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Június 13-án együttes kihelye-
zett ülésen találkozott Debrecen 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
kulturális, valamint a Hajdú-Bihar 
Megyei Közgyűlés művelődési, 
sport- és civil kapcsolatok bizott-
sága Berettyóújfaluban, az egykori 
vármegyeháza nagytermében. 
Egyszerre volt rendhagyó és szim-
bolikus a bizottságok ülése, hiszen 
– ahogyan azt a megyei bizottság 
elnöke, Jantyik Zsolt is több ízben 
hangsúlyozta – a rendszerváltás 
óta még nem volt arra példa, hogy 
Debrecen és Hajdú-Bihar megye 
önkormányzatainak bármely szak-
bizottságai is együttesen, azonos 
napirenddel tárgyaltak volna meg 
konkrét ügyeket. Másfelől pedig 
szimbolikus is, hiszen az összejö-
vetel kiemelt témája, amelyet több 
napirendi pont is érintett, Hajdú-
Bihar és Bihar megyék, valamint 
Debrecen és Nagyvárad városok 
kulturális kapcsolatainak tovább-
építését, elmélyítését célozták meg. 
Így ehhez nem is választhattak 
volna megfelelőbb helyszínt, mint 
Berettyóújfalut, az egykori csonka 
Bihar vármegye székházát. Berety-
tyóújfalu az, amely mind infrastruk-
turálisan, mind pedig kulturálisan 
hídként kötheti össze a két megyét, 
illetve Debrecent és Nagyváradot. A 
megjelenteket a házigazdák részéről 
Muraközi István alpolgármester 
fogadta, aki ugyanezt a jelentőséget, 
szerepet hangsúlyozta Berettyóújfa-
luval kapcsolatban. A város kultu-
rális-művelődési életét bemutatva 
utalást tett többek között azokra az 
eseményekre is, melyek kiemeltté 
teszik városunk térségi jelentősé-

Kultúra – határok nélkül

gét. Itt kell kiemelni konkrétan a 
Magyar kultúra ünnepét, melyet 
tizenegy esztendeje rendez együtt 
Berettyóújfalu Nagyváraddal, és 
ami az eltelt bő évtizedben már több 
mint egyhetes rendezvénysorozattá 
bővült. Emellett több olyan városok 
és megyék közötti rendezvény is 
nagy jelentőséggel bírhat, melyet 
valamely települések az összefogás 
és az együttműködés jegyében 
hoznak létre. Ezek összefogása, egy-
máshoz hangolása kiemelt feladata 
kell, hogy legyen mindkét bizott-
ságnak – emelte ki Somogyi Béla, a 
debreceni közgyűlés kulturális bi-
zottságának elnöke. A hajdú-bihari 
megyeszékhely nagyrendezvényei 
közül külön is említést tett a Virág-
karneválról, melynek virágkocsijai 
és fellépő művészeti csoportjai a 
jövőben a bihari megyeszékhelyen 
is bemutatkozhatnak. Emellett 
több olyan határon túlra is átnyúló 
nagyrendezvényről szólt, melyek 
létrehozása, hagyománnyá fejlesz-

tése már mindkét város együttes 
feladatát jelentheti. Az ő gondola-
tait egészítette ki Makray Balázs, 
a Főnix Rendezvényszervező Kht. 
ügyvezetője, aki kiemelte azokat a 
Debrecenben megrendezésre ke-
rülő nagyrendezvényeket, melyek 
lebonyolításában a megyei önkor-
mányzat is jelentős szerepet vállal. 
Ezek a Debreceni tavaszi tárlat, az 
Ünnepi könyvhét, a Nemzetközi ka-
tonazenekari fesztivál, a Cívis korzó, 
a Bartók Béla nemzetközi kórusver-
seny és folklórfesztivál, valamint a 
korábban említett Virágkarnevál 
– mely utóbbiról elhangzott, hogy a 
kezdetekkor kimondottan a megye 
által létrehozott és megrendezett 
esemény volt. Ezeket a korábban 
kialakított konkrét kapcsolódási 
pontokat kell továbbfejleszteni, va-
lamint új tartalommal megtölteni. 

A következő napirendi pont a 
„Kortárs képzőművészet Hajdú-
Biharban – 2008/2010” elneve-
zésű program ismertetése volt. 

Jantyik Zsolt bemutatta azokat a 
nagy hagyománnyal rendelkező 
megyei művésztelepeket, illetve 
táborokat, melyek révén a megye 
kortárs képzőművészeti alkotásai 
nagyobb nyilvánosságot kaphatnak, 
és közreadta az ezeket megjelenítő 
albumot is. Elfogadásra került az a 
szándéknyilatkozat is, mely az ún. 
„vármegye-galériák” életre hívását 
irányozza elő, tehát az egykori 
hajdúsági megyeszékhely, Haj-
dúböszörmény, valamint csonka 
Bihar központja, Berettyóújfalu 
adhatna otthont egy-egy állandó 
galériának, melyekben bemutatkoz-
hatnának a tágabb és szűkebb térség 
kortárs művészei. Emellett szót 
ejtett azokról a létrehozandó közös 
kulturális útvonalakról is, amelyek 
a két megye egységén, a közös 
bihari történelmi, kultúrtörténeti 
gyökereken, természeti és néprajzi 
jellegzetességeken alapulnának.

Mindezek nyomatékaként egy 
keretmegállapodást írt alá Jantyik 
Zsolt, a Méliusz- központ, Makray 
Balázs, a Főnix Rendezvényszerve-
ző Kht., Livia Mirisan, Bihar Megye 
Kulturális, Vallásügyi és Nemzeti 
Kulturális Örökség Igazgatósága, 
valamint Georghe David profesz-
szor, a Bihar Megyei Kulturális 
Hagyományőrző és Népszerűsítő 
Központ vezetője. 

