, és ami a
legfontosabb, elsajátítására. Üdvözölték ebből az alkalomból a megye
más pontjáról érkezett táncegyüttesek: a debreceni Főnix, a derecskei
Szivárvány és a Nagyvárad Táncegyüttes vezetői, valamint az est
muzsikáját is szolgáltató, de a Bihar
régi, állandó kísérőjének tekinthető Szeredás Népzenei Együttes
tagjai is.
A Megyei Népfőiskolai Egyesület és a Bihar Megyei és Nagyváradi

Civil Szervezetek Szövetsége által
alapított Bihar Kultúrájáért-érmet
– melyet minden évben olyan
személyeknek, csoportoknak ítél
oda a fele-fele arányban Bihar
megyei és csonka-bihari tagokból
álló kuratórium, akik maradandót
és kiemelkedőt alkotnak a tudományos, a művészeti élet vagy a közművelődés terén annak érdekében,
hogy a kettészakított „Biharország”
részei között újjáéledjen a szellemi
kapcsolat – ebben az évben a kuratórium nevében Porkoláb Lajos és
Lisztes Éva a 35 éves Bihar Táncegyüttesnek nyújthatták át. Az érem
egy Kurucz Imre szobrászművész
által tervezett, Bihar vármegye
címerét ábrázoló bronzplakett,
melyet 2005 óta ad át minden évben
a testület.
A főszerep természetesen 4-én
este is a táncé volt. Az együttes
csoportjai – a Bihar, a Kökény és a
Csicseri mellett – színpadra léptek
a korábbi táncosok és az alapítók
hölgytagjai, valamint a Nadányi
Zoltán Művelődési Központban
Solymosi Rudolfné gondoskodása mellett, Karancsi Annamária
népdalénekes vezetésével újraindult Pávakör legifjabb tagjai is.
A gazdag, fergeteges hangulatot
teremtő koreográfiák – többek
között karikázó, derecskei verbunk,
mátyusföldi leánytánc, domaházi
táncok és természetesen a nemrégiben nagy sikerrel bemutatott
Eltáncolt cipők című táncjáték,
abból is a finálé – felvonultatásával
nem ért véget a tánc, a művelődési
központ nagytermében hajnalig
tartó táncház vette kezdetét, ahol
már valamennyi korosztály együtt
rophatta a Szeredás muzsikájára, illetve együtt idézhették meg és oszthatták meg egymással, valamint
a betérő néptánc-rajongókkal az
elmúlt évek-évtizedek emlékeit.
Kolozsvári István
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A reneszánsz jegyében
Évek óta hagyomány iskolánkban, hogy névadónk, Hunyadi Mátyás előtt tisztelegve Hunyadi-hetet tartunk. A hét számos izgalmas,
vidám és szórakoztató programot
tartalmazott idén is. Természetesen
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Hunyadi Mátyás Tagiskola
tanulói együtt küzdötték át magukat
az akadályokon. A hét első napján
tanulmányi versenyen mérték össze
tudásukat a felsőtagozatosok, és
kihirdették a „Mátyás az igazságos”
címet viselő rajzpályázat eredményét is. Hasznos és szép jutalmakat
vehettek át az ügyes kezű diákok.
A délután az alsó tagozat számára
további kihívást tartogatott, a 3.,
4. osztályosok szövegértésben
jeleskedtek.
Hétfő este korán nyugovóra
tértünk, mert erőt kellett gyűjteni
a másnapi lovagi tornára. Délelőtt
10 órakor a Gyermekkert Óvoda
kis apródai tették nálunk tiszteletüket, hogy a hunyadis alsósokkal
együtt megvívják a lovaggá válás
minden harcos feladatát. Göröngyös, de szórakoztató állomások
vártak rájuk. Volt malomkőcipelés,
célbadobás, ruhapróba, könyvkötés,
éneklés, bátorságpróba, kémkedés,
udvarhölgyszállítás, lovaglás. Az
állomáshelyeken a hunyadis pedagógusok és a nagycsoportos óvó
nénik segédkeztek a lovagjelölteknek. A torna végén természetesen

mindannyian lovagi esküt tettek,
így válhattak apródokból igazi
lovagokká, és a jutalom sem maradhatott el. A kis lovagokat a tanító
nénik fakardokkal ütötték lovaggá,
és kedd óta mindenkit megillet a
„sire” megszólítás.
A közös ebéd és délutáni kikapcsolódás után foci, hintázás,
libikóka, fogócska az iskola udvarán, számítógépezés a tetőtéri
számítógép teremben, majd koncertre gyűltek össze a gyerekek a
tornateremben. Olyan népszerűek
voltak a fiatal zenészek, hogy két
ráadást is kikövetelt magának a
lelkes gyerekközönség. A jó hangulatot mi sem bizonyította jobban,
minthogy nem bírtak ülve maradni,
szinte mindenki táncra perdült a
remek muzsikára.
Szerdán délután mesemondó
versennyel tisztelegtünk Mátyás
emléke előtt. Külön kategóriában
indultak az 1-2. osztályos kisdiákok és külön kategóriában a 3-4.
osztályos mesélők. A sok-sok mesét
örömmel fogadta a lelkes nézősereg. A zsűrinek nagyon nehéz volt
döntenie, hosszas tanakodás után
született csak meg az eredmény.
Csütörtökre „Mondafejtő” versenyt hirdettek az alsó tagozatnak.
Minden állomáson egy ügyességet,
rátermettséget, ötletességet és
gyorsaságot igénylő feladat várta
a csapatokat, melyekben minden

korosztály képviseltette magát, az
elsőstől a negyedikesig. A vetélkedés alapmondája „A kolozsvári
bíró” című Mátyás-monda volt. A
nap legszórakoztatóbb része pedig
a monda dramatizálása, melyet lelkes tapssal fogadott a közönség. A
rögtönzött előadást Fülöp Jánosné
Kati néni vezényelte le.
Az egész hét izgalmas és tartalmas volt, mégis a fénypontot
a pénteki farsangi ünnepség jelentette. A tornaterem zsúfolásig
megtelt szülőkkel, nagyszülőkkel,
kis és nagy testvérekkel, hozzátartozókkal. Az ünnepi műsorról a 3.
c osztály gondoskodott, felkészítő
tanáruk, Vaskó Miklósné Zsó néni
segítségével. A vidám kezdést a
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– Benyújtási határidő: 2008.
május 15.
– Késedelmes benyújtásra még
2008. június 9-ig van lehetőség
napi 1 százalékos támogatás
csökkentés mellett. Ezután a
kérelmet elutasítják.
– Módosítási lehetőségre jogkövetkezmény nélkül június 2-ig,
jogkövetkezménnyel június 3-9.
között van lehetőség.
– A fenti 39/2008. (III. 29.) FVM
rendelet még részletesen szabályozza az alábbiakat:
1. Hiánypótlás
2. A nyilvánvaló hibák helyesbítése
3. A támogatási kérelem visszavonása
4. Adminisztratív és fizikai ellenőrzések