A hajdú-bihari és a debreceni 
szakbizottság pedig idén októberre 
hívta össze soron következő együt-
tes ülését, ahol a jövő évi közös 
programok részleteit kívánják elő-
készíteni, elindítani ezzel a későbbi 
rendszeres együttműködést is.                                

Kolozsvári István

Supka Géza író ötlete nem volt 
rossz. Ő találta ki a könyv ünnepét, 
és ez az idea már közel 80 éve 
működik. A berettyóújfalui Sinka 
István Városi Könyvtár kiváló 
érzékkel a hét befejező napjára 
hívta meg Asperján György József 
Attila- és Nagy Lajos-díjas írót. Az 
idei könyvhét fényét az is emelte, 
hogy 400 magyar író munkáival 
találkozhattak az olvasók a könyv-
fi esztán.

A könyvtár szervezésében meg-
rendezett esemény nem hiányolta az 
ünnepi vonásokat, hiszen Aranyiné 
Csalánosi Csilla előadásában Vö-
rösmarty örökbecsű versét, a Gon-
dolatok a könyvtárban-t hallhatta 
a nagyszámú érdeklődő közönség. 
Megtisztelte az eseményt Szeifert 
Ferenc polgármester is, aki nyitó 
gondolatként elmondta, hogy a 
budapesti központi rendezvény 
mellett egyre több vidéki helyszín 
is csatlakozik a nemes ünnephez. 
Az 1929-ben kezdeményezett ren-
dezvénysorozat egész Európában, 

sőt a világban is egyedülálló. Ezer 
körüli a dedikáló alkotók száma, 
az érdeklődők pedig megközelítik a 
százezres létszámot. Újfalu is csatla-
kozik a könyvünnephez. Megjelent 
Krajczárné Sándor Mária és Bogya 
Pál munkája, a Séta a faluvárosban 
című könyvben, ami a régi és a mai 
várost mutatja be. Ebbe a sorba il-
leszkedik Gombos Ferenc városbe-
mutató albuma is. A település min-
dig élen járt az irodalompártolásban 
és a könyvkiadásban. A Kelet Népe 
első száma is a jelenlegi könyvtár 
épületében működő nyomdában 
jelent meg.

A rendezvény további részében 
Biró Gyula tanár vezette a délutánt. 
A kérdéseit, amiket az íróvendéghez 
intézett, neves irodalmárok – töb-
bek között Benedek Marcell, Szerb 
Antal – idézeteivel, szemelvényeivel 
gazdagította Aranyiné Csalánosi 
Csilla tanár előadása.

(Az íróval készült interjúnkat a 
3. oldalon olvashatják.)

H. Cs.

A 79. ünnepi könyvhét 
Berettyóújfaluban

„Az oktatási és 
kulturális miniszter 
azoknak a pedagó-
gusoknak, akik ne-
velő-oktató, fejlesztő 
munkájuk során ki-
emelkedő eredmé-
nyességgel, odaadás-
sal tevékenykedtek a 
hátrányos helyzetű, 
halmozottan hátrá-
nyos helyzetű, szo-
ciális, egészségügyi 
okok miatt külön-
leges gondoskodást 
igénylő gyermekek, 
tanulók segítésében, 
Teleki Blanka-díjat 
adományozott.

Az „esélyt terem-
tő pedagógusnak” 
járó díjat Hiller Ist-
ván miniszter idén 
alapította az Új Tudás 
program keretében. A kitüntetett pedagógusok bruttó 300.000 forintos 
pénzjutalomban részesültek, s elismerő oklevelet, illetve plakettet ve-
hettek át.

A berettyóújfalui kistérségben Teleki Blanka-díjat adományoztak L. 
RITÓK NÓRÁNAK, a berettyóújfalui „Igazgyöngy” Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény alapító igazgatójának és BAGDI ERZSÉBETNEK, a 
hencidai Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatójának, 
aki városunk lakója.

Június 10-én rendezte meg Be-
rettyóújfalu Város Önkormányzata 
a Legek találkozóját a Kabos Endre 
Városi Sportcsarnokban. S hogy 
kik a legek? Városunkban élő és/
vagy tanuló fi atalok, akik a megyei 
és országos megmérettetéseken 
kiemelkedő eredményeket értek el a 
2007/2008-as tanévben - különböző 
kategóriákban. (Csak a „pontosítás” 
végett: a megyei versenyeken 1-5., 
és az országos versenyeken 1-10. 
helyezést elért diákokat köszön-
tötték ezzel e nemes gesztussal.) 
A gyerekek tehát igazán kitettek 
magukért, mert szeretnek az adott 
területen „mozgolódni”, s mert a 
felkészítésben nagyszerű pedagó-
gusok, mentorok, szülők vették a 
szárnyuk alá tehetséges növendéke-
iket, gyerekeiket. Városunk, régiónk 
is gazdagodhat az eredmények 
által, hiszen tudjuk – Széchenyi óta 

–, hogy miben rejlik egy nemzet 
ereje…

Körülbelül háromszáz óvodás, 
általános iskolás és középiskolás 
diák vett részt ezen a délelőttön, s 
számos büszke szülő és pedagógus 
is elkísérte a csemetéket a jeles al-
kalom apropóján. Szeifert Ferenc, 
Berettyóújfalu város polgármestere 
tartott nyitányként rövid köszön-
tőbeszédet, amelyben kiemelte, 
hogy mennyire büszke a gyerekek 
által elért kimagasló eredményekre. 
Külön kitért arra, hogy a fi atalok 
áldozatos munkája milyen sokat 
jelent Berettyóújfalu – mint iskola-
város – számára is. 

 S hogy ne csak a „száraz” proto-
kollé legyen a főszerep (mégiscsak 
gyerekekről volt szó…), a rendez-
vény elején egy rövid műsorral 
kedveskedtek a szervezők a meg-
jelenteknek. Fellépett a Pávakör, 

akik az Alföldi és a Dunántúli 
népdalcsokor által elevenítették 
fel a magyar folklórban rejlő szép-
ségeket. A Pávakört egy teljesen 
más műfaj követte. Bayer Ibolya 
(Bozsó) és lelkes csapata az aerobic 
különböző vállfajait mutatta be 
egy pörgős, fi atalos, vidám műsor 
keretében. Való igaz, hogy a szellem 
ápolása mellett a test karbantartása 
is rendkívül fontos feladat.

 A produkciók után sor került az 
eredmények ismertetésére, amikor 
is minden diák (csapat és egyéni 
kategóriában) értékes ajándékokat 
vehetett át. Egyéni kategóriában 
– Szeifert Ferenc polgármester és 
Muraközi István alpolgármester 
személyes gratulációja mellett – 
valamennyi díjazott megkapta a 
Séta a faluvárosban című kötetet, 
valamint számos apró ajándék-
tárgy kíséretében átadatott egy 
kétgömbös fagyira szóló „kupon” a 
Bíbor kávéház jóvoltából és egy öt 

alkalomra szóló strand- és uszoda-
bérlet a Herpály Team Kft . felaján-
lásában. A csapatverseny legjobb 
eredményeit elért diákok pedig 
DVD-lejátszókat és fényképezőgé-
peket vehettek át szintén városunk 
vezetőitől. (Természetesen fagylalt 
és strandbérlet a csapatoknak is 
„dukált”.) A rendezvény zárásaként 
a gyerekek egy állófogadáson vehet-
tek részt, ahol üdítővel, süteménnyel 
és fagylalttal „koronázhatták meg” 
eredményeiket.

Felemelő és szép délelőtt volt 
a június 10-ei. Megbizonyosod-
hattunk, hogy a felnövekvő gene-
rációban igenis van elhivatottság 
és tehetség. Talán felesleges is 
eredményeket, neveket, csapatokat 
felsorolni, hiszen minden gyerek 
sikere egyformán fontosnak kell, 
hogy legyen mindannyiunk – 
nagyobb távlatokat nyitva egész 
nemzetünk számára.

Kiss Tamás

„Legek” találkozója a Kabos Endre Városi 
Sportcsarnokban

Pedagógusokat
ismertek el
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� Kedvezőtlennek érzi meglévő lakáshitelét? 
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B. Monok Ildikó

30 55-6808

Email: hitelek.hitelek@gmail.comH
I
T

E
L

!

Fotók: Kari

Fotó: Kari

Június 12-én rendkívüli ülést 
tartott Berettyóújfalu Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testü-
lete. Az első napirendi pont a 101 
útalapos utca helyreállításához 
kiírt közbeszerzési eljárás ered-
ményhirdetése volt. Az eljárás 
borítékbontása június 2-án tör-
tént, melyre 6 ajánlat érkezett. 
Június 9-én a közbeszerzési bíráló 
bizottság ezeket megvizsgálta, 
és az érvényes ajánlatokat a leg-
alacsonyabb összegű szolgáltatás 
bírálati szempont alapján értékelve 
a berettyóújfalui Lisztes Trans 
Fuvarozó Egyéni Céget hirdették 
ki nyertesnek. A képviselő-testü-
let jóváhagyta a bíráló bizottság 
döntését. Támogatták a Bihari 
Múzeumért Alapítvány kérelmét, 
és 200 ezer forintot adnak a Bihari 
Múzeumban június 21-én tartandó 
Múzeumok éjszakája című rendez-
vényhez, mellyel az alapítványnak 
és a múzeumnak az a célja, hogy 
minél több városlakó látogassa 
meg az intézményt, ismerjék meg 
településünk múltját, és egyúttal 
tekintsenek be elődeink életébe 
úgy, hogy közben új élményekkel 
gazdagodjanak.

Egymillió forint plusz áfa ön-
részt biztosít az önkormányzat a 
TISZK-rendszerhez kapcsolódó 
infrastrukturális fejlesztés című 
TIOP pályázathoz (Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program). 
Mint ismert, a berettyóújfalui 
szakképzés fejlesztése céljából 
Szakképzés-szervezési Társulást 
hozott létre Hajdúszoboszló, Püs-
pökladány és Berettyóújfalu. Ehhez 
már az év elején benyújtottak egy 
sikeres pályázatot, és jelenleg a 
pályázat második fordulójának 
előkészítése folyik, melynek ha-
tárideje június 10-e. A pályázat 
kidolgozását egy berettyóújfalui 
cég végzi, melynek költségeit a 
három település egyenlő arányban, 
egy-egy millió forinttal támogatja 
a pályázat beadásakor, illetve négy 
és félmillió forintot fi zet majd a 
szükséges korrekciók elvégzése 
után. Amennyiben a pályázat 
sikeres lesz, Berettyóújfalu több 
mint 400 millió forintot kap támo-
gatásként szakképzése fejlesztésére. 
A Szakképzés-szervezési Társu-
lás egyeztetései során kialakult, 
hogy a három településen három 
kiemelten támogatott szakma-
csoport kerül majd fejlesztésre. 
Ezek közül Berettyóújfaluban a 
gépészet szakmacsoport gyakorlati 
képzőhelyeinek infrastrukturális 
fejlesztésére, vagyis a gyakorlati 

képzéshez szükséges tanműhelyek 
kialakítására kerül majd sor. A 
képviselők támogatták, hogy a 
pályázathoz szükséges egymillió 
forintot a pályázat kidolgozói ré-
szére átutalják. 