Nincs munkahelye megfelelő végzettség hiányában?
Van munkahelye, de szabadidejében szeretne tanulni?
Mindezt a lehető legkedvezőbb áron?
Az Eötvös József Szakképző Iskola és Karácsony Sándor Kollégium
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.,
telefon: 54 500-047, 402-071.
Iskolánk felnőttképzési rendszerben
az alábbi szakmák oktatását indítja:
 kereskedő-boltvezető
 vendéglős
 eladó
 pénztárgépkezelő
 szakács
 élelmezésvezető
 Aranykalászos gazda
 ECDL (Full 7 modulos)
A képzésben részt vevők a vizsga sikeres teljesítése után
OKJ-s bizonyítványt kapnak!
Bővebb felvilágosítás: Varga Sándor, 54 500-047, 30 626-9356.

Felhívás!
II. Sárrét íze fesztivál
2008. április 26., Nagyrábé

maskarások felvonulása követte, a
zsűri alig győzte csodálni a jobbnál
jobb jelmezeket, a szülők, nagyik
kézügyességét, türelmét.
A legszebb, legötletesebb,
legmunkaigényesebb jelmezeket
tortával jutalmazták. Reméljük,
jó étvággyal el is fogyasztották
családtagjaikkal együtt. A délután
záró eseménye a tombolasorsolás
volt. Bízunk benne, hogy a Hunyadi-hét programjai valóban kellemes szórakozást nyújtottak minden
kis és nagy diáknak. Köszönjük
minden pedagógusnak a felkészítő
munkát, és az események szervezésében, lebonyolításában nyújtott
segítséget.
Erősné Árgyelán Ildikó

A falugazdász rovata
Megjelent a 39/2008. (III. 29.)
FVM rendelet, amelyik a 2008. évi
egységes területalapú támogatás
(SAPS) igénybevételével kapcsolatos kérdésekről rendelkezik.
Röviden az alábbiakban ismertetem a támogatási rendeletet:
– A támogatás mértéke későbbi
időpontban, külön jogszabályban
kerül meghatározásra. A támogatás forintban kerül kifizetésre.
– Támogatásra az a termelő jogosult, aki a hasznosított területek
vonatkozásában a hasznosítással összefüggésben felmerülő
költségeket, illetve kockázatot
viseli.
– A terület csak abban az esetben
támogatható, ha eléri vagy meghaladja az 1 hektárt. Amennyiben a támogatható terület több
mezőgazdasági parcellából áll,
az egyes parcellák területének el
kell érni a 0,3 hektárt.
– A támogatás alapjául szolgáló
területet a tényleges hasznosítás
alapján kell meghatározni.
– A termelő a támogatási kérelemben köteles bejelenteni az összes
mezőgazdasági területét. A bejelentési kötelezettség vonatkozik
a 0,3 hektárt el nem érő mezőgazdasági területekre is.
– Az összes bejelentett területet a
helyes mezőgazdasági és környezeti állapot előírásainak megfelelő állapotban kell tartani.

2008. április 18.

5. Levonások és kizárások
6. A számítás alapja
7. A jogkövetkezmények halmozódása
8. Elháríthatatlan külső ok (vis
major) és kivételes körülmények esetei
9. A támogatási kérelem elbírálása
10. Jogosulatlanul igénybe vett
támogatások visszatérítése
11. A mezőgazdasági termelő
személyében bekövetkezett
változás
12. Állandó legelőként hasznosított
területek fenntartása
13. Kifizetés: az 1782/2003/EK
tanácsi rendelet 28. cikkében
foglaltaknak megfelelően 2008.
december 1. és 2009. június 30.
között bankszámlára utalással
történik.

Az a javaslatom, hogy a rendeletet lehetőség szerint mindenki
olvassa el, hiszen nem tudom
teljes részletességgel egy cikkben
összefoglalni, de közlönyökben,
az interneten hozzáférhető. Még
egyszer nyomatékosan felhívom
mindenkinek a figyelmét a beadási
határidőre, tehát a jogvesztő 2008.
május 15-ére.
Mire ez a cikk megjelenik,
már jó ideje be lehet nyújtani a
támogatást, többnyire interneten,
ügyfélkapun keresztül. Ebben az
évben hagyományos módon, papíralapon csak viszonylag kevesen
kérik a támogatást. Már eddig is
sokan bejöttek a falugazdász irodába, hiszen senki nem akar sokat
a folyosókon sorban állni, de az
lenne a kérésem, hogy lehetőség
szerint senki ne hagyja az utolsó
napokra a támogatás beadásának
intézését, mivel akkor biztosan
nagyon sokan lesznek. Minden
nap van ügyfélfogadás – pénteken
is, 8-16 óra között, de a következő
szombatokon, 8-12 óra között is
várjuk a gazdálkodókat – május
15-ig. Közben egyéb falugazdász
munkákkal összefüggő feladatokat
is ellátunk, de amennyire lehetséges, a gázolaj jövedéki adójának
visszaigénylését mindenki csúsztassa egy későbbi időpontra.
Ékes Irén
falugazdász

Tisztelt kisvállalkozók!
Ismerjék meg a Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
megújult szolgáltatásait, kedvezményeit!
 Kedvezményes MIKROHITELEK
500,000 – 15,000,000 Ft
Beruházási és forgóeszköz célokra,
akár 10 év futamidővel!
Kamat már 6,58%-tól, kezelési költségektől mentesen!
Fedezet: a hitelből vásárolt nagy értékű beruházási eszköz is lehet!
Kezdő vagy csekély banki hitelképességű vállalkozásoknak is!
 AKCIÓINK június 30-ig:
– Gyors forgóeszköz-hitel: saját erő nélkül, 6,58% kamatra!
– 30%-kal csökkentett pályázatkészítési díjak
– Ingyenes forráskombinációs tanácsadás, a közelmúltban megjelent
GKM-es vissza nem térítendő pályázati lehetőségekről!