Ezt követően módosították a 
BERÉPÓ Kht. alapító okiratát, 
melyre azért került sor, mert meg-
változott a költségvetési szervek 
ágazati osztályozási és besorolási 
rendje. 

Támogatták a képviselők, hogy 
pályázatot nyújtsanak be a pol-
gármesteri hivatalok szervezet-
fejlesztésére kiírt felhívásra. E 
pályázatnak alapvető célja, hogy 
új szervezési-működési kultúrát 
terjesszen el a polgármesteri hi-
vatalokban elsősorban a stratégiai 
menedzsment, az eredményességi 
szemlélet, a felügyelt intézmények 
felé a jó gazda hozzáállás és a költ-
séghatékonyság megerősítésével. 
A pályázaton elnyerhető vissza 
nem térítendő támogatás mértéke 
minimum 4 millió és maximum 
20 millió forint lehet. A projektet 
18 hónap alatt kell majd megva-
lósítani. 

Vitát váltott ki ismételten a kö-
zépiskolai kollégiumok átszervezé-
sére kidolgozott előterjesztés. Mint 
ismert, február 28-án Berettyó-
újfalu Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete határozatban 
döntött arról, hogy július 1-jétől 
megszünteti a Karácsony Sándor 
Kollégiumot, és iskolai célokra 
alakítják át. A határozat óta számos 
egyeztetés zajlott ezzel kapcsolat-
ban, így valamennyi érintett (az 
intézmény alkalmazotti közössége, 
az iskolaszék, az iskolai szülői 
szervezet, az iskolai diákönkor-
mányzat, valamint a megyei gazda-
sági kamara), illetve egy független 

szakértő véleményét is kikérték 
ezzel kapcsolatban. A kollégium 
bezárásában érintettek vélemé-
nye összességében úgy foglalható 
össze, hogy: „A megválaszolatlan 
kérdések a kollégiumot igénybe 
vevők és az iskola számára arányta-
lanul nagy teher vállalását jelentik, 
ezért a kollégiumi megszüntetéssel 
kapcsolatos döntés felülvizsgá-
latának kezdeményezésére kérik 
az iskola igazgatóját, és döntésük 
újragondolására a város képviselő-
testületét.” Az OKÉV által kijelölt 
független szakértő véleménye sze-
rint az átszervezés után az Arany 
János Kollégium korszerűsítésével 
továbbra is megfelelő színvonalon 
tudják biztosítani a tanulók ellátá-
sát, valamint kedvezőnek ítélte meg 
azt is, hogy a kollégium iskolává 
alakításával a tanulóknak nem kell 
olyan sok telephelyen tanulniuk. 
Az előkészületek folyamán meg-
vizsgálták a 2008/2009-es tanévben 
a kollégiumi férőhelyet igénybe ve-
vők elhelyezésének lehetőségét, és a 
jelenlegi diákokat is megkérdezték 
erről. Az előzetes felmérés alapján 
25 tanuló kíván majd az Arany Já-
nos Kollégiumba, 26 tanuló pedig a 
Szabó Pál Kollégiumba beköltözni 
szeptembertől. A kollégiumok 
igazgatói pedig arról nyilatkoztak, 
hogy minden tanulót el tudnak 
helyezni. A Karácsony Sándor Kol-
légiumban jelenleg 5 pedagógus 
dolgozik, közülük 1 pedagógust 
az Arany János Kollégiumba, 1 
pedagógust a Szabó Pál Kollégi-
umba helyeznek át, 1 pedagógust 
az Eötvös József Szakközépiskolá-
ban foglalkoztatnak, 1 helyettesítő 
pedagógust pedig a József Attila 
Általános Iskola EGYMI-ben. 
Az 5 fő közül 1 pedagógus kerül 
majd leépítésre. Az ülésen jelen 

lévő Sápi József igazgató felhívta a 
képviselők fi gyelmét a Hajdú-Bi-
har Megyei Közigazgatási Hivatal 
azon megállapítására, miszerint a 
halmozottan hátrányos helyzetű 
gyerekek érdekvédelme sérül, ezzel 
a megállapítással viszont a képvise-
lőt-testület nem értett egyet. Arra 
is fi gyelmeztetett az igazgató, hogy 
az érintettek egyetlen csoportja 
sem támogatja az átszervezést, és 
az átalakításokhoz szükséges több 
mint 70 millió forintos beruhá-
zásnak sem látja a külső forrását 
biztosítottnak. Ezt követően a 
Karácsony Sándor Kollégium 
igazgatónője szólt hozzá, feleleve-
nítve az elmúlt fél év történéseit 
elmondta, úgy véli, elhamarkodott 
ez az önkormányzati döntés. Azt 
tartaná elegáns megoldásnak, ha 
a testület visszavonná, és továb-
bi vizsgálatokat folytatnának a 
megvalósítás, illetve a pénzügyi 
háttér biztosítása érdekében. Gyula 
Ferencné képviselő asszony arra 
kérdezett rá, hogy mennyiben 
változtak a körülmények azóta, 
hogy májusban ezt a napiren-
di pontot visszavonták. Szeifert 
Ferenc polgármester válaszában 
elmondta, maga az előterjesztés 
nem változott, pusztán további 
egyeztetésekre volt még szükség 
ahhoz, hogy vállalt feladatukat, 
a kollégium-felújításokat, illetve 
a Karácsony Sándor Kollégium 
átalakítását meg tudják-e oldani 
a szeptember 1-jei iskolakezdé-
sig. A képviselő-testület végül is 
támogatta az ezzel kapcsolatos 
határozati javaslatokat, vagyis a 
megszüntetést, az alapító okirat 
módosítását, az intézmény dol-
gozóinak létszám-meghatározását 
és a létszámleépítés elrendelését. 
Illetve azt is jóváhagyták, hogy a 
Bessenyei György Szakközépiskola 
Arany János Kollégiumában és az 
Arany János Gimnázium Szabó Pál 
Kollégiumában 40-40 férőhelyet 
folyamatosan biztosítsanak az 
Eötvös József Szakképző Iskola 
tanulói számára. Végül módosí-
tották a Funkcióbővítő integrált 
fejlesztések című, a városközpont 
rehabilitációját célzó pályázatuk 
benyújtásáról május 8-án keletke-
zett határozatukat, korrekciókat 
hajtottak végre a pályázat költség-
vetésében.