Debrecen, Csapó u. 26. Tel.: 52/500-330; 52/500-340
További információ szolgáltatásainkról: www.hbmvk.hu

Élnek-e még a Sárrét régi falusi
ételei, ismerjük-e a Sárrét ízeit?
Fedezzük fel újra együtt az
elfeledett ételeket! Az elmúlt esztendőben 44 bográcsban rotyogott
az étel. Határon inneni és határon
túli egyesületek, baráti közösségek
voltak részesei a jeles napnak.
Főzzünk együtt ismét a nagyrábéi
művelődési ház udvarán!
Az II. Sárrét íze fesztivál a
nagyrábéi Szent György-napi
vigasságok keretében kerül megrendezésre 2008. április 26-án.
Kérjük a főzéshez és a hagyományok felelevenítéséhez kedvet
érző baráti társaságokat, csoportokat, hogy – lehetőség szerint
– kétfogásos „menü” összeállításával nevezzenek be a versenyre.
Legalább egy ételnek a helyszínen
kell készülnie. A csapatoknak röviden be kell mutatniuk az általuk
választott ételeket. A nem sárréti
csapatok saját vidékük ételeivel
versenyezhetnek.
A résztvevők hozzanak magukkal főzőedényt (bográcsot),
alapanyagot, terítéket és egy fémlapot a tűzgyújtáshoz. A nevezési
határidőig beérkező jelentkezők-

nek a szervezők egy asztalt és
tűzifát biztosítanak.
Kíváncsian várjuk a Sárrét és
vendégeink hagyományos ételeit,
amelyeket időnként még ma is
elkészítenek, vagy amelyeket
nagyanyáink emlékének adózva
most idéznek fel erre az alkalomra
a versenyzők.
Kérjük, tiszteljék meg rendezvényünket jelenlétükkel. Nevezéseiket 2008. április 20-ig tehetik
meg a következő címen: Kossuth
Lajos Művelődési Ház és Könyvtár
Nagyrábé, Rétszentmiklósi út 2/a.
kossuthlajos.muvhaz@t-online.
hu. Tel.: 06-70/450-2318 Bangóné
Borbély Ildikó, 06-30/279-2682
Koroknai Béla, 06-30/747-7991
Kocsis Csaba.
A borítékra vagy faxra írják rá:
„II. Sárrét íze fesztivál”.
Az ételeket neves zsűri értékeli
– kilétük egyelőre meglepetés – az
alábbi kategóriák szerint: polgármesterek, vállalkozók, civil és
önszerveződő közösségek, baráti
társaságok, nyugdíjas klubok, hivatásos vendéglátók.
További információ: www.
sarretiturizmus.hu

Berettyóújfaluban is fellép
a holland Shirchadasj & band
Child of God (Isten gyermeke)
címmel ismét Magyarországon ad
koncertet a holland Shirchadasj &
band. A közel 60 fős kórus idén
23. alkalommal lép fel az ország
nyolc városában, térségünkben
Debrecen és Nagyvárad mellett
Berettyóújfaluban is május 2-án,
19 órától a Kabos Endre Városi
Sportcsarnokban.
Az egész estét betöltő színpadi
produkció során felcsendülnek
majd jól ismert gospelek; emellett
az idei repertoár angolszász és
saját szerzeményekből álló, Istent
dicsőítő énekeket tartalmaz. A
rockosabb műfaj kedvelői sem
csalódnak majd, a kórus a már
tőlük megszokott módon, hang
és fényeffektusokkal, magával
ragadó, dinamikus előadásmóddal,
dobpergéssel, trombitaszóval és
pantomim előadással ajándékozza
meg a magyar közönséget.
A műsor nem hiába kapta idén a
Child of God címet. Mindenkinek
fontos, hogy érezze: tartozik valakihez. De, vajon ki az, akihez mi
tartozunk? Ki az, akihez futhatunk,
ha baj van, akivel nevethetünk vagy
sírhatunk, ha valami fáj? Ki az, aki
feltétel nélkül szeret és elfogad, akinél szívünk otthonra talál? Ezekre
a kérdésekre kaphatunk választ a
koncerten.

Az idei turné jótékonysági
koncertsorozat is egyben. A kórus
a Magyar Református Szeretetszolgálattal közösen szeretné az egyébként ingyenes koncerten összegyűlt
adományokból támogatni a kárpátaljai Sámuel Alapítvány munkáját.
Az alapítvány azon munkálkodik,
hogy árva és elhagyott gyermekeket
jutasson nevelőszülőkhöz, szerető
környezetbe. Családtípusú gyermekotthonokat hoznak létre, melyekben
egy-egy család 5-10 fogadott, árva
és elhagyott gyermeket nevelhet. Az
alapítvány fontosnak tartja az örökbefogó szülők támogatását, valamint
az állami gyermekotthonokban
nevelkedő idősebb árva gyermekek
segítését. Ezen keresztül több mint
80 gyermek került hívő, szerető
családokba.
A fellépés előtt és után a gyermekek által készített tárgyakból,
rajzokból is vásárolhatnak a koncertre látogatók, ezzel is támogatva
az alapítvány munkáját.
További információ, letölthető
zene és képanyag az együttesről
a www.shirchadasj.nl weboldalon
érhető el. Aki járt már Shirchadasj
koncerten, bízhat abban, hogy a
közönségre idén is igazi lelki felfrissülés vár!
Magyar Református
Szeretetszolgálat

Virágosítási akció a Bessenyein
Berettyóújfalu idén ünnepli várossá nyilvánításának 400. évfordulóját,
melyet Galló Ferenc helyi vállalkozó is szeretne szűkebb környezete, a
Bessenyei-lakótelep közreműködésével emlékezetessé tenni.
Ennek érdekében meghirdeti a „Virágos Lakótelepért” mozgalmat,
melynek keretében 2008 darab, több színű, egynyári virágot – büdöskét
és petúniát – ajándékoz minden Bessenyei-lakótelepi lakosnak, aki részt
kíván venni ebben az akcióban. A lakótömbök lakóközösségei a kiskertekben átlag 30 tő palántát kapnak, a saját erkéllyel rendelkezők pedig
négy darabot. A palánták – a lakcímkártya bemutatásával – átvehetők
2008. április 19-én, szombaton, délelőtt 10 órától a lakótelep parkjában
lévő játszótéren.
Azon egyszerű oknál fogva, hogy az akciónak egy kis versenyjellege is
legyen, két kategóriában egy független zsűri dönti el, melyik a legvirágosabb kiskert és a legvirágosabb erkély. A 3 tagú zsűriben két kertészmérnök
„ítél” majd, elnök pedig Balázs József helyi önkormányzati képviselő
lesz. Az ítészek négy hónapon át folyamatosan nézik majd a lakótelepet,
eredményhirdetés pedig augusztus 19-én, a városi ünnepség napján lesz.
Az egyéni győzteseknek Galló Ferenc egy színes tv-t, egy kerékpárt és
egy DVD-lejátszót ajándékoz. A legvirágosabb kiskertek tagjai – ötvenen!
– pedig vacsorameghívást kapnak a Bella Costa Étterembe.
Az egész virágosítási akcióról a közös képviselők tájékoztatót kapnak,
illetve a lépcsőházakban plakátokat helyeznek el.
Nyírő Gizella
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Egy kis helytörténet