A rendkívüli ülés végén Szeifert 
Ferenc polgármester a város nap-
jára a Bihari Múzeumért Alapít-
vány kiadásában megjelent, Séta 
a faluvárosban című kiadványt 
ajándékozott a testületnek. 

Rendkívüli ülés az önkormányzatnál

Mind a 101 útalapos utat kijavítják

Tájékoztatjuk az egyéni vállalkozókat, hogy 2008. január 1-jétől az 
EU-normáknak megfelelően új szakmakódok kerültek bevezetésre, 
így a 2007. december 31-ét megelőzően kiváltott igazolványokat 2008. 
július 1-jéig kell lecserélni. A tevékenységi kör(ök) átfordítása az egyéni 
vállalkozó kérelmére történik, a csere csak a TEÁOR számok átvezetése 
esetén illetékmentes. Azon vállalkozók, akik a 2008. július 1-jéig történő 
bejelentést elmulasztják, nem szenvednek semmilyen joghátrányt, mivel 
a határidő visszaható hatályú törvénymódosítással meghosszabbításra 
kerül. Az ügyintézést a vállalkozás székhelye szerint illetékes okmány-
irodában kell kezdeményezni.

Polgármesteri hivatal 

A Zöldek
országos népszavazási

kezdeményezése

– Egyetért-e Ön azzal, hogy 
az országgyűlési képviselőknek 
csak a bizonylattal alátámasztott 
elszámolható kiadásai után járhat 
költségtérítés?

Az Országos Választási Bizott-
ság, illetve az Alkotmánybíróság 
jóváhagyása után 2008 májusában 
elkezdődhetett a 200 ezer aláírás 
összegyűjtése.

Az első hónap folyamán 25 ez-
ren írtak alá, ami egyelőre elmarad 
a várt mennyiségtől, de betudható 
ez a szám az induláskori szervezési 
feladatok és nehézségek sokaságá-
nak, valamint a média-szereplések 
hiányának is.

Bizonyítsuk be közösen, hogy 
valóban társadalmi igényt fogalma-
zunk meg, amikor úgy gondoljuk, 
hogy egy jogállamban mindenkinek 
egyenlő elbírálás alá kell esnie, kü-
lönös tekintettel az ország vezetőire 
– akik a példamutatás helyett ma 
még továbbra is csak a kedélyeket 
borzolják, és mélyen hallgatnak a 
köröttük lévő visszás helyzetekről.

Ezen változtatni csak is társadal-
mi összefogással és a nyilvánosság 
erejének segítségével lehet. Nap 
mint nap szembesülhetünk azzal, 
mennyi kötelezettséget rónak ránk, 
és milyen keményen büntetik a 
legapróbb szabálytalanságokat is. 
Szigorú bizonylatolással jár minden 
pénzügyi esemény, még egy doboz 
gyufáról is számlát kell kiállítani, és 
költségeket is csak számla alapján 
lehet elszámolni.

Ennek ellenére Magyarországon 
létezik egy kivételezett réteg, mely 
ahelyett hogy példát mutatna, a tör-
vények felett állónak tekinti magát. 
Az országgyűlési képviselőkről van 
szó, akiknek a költségtérítése a mi-
nimálbér tízszeresét is elérheti – és 
mindezt adómentesen, bizonylatok 
nélkül kapják – zsebbe!

Az igazságtalanság feloldására 
kezdeményeztük ezt a népsza-
vazást, és bízunk abban, hogy az 
aláírásgyűjtéssel sikerül egy rég várt 
megtisztulási folyamatot elindítani, 
amihez bárki csatlakozhat, aki sze-
retné, hogy hazánkban végre egy 
igazságosabb rendszer jöjjön létre. 
A 200 ezer aláírás összegyűjtésére 
igazi társadalmi összefogást szeret-
nénk létrehozni, amire régóta vár 
mindenki, csak nem hisz benne, 
hogy ez még valaha is sikerülhet.

Most eljött az idő, és itt az al-
kalom, ráadásul úgy, hogy ezt a 
népszavazást szinte kiadások nélkül, 
ingyen lehet jövőre az EU-s válasz-
tással egy időben megtartani.

Amennyiben sikerül összegyűj-
teni a kétszázezer aláírást, ez lesz a 
hetedik népszavazás Magyarorszá-
gon – de az első olyan, ami a hatalmi 
elit mohóságának szab gátat.

A www.anepszavaz.hu honlapon 
információk és érdekességek mellett 
folyamatosan fi gyelemmel kísérhe-
tik az eseményeket.

Amennyiben további infor-
mációt igényelnek a népszavazási 
kezdeményezés kapcsán, kérjük 
jelezzék azt a sajto@zoldek.hu 
e-mail címre, vagy a 20/259-66-33 
telefonszámon.

Szamos Gábor
sajtószóvivő

Magyarország 2009-ben áttér az 
összevont területalapú támogatási 
rendszerre, amit angol nevének 
kezdőbetűiből (Single Payment 
Scheme) rövidítettünk SPS-re. Ezt 
a kifejezést a következőkben még 
nagyon sokszor fogjuk hallani, 
használni. Az áttérésre azért van 
szükség, hogy a magyar gazdák 
közel azonos feltételek mellett 
tevékenykedhessenek, mint a régi 
tagállamok gazdálkodói. 