Iskolabarát múzeum

A presbitérium történetéből
Kezdetben, az 1590-1750 közötti időkben a református egyház
ügyeit Újfaluban is a Nemes Város
Tanácsa intézte. Aztán 1806-ig,
a konzisztóriumi korszakban már
az egyháztanács foglalkozott az
eklézsia ügyeivel. A ma is jellemző
periódust 1807. február 21-től számítjuk, a Berettyóújfalui Református
Anyaszentegyház Presbiteri Testülete kiterjedt hatáskörrel kormányozza
az egyház életét. A századok során
folyamatosan gondoskodott a lelkipásztorok, rektorok, tanítók, harangozók, csőszök, temetőemberek és
más közszolgálati posztok betöltéséről és az érintettek jövedelméről.
Ellátta az egyházi vagyon őrzésével,
gyarapításával és használatával
kapcsolatos feladatokat. Intézte a
pénzgazdálkodás dolgait. Gondoskodott az iskolai oktatás rendjéről,
és vigyázta a gyülekezet erkölcsi
életét.
***
Egy nagy tálentumú költő hagyta ránk: „A jövendőnek bölcsője a
múlt.” Ringassuk hát gyengéden
e bölcsőt, ismerkedjünk a példás
pontossággal jegyzőkönyvekbe rótt
múltunkkal, Berettyóújfalu 1608
utáni történeteivel.
Görbedi András presbiter úr
szorgos munkával összegyűjtötte,
rendszerbe foglalta, ezekből idézek
most sorokat, passzusokat.
Csak meghatódva lehet olvasni
az 1621-ben keltezett jegyzőkönyvet, amelyben az itteni iskolamester
fizetését határozták meg: 32 köböl
búza, ugyanennyi aljgabona, három itzce vaj, három itcze méz, 1
pocre (sertés), elegendő fa, stb. Az
1608-ban Báthory Gábor által idetelepített hajdúk már itten született
gyermekei ekkorára iskoláskorúvá
lettek. Légyen hát nekik iskola
is – így gondolták. Az oktatás
a török időkben is működött, a
jegyzőkönyvekből tudjuk az 1650
utáni idők rektorainak teljes névsorát, melyből Diószegi Kis István,
Nagyajtai András, Gulácsi Miklós
nevét említem csupán. Nem kis
dolog: Diószegi Kis István 1660
után Újfalu lelkipásztora lett, hogy
majd innen 1693-ban a Tiszántúli
Egyházkerület püspökének megválasszák.
Számos adatot őriznek ezek a
jegyzőkönyvek a lelkipásztorok ja-

vadalmazásáról is. Kiemelem 1756ból, a konzisztóriumi időszakból
Gáll János „a Berettyóújfalusi
Református Szent Eklézsia Tiszteletes Tudós Prédikátorának esztendeig való fizetése” néhány tételét:
készpénz 80 vonás forint, búza
30 öregköböl, árpa ugyanannyi,
sertésre 9 vonás forint, vaj is, méz
is 3 itcze, fa hét szekér, nád minden
embertől 5 kéve. Ezek mellett a
19 köblös paróchiás földek hozamai, a Korhány szigeten, a Mácsi
szigeten, Nagybaglyoson és a
Negyvenholdban. E területeken
kaptak mintegy 14 köblös földet
az iskolamesterek is. Az eklézsiához sorolták a harangozókat és a
toronyóra-javítókat. Fizetésük felét
a város, felét az egyház fizette. Például a harangozónak az egyházéból
5 köböl búza, prédikációs halott
után 2 garas pénz, énekes halott
után 1 garas járt.
***
A Berettyóújfalu Református
Anyaszentegyházban az 1756-ban
megkezdett Matrikulát (anyakönyv)
használták az eklézsiát érintő ügyek
feljegyzésére is. Ezekből megismerhetjük a kor jó erkölcse és a
mindennapok rendezett viszonyai
érdekében hozott presbitériumi
intézkedéseket. Olvasásuk ma már
derűs perceket okoz, ugyanakkor
vonzódást ébreszt a határozottságot
és bölcsességet megtestesítő ítéletek
iránt.
Hallgatózzunk csak, leselkedjünk egy kicsit, érjük tetten őseink
vétkes pillanatait.
Íme: „Oláh Karátson István
előttem fogadta, hogy feleségének,
Szabó Klárának enged, és elébbi
rosszaságát, ha magát ezután jóban
foglalja, szemére nem hányja.” Ezt
jegyezte fel 1796. december 21-én
Tóth György lelkipásztor.
Aztán egy súlyosabb eset:
„Szűcs János régtől fogva feleségével gonoszul bánván, öléssel
fenyegetvén, azonban minden
javait, élelmet elprédálván, egyszóval megjavíthatatlan életet élvén a
feleségétől és a háztól bizonyos
ideig, míg életét meg nem jobbítja,
általunk eltiltatik.”
És van itt egy másik is: „Csuha
András és Csire Mária házasok kérték tőlünk, hogy bizonyos köztök
történt hibák miatt kétfele vegyük

őket. Tudván a törvényt hathatóan
intettük őket az együttlakásra:
ha pedig szenvedhetetlen volna
álláspontjok, utasítottuk a Nemes
Vármegyének Székére.” E gyönyörű fogalmazványt Villás Mihály
nótárius uram jegyezte fel a matrikulába 1802. március havában.
Mi minden megtörtént már
akkor is: „Fazekas Mihályné előttünk fogadta, hogy a részegségtől
magát megőrizvén férje eránt
egész hűséggel fog viseltetni, és
mint Istenfélő Feleséghez illik,
idejét nem a csapszékeken, hanem
a házánál fogja tölteni. Férje is
eddig való hibáit eltemetvén Házassági Hírét és Szeretetét eránta
meg fogja mutatni.” Ez a történet
1818-ban jegyződött. A döntéseket
az egyházközség életét kormányzó
presbitérium hozta. Számos példát
lehetne még bemutatni a kor morális viszonyainak jellemzésére.
A közösség erkölcsi ereje elég
volt ezekhez az ítéletekhez, jogi
csűrés-csavarás nélkül is mindig
elrendeződött a családi viszály, és
a közrendet ért sérelem is orvoslást
kapott. Békességet és nyugodalmat teremtett a parancsolatok
tisztelete.
***
Végezetül idézem az 1830. április 18-i, soros presbiter választásra
vonatkozó feljegyzést. A Szent
Elkézsia kormányzására a törvény
értelménél fogva ez alkalommal,
többek mellett presbiternek választották: Ns. Révész Imre, Ns. Csiffy
Antal, öreg Fábián István, Ns.
Török Ferentz, Csuha János, Ns.
Karátson Máté, Darótzi József, Ns.
Czirják Mihály atyafiakat. Az esküt
letették, és maguk közül főkurátornak megválasztották Ns. Révész
Imrét, kurátornak Darótzi Józsefet,
egyházfinek Gulyás Pétert. A presbitérium jegyzője Füredi Mihály
segédlelkész lett. Továbbra is Tóth
József és Víg István maradtak az
egyházközség harangozói.
***
A szorgoskodás, a belátás és
a türelem megszeghetetlen erkölcsiségében éltek. Szép örökséget
hagytak reánk. Ahelyett hogy
gyarapítottuk volna, a századok
során eltékozoltuk a ránk hagyott
négyszáz esztendőt.
Szívós István

– kistérségi pedagógiai szakmai nap a Bihari Múzeumban az Oktatási és
Kulturális Minisztérium és a TIMPNET támogatásával –
Egy 10 helyszínes országos
programsorozat első rendezvénye
Berettyóújfaluban, a Bihari Múzeumban valósult meg március 27-én,
délután.
Az Iskolabarát múzeum című
programra a Bihari Múzeum munkatársai várták a bihari és beretytyóújfalui pedagógusokat, 13–15
óráig a tanítókat, 15–17 óráig a
szaktanárokat.
Mindkét programrész egy-egy
bemutató-foglalkozással kezdődött.
A Bihari Múzeum az új állandó
kiállítás megnyitása (2003) óta tart
múzeumpedagógiai foglalkozásokat iskolai csoportok számára,
segítséget adva ezzel az iskolai
oktató-nevelő munkához. A két
bemutatóóra ezekre a programokra
hívta fel a figyelmet.
13.00 órakor az „Élet a Sárrét
vízivilágában” címmel (környezetismeret tantárgyhoz 3-4. osztály
számára), majd 15.00 órakor „Az
újkőkor embere” címmel (történelem tantárgyhoz 5. osztály
számára) vezetett foglalkozást
dr. Krajczárné Sándor Mária muzeológus, múzeumpedagógus. A
foglalkozások után a MOZAIK
Kiadó két munkatársa, Nagymihály
Mátyás és Bozsik Katalin fél-fél
órás prezentációjában a Tárgyak
szerepe az élménypedagógiában
címmel szólt az iskolák és a múzeumok együttműködési lehetőségeiről és a pedagógusok számára
készülő új múzeumpedagógiai
továbbképzésről. A programokon
12 iskolából részt vevő közel 30
pedagógus érdekelődéssel hallgatta
az új információkat.
A megyéből és a régióból érkező
mintegy 15 múzeumi munkatárs
(múzeumvezetők, muzeológusok,
múzeumpedagógusok, koordinátorok) és a szaktanárok között a
második előadás végén érdekes
vita kerekedett e képzés hatékonyságáról és fontosságáról. Arra a
kérdésre, hogy: Ki is tartson foglalkozást a múzeumban? Muzeológus,

múzeumpedagógus vagy maga
a pedagógus, ugyan mindenkit
megnyugtató válasz nem született,
de abban megegyeztek, hogy mindkettőnek van előnye és hátránya is.
A két szakma képviselőinek együtt
kell működniük abban, hogy a
tanulók minél közelebb kerüljenek
a tárgyakhoz, az eszközökhöz, s
ennek egyik legjobb helyszíne a
múzeum kell, hogy legyen. Az
iskolák és a múzeumok közötti
együttműködés egyik új lépése
lehet, ha a vidéki múzeumokban is
lesz majd pedagógus továbbképzés, vagy akár annak egyik-másik
modulját megszervezik. A kistérségben élő pedagógusok hamarabb
használják a környékükön lévő
múzeumokat, kiállításokat az oktatásban, mint pl. a Szépművészeti
Múzeum kiállításait. Akkor meg
miért ne képezhetnék őket éppen
ott, abban a múzeumban? Ezzel a
vidéki múzeumoknak, kiállításoknak is új feladatot, funkciót tudunk
adni. Kellő számú érdeklődő bihari
pedagógus jelentkezése esetén akár
a Bihari Múzeum is helyet adna egy
ilyen kezdeményezésnek.
Végül mindkét előadás után
rendhagyó tárlatvezetéssel ismerkedtek meg vendégek a kiállítással,
és még a raktárba is bekukkanthattak. E programelem mottója: „a

Tisztelgés
a nyugatosok előtt

A SINKA ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐJE 6. forduló
Vízszintes: 1. Az I. világháborús emlékmű és a katolikus
templomnál a korpusz alkotója.
11. Gyakran levelez. 12. Kilóg
a… 14. Télen található. 15. Bízik
költőien. 16. Kettős betű. 17.
Alattomosan gonosz. 19. Irodalmi
folyóirat. 20. Élettelen dolog. 23.
A berettyóújfalui Díszkút egyik
alkotója. 27. Mások elől elrejtett
dolog. 28. A szerelem istennője.
29. Hangtalanul folyik a víz. 30.
Erdélyi település román neve. 31.
Két illetve többváltozós függvények grafikai ábrázolása (-ráfia).
35. Város Bételtől keletre, ahol
Ábrahám először ütötte fel sátrát
az Ígéret földjén. 36. Francium
38. Tél oroszul. 39. Rátetet. 42.
Nemzeti alaptanterv. 43. … István,
a II. világháború előtt Berettyóújfaluban lévő Tisza Kálmán-szobor
alkotója.
Függőleges: 1. A berettyóújfalui Arany János-szobor alkotója. 2.
Lop. 3. Kínai főzőedény magyarosan. 4. … István, költő, az idén 70
éves, Nagy László öccse. 5. Kozmetikai termékcsalád. 6. Szent. 7.
Egységnyi negatív töltésű elemi
részecske. 8. Ilyen város Lar. 9.
Elérovó. 10. Helyhatározórag. 13.
… Árpád, az Olvasó lány szobor
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alkotója. 15. Román gépkocsijel.
17. Hajó részén. 18. … Sándor,
berettyóújfalui kopjafák készítője. 19. A vízszintes 12 része. 21.
Fűszerbe forgat. 22. Antilopféle.
24. Cukorka. 25. Az igazolvány is
ez. 26. Cipészszerszám. 32. Ezen
dinasztia alatt lett főváros Peking.
33. Damaszkuszi mecset neve,