A jelenleg regisztrált mintegy 
200 ezer gazdálkodó, aki most is tá-
mogatást kap, az SPS rendszerben 
is jogosult lesz támogatásra.

Az SPS rendszer lényege, hogy 
a termelés és a támogatás külön 
válik egymástól, a támogatás va-
gyoni jellegű jogosultsággá válik, 
és forgalomképes lesz.

Röviden szeretném ismertetni 
az SPS lényegét (bár hozzá kívá-
nom tenni, hogy még rendelet nem 
jelent meg ezzel kapcsolatban).

A közvetlen agrártámogatások 
döntő része nem jár termelési kö-
telezettséggel.

Az SPS bevezetése  - a jelenlegi 

SAPS-hoz képest nem jelent lénye-
gi változást.

A termeléstől függetlenített 
támogatások az egyes üzemek 
számára megállapított jogosultsá-
gokkal hívhatók le, amelyek forga-
lomképes, vagyoni értékű jogokat 
testesítenek meg.

Az SPS rendszerben a támoga-
tást az uniós jog szerint a földhasz-
nálók kapják.

A támogatás lehívásának két 
feltétele van:

A támogatási összeg akkor 
hívható le, ha a jogosultság tulaj-
donosa a megadott időpontban 
jogosultságainak megfelelő hek-
társzámú területet használ.

A kölcsönös megfeleltetés elő-
írásait betartja (ellenkező eset-
ben az MVH szankciókat léptet 
életbe).

A támogatáshoz kétféle módon 
juthatnak a gazdálkodók:

Összevont területalapú tá-
mogatás regionális komponense, 
amelyet az üzem által 2009-ben 
használt és bejelentett hektárok 
száma alapján állapítanak meg.

Összevont területalapú támo-
gatás történelmi komponense, 
amelyet egyes 2006. évi nemzeti ki-
egészítő támogatási jogosultságok 
alapján állapítanak meg (az MVH 
most küldi ki ezeket a határozato-
kat – történelmi bázis!).

Az SPS rendszerrel kapcso-
latosan – mint már fentebb em-
lítettem – még nem jelent meg 

jogszabály, de hamarosan várható. 
Úgy gondolom, a megjelenés után 
részletesen fogjuk tájékoztatni a 
gazdálkodókat az új támogatási 
formáról, várhatóan előadások, 
továbbképzések formájában, de 
cikkek is megjelennek majd  az 
SPS-sel kapcsolatban.

Ékes Irén
falugazdász

A falugazdász rovata

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a polgármesteri hivatal 
ügyfélfogadási rendje a szokásostól eltérően a június 30-ával kezdődő 
héten a következőképpen alakul:

– június 30 (hétfő) 8.00–16.00
– július 1. (kedd)  nincs ügyfélfogadás
– július 2. (szerda) 8.00–15.30
– július 3. (csütörtök) 8.00–16.00
– július 4. (péntek) nincs ügyfélfogadás

Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala

Értesítés!

A Nép Szavaz!

Tájékoztató az egyéni
vállalkozóknak

Dézsi Ferenc berettyóújfalui 
diák első helyezést ért el sza-
badtéri főzés diákkategóriában 
a június 7-8-án Debrecenben 
megrendezésre kerülő Pulyka-
napok fesztivál VI. Gál Sándor 
emlékversenyén. A versenyen 
tizenhét 1-3 fős csapat indult az 
ország számos pontjáról.

Postaládánkba
érkezett
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Ötven éve történt

Június volt, s a néphatalom uj-
jongott: nincs tovább! Az ellenforra-
dalmi összeesküvés vezetői már nem 
fenyegetik tovább a munkás-paraszt 
hatalom létét, a népi demokratikus 
államrend megdöntésére irányuló 
veszély elhárult. 

Június volt, gyönyörű nyári 
reggel. A téren nyüzsgő sokaságot 
a bizakodás öröme kápráztatta. A 
2-es villamos megállójánál rikkancs 
hangja rombolta szét a ragyogást: 
„Halálos ítéletek a Nagy Imre-per-
ben! Az ítéletet végrehajtották!” A 
Boráros-tér megremegett, csak egy 
szívdobbanásnyira. 

Ez kedden, június 17-én reggel 
történt. 

Vida Ferenc tanácsvezető bíró 
1958. június 15-én, vasárnap, dél-
után 5 órakor hirdette ki az ítéletet: 
Nagy Imre halál, Maléter Pál halál, 
Gimes Miklós halál, dr. Szilágyi Jó-
zsef halál. Kopácsi Sándor életfogy-
tiglan börtön, dr. Donáth Ferenc 12 
év, Jánosi Ferenc 8 év, Tildy Zoltán 6 
év, Vásárhelyi Miklós 5 év börtön.

A népbírósági tanács az ítélet 
kihirdetése után kegyelmi tanáccsá 
alakult át, így a meghozott döntése-
ket, a kegyelmi kérvényeket nem ter-
jesztették a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa elé, a végrehajtásról rendel-
kező záradék érvénybe lépett.

Este 11-kor már a Gyűjtőfogház-
ba átszállított elítéltek előtt hirdették 
ki a kegyelmi tanács elutasító hatá-
rozatát. A halálra ítélteket másnap 
reggel, 5 órakor kivezették a bitófák 
elé. Elsőként, 5 óra 9 perckor Nagy 
Imrét, Magyarország törvényes mi-
niszterelnökét akasztották, aztán az 
orvos jelentette: „Nagy Imre elítélt 
szíve 5 óra 16 perckor megszűnt 
dobogni.” A forradalom legendás 
ezredese, Maléter Pál következett, 
aztán a kiváló újságíró, Gimes 
Miklós.
Ez 1958. június 16-án történt, ez a 
nap – mint most is – hétfőre esett.

Közlemények kiadására csak 
17-én került sor. A rádió hajnali hír-
adásai, a négy országos napilap és a 
megyei lapok is egységesen a Távirati 
Iroda kiadott szövegét közölték. 

A közlemény beállításával, su-
galmazásával szemben dr. Szilágyi 
Józsefet nem ekkor – már korábban, 
április 24-én – végezték ki, mivel 
ügyét időközben elkülönítették, 
mert sokkal inkább vádlóként, mint 
vádlottként viselkedett az eljárás 
során. Ez zavarta volna a Nagy 
Imre-per forgatókönyvét, a mun-
kás-paraszt hatalom törvényességi 
színjátékát. 

Június volt. A példaadás ideje, a 
halálra készülők hűvös, tárgyszerű 
szerepvállalása a történelem előtt. 
Utolsó eset a tisztességre, végső pél-
da a méltóságra a magyar XX. szá-
zadban. Hulló remények évadja. 

Nagy Imre tárgyaláson elhang-
zott szavait idézem: „Az ügyész 
úr… reám a legszigorúbb, tehát a 
halálbüntetés kiszabását javasolta… 
azzal indokolta, hogy a nemzet nem 
tud elfogadni olyan ítéletet, amely 
könyörületes lenne… Sorsomat 
tehát a nemzet kezébe teszem…” 

Már tudjuk: a nemzet nem 
volt könyörületes. A nemzet nem 
lehetett könyörületes. Gumibottal, 
sortüzekkel megfélemlített falvak 

és városok népe voltunk, nemzet 
már nem lehettünk. Az MSZMP 
Központi Bizottsága, a Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány – ez volt 
a nemzet. Alkotó elemei pedig a 
megyei és járási pártbizottságok, a 
megyei és járási tanácsok végrehaj-
tó bizottságai, a községi és üzemi 
alapszervezetek titkárai. Ahogyan 
a nemzet része volt az ágazati szak-
szervezeteket tömörítő csúcsszerv, 
a SZOT is. És ennek a nemzetnek a 
biztonságát szolgáló munkásőrség 
is, de része volt a Béketanács és a 
Hazafi as Népfront is. Jézus kezében 
a kegyelem – mondta a nemzet 
részeként az Állami Egyházügyi 
Hivatal is.

Ez a nemzet nem lehetett kö-
nyörületes. Ez a nemzet a kegyelmi 
kérvényt elutasította. Ez a nemzet 
31 éven át némaságot vállalt, a 
kacsintgatós hatalom lekötelezettje 
lett. Ennek a nemzetnek még élő 
tagjai ma sem tanúsítanak meg-
bánást. A marxizmus-leninizmus 
közép- és felsőfokú kurzusait hall-
gató százezrek szilárd elvi alapot 
kaptak a néphatalom irgalmatlan 
gyakorlatához.

Június volt, és 1989. június 16-
án száműzetéséből érkezett egy 
másik nemzet. A Hősök terén ezen 
új nemzet 200 ezer képviselője 
búcsútiszteletet, méltó emlékezést 
tartott az öt koporsó előtt. Kádár 
börtönét megjárt híres színészek, 
Darvas Iván és Mensáros László 
olvasták a neveket, százaknak a 
neveit, akiknek az a nemzet nem 
adott kegyelmet, akikhez az a 
nemzet nem volt könyörületes: a 
kivégzett munkásokhoz, parasztok-
hoz, bányászokhoz, katonákhoz és 
értelmiségiekhez.

Zimányi Tibor, Mécs Imre, Rácz 
Sándor, Orbán Viktor és Király Béla 
az évtizedekre száműzött nemzet 
nevében azokról beszélt, akiknek 
élete és halála örök példa az egye-
temes nemzet számára. Örök példa 
a hűségre, a valós nemzeti érdekek 
képviseletére, az emberi és politikai 
tisztességre.

Nagy Imre az utolsó szó jogán: 
„…vigaszom ebben a helyzetben 
az a meggyőződésem, hogy… a 
magyar nép és a nemzetközi mun-
kásosztály majd felment azok alól 
a súlyos vádak alól… amelynek 
következményeként nekem élete-
met kell áldoznom… eljön az idő… 
amikor igazságot lehet szolgáltatni 
az én ügyemben is.”

Június van. A remélt idő elérke-
zett. Mérlegre tehetnénk a mártírok 
életének és halálának tanulságát és 
igazságát. Mérlegre kellene tenni 
mindent. 

Az októberi emlékezések véres 
szétverése után konok kordonok 
komor világában körbevesz minket 
a lemondás, a közöny és a hitetlen-
ség. Medárd-napi záporok között a 
jóreménység égre feszülő szivárvá-
nya helyett szomorú taktusok sebzik 
a lelkünket: 

„És volt, aki vesztett, és nincs, 
aki győz.”

Szívós István

Június volt…
Ki a virágot szereti – ugye jól 

ismerjük a mondást –, rossz ember 
nem lehet. Nyár van. Szinte minden 
ágon virág nyílik, lehet szemet-lel-
ket gyönyörködtetni, és jobbítani 
vele magunkat. Aki pedig a virágos 
képeket is szereti, annak fi gyelmébe 
ajánlom a Bella Costa étterem leg-
újabb kiállítását. 