…-yaden. 34. A Díszkút másik
alkotója, … Gábor. 37. Xantus
János kalandjainak megálmodója.
39. Helyhatározórag. 40. Dvorák
Gábor pantomimművész névjele.
41. Növény része.
Beküldendő: Vízszintes 1, 23,
43. Függőleges 1, 13, 18, 34.

A Sinka István Városi Könyvtár
nagy fába vágta a fejszéjét, amikor
a Nyugat folyóirat 100. évfordulója
kapcsán szavalóversenyt hirdetett.
A főszervező, Vezendiné Borbély
Margittól megtudtuk, ők ajánlottak költőket, de a magyartanárok
dönthettek, kiknek a versét adják
diákjuk szájába.
Az általános iskolások megmérettetése után Kopányi Ildikó
magyartanár elmondta, hogy nehéz
megítélni és értékelni a versválasztást és az előadás édesbússágát, az
ironikusságát és a dekadenciát. Jónak tartotta, hogy a forradalmiságot
sem felejtették el a versmondók
Adynál. Dr. Takács Miklós a rímes
játékokat emelte ki, és főként az
tetszett neki, ha a diákos humort
adta vissza az előadó. Véleménye
szerint minden diáknak később meg
kell keresnie a saját nyugatosát. Kolozsvári István kulturális menedzser

pedig azt díjazta a résztvevőkben,
hogy olyanok is fel merték vállalni
ezt a korszakot, akik még nem
találkoztak ezzel az iskolai követelményeik között.Az általános
iskolások és a középiskolások versenye között dr. Takács Miklós, a
DE oktatója előadást tartott néhány
percben a Nyugatról. Elsősorban a
játékosság felfedezésére hívta fel a
gyerekek figyelmét.
A díjazottak:
Általános iskolások: különdíjas
lett Ecsedi Noémi (Toldi-iskola) 1.
Bukta János (II. Rákóczi F. Iskola)
2. Kharwait Anita (II. Rákóczi) 3.
Tóth Florina (József Attila-iskola)
Középiskolások: 1. Kalmár
Szabina (Szabó Pál Kollégium), 2.
Székely Rita, 3. Szoboszlai Szabina
(Bessenyei-szakközépiskola).
A zsűri dicséretben részesítette
Rézműves Ramonát és Major
Juliannát.
H. Cs.

kiállítás a tananyagban” volt. Arra
a kérdésre keresték közösen a választ (pedagógusok és muzeológusok), hogy milyen tantárgyakban,
hol, hogyan tudják hasznosítani
a pedagógusok a Bihari Múzeum
kiállításait, műtárgyait.
A program során tájékoztatást
és szerződési ajánlatot is kaptak
a bihari iskolák a későbbi közös
pályázatokhoz nyújtva ezzel segítséget.
A rendezvény után az OKM –
Múzeumi Oktatási és Képzési Központjának megyei koordinátorai,
Lipták Mária, Pató Mária, Kállai
Irén és Veres Gábor képviseletében
Földi Viktória, a Hajdú-Bihar megyei múzeumok igazgatója, Lakner
Lajos és munkatársai, valamint
a Mozaik Kiadó két képviselője
megbeszélték és értékelték a rendezvény tapasztalatait.
A kezdeményezést szükségnek
és országos szinten továbbvihetőnek ítélték. A többi megyei múzeumban megvalósíthatónak, adaptálhatónak, minden intézménynél
a sajátosságokat figyelembe véve
átdolgozhatónak értékelték.
Kállai Irén,
a Bihari Múzeum vezetője,
az OKM Hajdú-Bihar megyei
koordinátora

Föld napja
a Bihari
Múzeumban
Április 22., kedd 16.30 – A
Bihari Természetbarát Egyesület
„A tavasz Biharban” című fotópályázatának eredményhirdetése és a
legjobb munkákból válogatott kiállítás megnyitója. A pályamunkákat
értékeli és a kiállítást megnyitja
a zsűri elnöke: Gombos Ferenc
fotóművész. A fotókiállítás megtekinthető a Bihari Múzeum időszaki
kiállítótermében (Berettyóújfalu,
Kálvin tér 1.) április 22-től május
9-ig, kedd–szombat, 10–16 óráig.
Április 22., kedd 17.30-tól a
„Múzeumi mindentudás” előadássorozat keretében a Bihari-sík
madarairól Vasas András (Körösök
Környezet- és Természetvédelmi
Egyesület) vetítéses előadását hallgathatják meg az érdeklődők.
Április 26-án, szombaton, 14
órától Családi múzeumi délután:
A jégkorszak csodái – vendégünk
a Magyar Természettudományi
Múzeum. Érdekességek, játékok,
kézműves foglalkozás a család
minden tagjának. Helyszín: a Bihari
Múzeum nagyterme.
A belépés a múzeum Föld-napi
rendezvényeire díjtalan. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Ezúton tájékoztatjuk kedves
látogatóinkat, hogy a Bihari Múzeum technikai okok miatt május
1–4. között zárva tart, de a múzeum
munkatársaival és érdekességekkel találkozhatnak a majálison a
BUSE-pályán, a múzeumi sátorban
13–17 óra között.
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Az Észak-alföldi Régió úszóbajnoksága
Hajdúszoboszló, 2008. március 29.
Három megye: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
306 versenyzője állt rajtkőre a
hajdúszoboszlói Árpád Uszodában
március 29-én, hogy eldöntsék, kik
az Észak-alföldi Régió korosztályos
bajnokai 50 m gyors-, hát-, mellés pillangó úszásban. A verseny
végén pedig, akiben még maradt
elég erő, egy újabb úszásnemben,
a 200 m-es vegyesúszásban is
bizonyíthatta felkészültségét. A
rendezőség az utóbbi erőpróba
alól a legfiatalabbakat felmentette,
Kurtán Kitti bánatára, mert így
„csak” négy versenyszámban tudott
a korosztálya leggyorsabbja lenni.
Az idősebb versenyzőink is szépen
gyűjtögették az érmeket, közülük
Drimba Lilla és Ökrös Renáta öt-öt
éremmel térhetett haza, míg a fiúk
becsületét Pelyhe Levente két ezüst
éremmel mentette meg.
Felsorolásként versenyzőink
eredményeit: Kurtán Kitti (2000) 1.
50 m gyors, 50 m hát, 50 m mell, 50

BUSE
Tíz mérkőzéssel a bajnokság
befejezése előtt úgy döntött a
BUSE vezetése, hogy új edzőt

Parola-koncert
***
KLUBOK, CSOPORTOK
Gyermek pávakör – minden
szerda, 16 óra
Nyugdíjas Klub – Minden páros
hét, hétfő
Nyugdíjas Klub Népdalköre –
minden kedden, 13 óra
Csontritkulást megelőző torna
– minden kedden, 17 óra

Critical Mass felvonulás
és bringatalálkozó
A képről hiányzik Pelyhe Levente
m pille (négy arany). Drimba Lilla
(1993) 1. 50 m gyors, 3. 50 m hát,
1. 50 m mell, 2. 50 m pille, 3. 200 m
vegyes (2 arany, 1 ezüst, 2 bronz).
Ökrös Renáta (1998) 2. 50 m gyors,
3. 50 m hát, 2. 50 m mell, 3. 50 m
pille, 2. 200 m vegyes (három ezüst,
két bronz). Bene Krisztina (1994)

helyezettek ebben a korosztályban
is éremdíjazásban részesülnek.
Mindkét korosztály versenyével
kapcsolatban érdeklődni lehet
Hegedűs Péternél (30 305-6866),
Hudák Attilánál (30 440-0489) és
Zsiga Zsombornál (30 399-5785).
A berettyóújfalui Bessenyei
György Szakközépiskola rendvédelmi szakos tanulóinak lőkiképzését
Hudák Attila vezetésével a Bihari
Lövészklub végzi. Az iskola tanulói
nemrégiben Budapesten, Adyligeten a rendészeti szakközépiskolák
országos tanulmányi versenyén
vettek részt, ahol az ország „ötvenegynéhány” ilyen jellegű intézményéből 41 képviseltette magát. A
rajtsorrendet sorsolással döntötték
el, a berettyóújfaluiak a 38. rajtszámot húzták. Az első napon
elméleti tesztek voltak, melyek után
nagyon jól álltak a bessenyeisek (az
első tízben). A rajtszám másnap
nagyban befolyásolta a későbbi
teljesítményt, hiszen míg volt, aki
már a délelőtt folyamán végzett, a
mieink a dél elmúltával tudtak csak
elindulni. A lövészettel kezdték a
napot, ahol is a megszerezhető 50
köregységből 37-es átlagot elérve
ezen versenyszámok után méltán
lehettek dobogós reményeink. A
fizikális teszteken azonban kiderült,
hogy a sok várakozásnak, idegeske-

Labdarúgás hírek
Futsal
A magyar felnőtt és utánpótlás
válogatott mérkőzései miatt a bajnokság jelenleg szünetel. A világbajnoki selejtező első mérkőzésén
a világbajnokságon való szereplés
joga volt a tét. A magyar válogatott
nagy csatában az ukránoktól 3:1
arányú vereséget szenvedett, de
megtartotta az esélyt a továbbjutásra. A visszavágón, Gyöngyösön
a Mezei Vill FC játékosai, Pallai
Gábor és Trencsényi János is
hozzájárulhatnak az esetleges
továbbjutáshoz.
A következő hazai mérkőzésen
a híres-hírhedt Ferencváros gárdáját fogadjuk, bizonyára fantasztikus hangulatú mérkőzésen, ahol is
a veretlenségi sorozat megtartása a
cél. Két mérkőzéssel a bajnokság
alapszakaszának befejezése előtt
példátlan teljesítménnyel, veretlenül a bajnokság élén áll a Mezei
Vill FC.

A Nadányi Zoltán Mûvelõdési Anyakönyvi hírek
Születtek
Központ programjai
KIÁLLÍTÁS
Józsa János festőművész kiállításának megnyitója április 14-én
(hétfőn), 17 órakor volt.
A kiállítás megtekinthető április
30-ig, 9–17 óra között.
***
KONCERT
Április 19., 14 óra
Dobos találkozó
Április 26., 20 óra

2008. április 20.
2. 50 m hát, 2. 50 m pille, 3. 200 m
vegyes (2 ezüst, 1 bronz). Pelyhe
Levente (1992) 2. 50 m gyors, 2. 50
m pille (két ezüst). Víg Dóra (2000)
3. 50 m hát, 2. 50 m mell (egy ezüst
egy bronz). Tomola Györgyi (1992)
2. 50 m hát, 3. 50 m pille (egy ezüst,
egy bronz).

Lövészhírek
A Bihari Lövészklub idén is
megrendezi hagyományos május
1-jei ünnepi lövészversenyét. A
klub a berettyóújfalui Tardy-szíki
lőtéren több versenyszámban is várja a nevezőket. Május 1-jén, csütörtökön, 9 órától kezdődik a verseny,
ahol a felnőttek számára egyéni és
csapatversenyben is nyílt irányzékú
kispuska lesz a „fegyver”.
A versenyen bármilyen gyártmányú, 0,22 kaliberű kispuska
használható. Nevezési díj 700 Ft/
fő, amely a lőszer árát is magában
foglalja. Egyéniben az 1-2-3. helyezettek érem, az 1-2-3. helyezett
csapatok okleveles elismerésben
részesülnek. Napközben fegyverbemutató is színesíti a programot,
melyeket a verseny után érdeklődés esetén ki is lehet próbálni. Ez
érintheti a fiatalabb korosztályt is,
hiszen párhuzamosan számukra
az általános iskolások légpuskás
lövészversenyét rendezik meg. A
versenyszámok között pontlövészet
és tekebábu lövészet is szerepel.
Ezeken minden 10 és 14 év kor
közötti általános iskolás tanuló
részt vehet bármilyen gyártmányú
légpuskával. Természetesen saját
fegyver hiányában szükség esetén
az egyesület biztosít légfegyvert.
300 Ft/fő a nevezési díj, ami a lőszer
árát is magában foglalja. Az 1-2-3.

2008. április 18.

„szerződtet” a csapat irányítására.
Szeifert Ferenc polgármester, aki
egyben a BUSE elnöke is, mutatta
be a csapatnak, csapattagoknak
Selyem Nándort, aki a hátralévő
mérkőzéseken megpróbálja kihozni a fiúkból a legtöbbet. Az elnök
elmondta, hogy Kártik József
eddigi edző úgy érezte, azzal tud
a legtöbbet segíteni a csapaton, ha
átadja az irányítást valaki másnak.
Balogh Barna, a BUSE szakosztályvezetője kiemelte a csapat
előtt, hogy szerinte a legfontosabb
a pozitív hozzáállás és az akarat
az elkövetkezendő időszakban.
Selyem Nándor köszöntötte a
megjelenteket, a játékosokat és
elmondta, hogy a legsarkalatosabb pontnak a fegyelem viszszaállítását és megtartását tartja.
Mindenki előtt nyílt titok, hogy a
bentmaradás kiharcolása már a tét,
ami nem rajta, hanem a játékosokon, akaratukon, hozzáállásukon
múlik majd. Az fog nála játszani,
aki a legjobb formát mutatja.
(Következő lapszámunkban
megpróbáljuk megszólaltatni az
érintetteket. A szerk.)

désnek a teljesítmény „itta meg a
levét”, hiszen mélyen tudásuk alatt
teljesítettek visszacsúszva ezzel a
középmezőnybe. A Lázók Sándor,
Márkus Tamás, Nagy Sándor,
Czifra Péter, Poszet Péter összeállítású bessenyeis csapat azonban így
is öregbítette Berettyóújfalu, a Bessenyei György Szakközépiskola, de
a Bihari Lövészklub hírnevét is.
Bihari Lövészklub

Sporteredmények
Labdarúgás
NB III.
Nyíregyháza – BUSE 3:3
BUSE – Létavértes 1:2
U-19
BUSE – Rakamaz 7:0
Létavértes – BUSE 1:1
U-16
BUSE – Rakamaz 11:0
Létavértes – BUSE 3:0
U-15
Püspökladány – BUSE 15:0
U-13
Püspökladány – BUSE 8:3

A berettyóújfalui Bihari Természetbarát Egyesület április 20-án
csatlakozik az országos Critical
Mass mozgalomhoz, hogy Berettyóújfalu is demonstráljon a
környezetbarátabb, tisztább, csendesebb közlekedés, a kerékpározás
mellett. Mutassuk meg mi is az
autósoknak, hogy milyen sokan
vagyunk! Szólj mindenkinek, akinek bringája van – ezt a városi kört
bárki kibírja!
A felvonulás előtt-közben-után
különleges kerékpárosok találkozója lesz (monocikli, tandem,
tricikli, chopper, épített bringák,
Dirt-gépek, BMX, Trialosok),
akikkel reméljük, együtt vonulunk
majd fel!
Gyülekező és bringatalálkozó:
09.30-kor a Szent István téren (a
mozi elől)
Indulás: 10.00-kor a térről, rendőrségi és polgárőr biztosítással.
Útvonal: Szent István tér – Kálvin tér – Kossuth u. – Körforgalom
– Kossuth u. – Kálvin tér – Dózsa
Gy. u. – Puskin u. – Körforgalom
– Dózsa Gy. u. – Kálvin tér – Szent
I. tér
Táv: 10 km
A felvonulás után folytatódik a
tekergés, 20 km-es kerékpártúrára

Március
20.: Nagy Noémi Fruzsina
(Nagy István
Buzás Rita)
23.: Horváth Hanna
(Horváth Tamás
Csontos Anett)
27.: Szakál Kata Luca
(Szakál Attila Lajos
Fábián Nóra)
31.: Szoboszlai Noémi
(Szoboszlai Attila László
Nagy Enikő)
Házasságot kötöttek
Április
5.: Lakatos Antal
Faragó Csilla
Elhunytak
Március
15.: Bondár Istvánné Aszalós Irén
1958)
17.: Kállai István (1941)
22.: Török Sándor (1914)
22.: Török Sándorné Pálfi Juliánna
(1931)
24.: Tóth Sándorné Szabó Piroska
(1915)
25.: Veres Károlyné Pántya Anna
(1925)
29.: Turzó László (1941)
Április
1.: Pásztor Tibor (1974)
5.: Vincze Istvánné Juhász Emilia
(1925)

invitálunk a Szent István térről. Az
útvonal a felvonulással ellentétben
nem a legforgalmasabb városi úton,
hanem a természetben, jó levegőn
viszi majd a pedálozni vágyókat.
20 km-es túra útvonala: Kerékpárút – Bakonszegi út – Berettyó-gát – Bessenyei-emlékház
–Bakonszeg – Kék-Kálló part
– Berettyóújfalu
Támogasd Te is
a Critical Mass-t!
1%: 18991811-1-09

Drogmentes Magyarországért
mozgalom
Fussunk együtt a drog ellen!
Berettyóújfalu figyelem!
Április 25-én, 15.30 órakor csatlakozz hozzánk
egy jó ügy érdekében!
Csatlakozás helyszínei: Volán Telep (Honvéd utca )15.30 óra, Szent
István tér 15.50 óra. Cél a BUSE-pálya, ahol drogmentes kapitány
lehetsz. Minden csatlakozó ajándékot kap. Legyünk minél többen!
További információ: Nagyné Makra Erzsébet 30 2999-070.

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.

Kézilabda

FÉNYMÁSOLÁS,
Férfi NB II.
BMSE – Békéscsaba 31:25
BMSE – Kondoros 34:19
Ifi
BMSE – Békéscsaba 28:34
BMSE – Kondoros 36:21
Női megyei bajnokság
Léta-fit – BMSE 24:30
OSB alsóházi rájátszás
BMSE – Füzesabony 18:14
Tajta Vill Derecske – BMSE
28:24

A Bihari Hírlap
következő számát
a négynapos munkaszünet
miatt
a terjesztő Magyar Posta
péntek helyett
csak május 5-én, hétfőn
kézbesíti az olvasóknak.

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

Bihari Hírlap
A berettyóújfalui önkormányzat
kéthetente megjelenõ közéleti lapja.

Gyermekszobák
dekorációs festését
falfestékkel –
mesefigura,
mesefal –
vállalom.
Rácz Anikó festő  Tel.: 30 225-8674, 54 400-660

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