Rácz Anikó berettyóújfalui 
festőnő sokunk számára jól ismert, 
hiszen városunkban már több 
alkalommal rendeztek képeiből 
kiállítást. Láthattuk: a Nadányi 
Zoltán Művelődési Központban, a 
Karácsony Sándor Kollégiumban, 
a Szabó Pál Kollégiumban és a 
Radnóti úti Ovigalériában. Öt éve 
rendszeres résztvevője a Bihari 
számadó napok rendezvényeinek 
is. Neve nem csak képei után ismert, 
hiszen írásaival, egy-egy versével 
itt, a Bihari Hírlap hasábjain is 
találkozhattunk. 

Június 6-án legfrissebb képeiből 
nyílt kiállítás a Bella Costa étte-
remben, mely egész nyáron várja 

a látogatókat. A kiállítás anyaga jól 
kapcsolódik a nyári hónapok han-
gulatához. Pompás, színes virágok, 
lepkék, szitakötők légies világa 
sorakozik a képeken, melyeket üde, 
vidám, harmonizáló színekkel, 
meleg árnyalatok egész palettájával 
valósít meg. Természeti ihletésű, de 

ugyanakkor belső indíttatású képei 
fantáziagazdagságról árulkodnak. 
A lendületes vonalak, festékfoltok 
mellett érzékletesen kidolgozott 
részletekkel éri el a kívánt hatást. 
Új festészeti korszak ez a – több 
mint egy évtizede festő – művész 
életében. A korábban oly sokszor 

ábrázolt alföldi táj, a tanyavilág 
realizmusa helyére egy nőiesebb 
belső világ lép. Az önmagát kereső 
alkotó új utat talált a festészetben, 
mely témájában és formavilágában 
egyedi, csak rá jellemző. A kiállítás-
megnyitó bensőséges atmoszféráját 
talán a hely meghittsége, talán a 
képek varázsa vagy az érdeklődők 
figyelme teremtette meg. Lisztes 
Éva népművelő köszöntő szavai, 
Kállai Irén múzeumvezető meg-
nyitó beszéde, Szabó Dóra Szilvia 
furulyajátéka és Bene Kata elbűvölő 
éneke elengedhetetlenül hozzájárult 
az élmények befogadásához.

A festmények augusztus 30-ig 
tekinthetők meg. Érdemes a meleg 
nyári napokon betérni a Bella Costa 
étterembe, és egy hűs ital vagy egy 
frissítő kávé mellett rácsodálkozni 
ezekre az alkotásokra. Kívánom, 
hogy nyitott szemmel, nyitott szívvel 
járjanak, vegyék észre a szépséget és 
az igazi értékeket. Szeressék a virá-
got…, szeressék ezeket a képeket!

L. M.

– Beszélgetés Asperján György 
íróval –

Esztergályos szakmát szerzett 
1955-ben, majd segédként beirat-
kozott az esti gimnáziumba. Annak 
elvégzése után a munkahelye enge-
délyezte, hogy jelentkezzen az ELTE 
filozófia szakára, amit 1965-ben 
sikeresen be is fejezett. Egy tanára 
jóvoltából már 14 évesen megismer-
kedett József Attila költészetével, 
innen származik a lelki találkozás 
a kamaszlélek és a költészet között. 
Egész életében a „születtem, elve-
gyültem és kiváltam” gondolatje-
gyét próbálta megvalósítani.

– Ezek után nem véletlen, hogy az 
ELTE-n Tiszta szívvel címen indított 
folyóiratot.

– Az alkotókör elnöke voltam, 
amikor megkértek erre. Az első 
szám olyan jól sikerült 1964 no-
vemberében, hogy beolvasták két 
részben a Szabad Európa Rádióban. 
Kaptam féltucat fegyelmit, és ha 
nem áll ki mellettem többek között 
Király István, akkor repülhettem 
volna az egyetemről. Megúsztam 
egy utolsó fi gyelmeztetéssel.

– Mégis sikerült bekerülnie a 
Magyar Rádióhoz…

– 1962 elején lettem ott társadal-
mi ösztöndíjas, amire anyagilag rá-
szorultam. Sok rovatot végigjártam 
sok tapasztalatot szerezve. Bejárhat-
tam az országot, majd főmunkatárs, 
rovatvezető és osztályvezető lettem. 
Eredményesen dolgoztam, és ott 
ragadtam.

– Mennyire volt szabadkeze a 
szerkesztői munkában?

– Nem úgy volt, ahogy tartják, 
hogy percenként kerékbe törték 
az embert. Persze voltak béklyók, 

amelyek minden társadalmi rend-
szerben vannak. 40 évet dolgoztam 
a médiában.

– Az alkotói korszakot önké-
nyesen két részre osztottam. Az 
elsőbe tartoznak 1975-1986-ig a 
Vészkibejárat, Vetkőzzünk mez-
telenre, Rohanj velem, Végül is 
szenteltvíz és a Vádak és gyónások 
című munkák.

– Mivel engem a rádió befo-
gadott, nem kaptam arra lehető-
séget, hogy hasonló pályakezdést 
folytassak, mint társaim. Az első 
regényemet a Szépirodalmi Kiadó 
pályázatára adtam be, amely meg-
jelenése után 50 ezer példányban 
fogyott el. A felsorolt regények 
többnyire életrajzi fogantatásúak 
voltak, de volt általánosabb üze-
netük is. Majd jött az a bizonyos 
másik korszak.

– Ide tartozik az 1956-ról szóló 
regény, a Csapataink harcban 
állnak, a József Attila életregény 

Fogadj szívedbe címmel, a Jézus és 
Júdás aktája apokrif regény, majd a 
Költőnk és kora, végezetül a Labanc 
Anna gyilkosság.

– 1956-hoz úgy kapcsolódtam, 
hogy október 30. és november 5. 
között, mint szakmunkás tanuló, 
suttyó gyerek a Corvin-köz harco-
sa voltam. A forradalomról három 
műsort is készítettem a rádióban, 
mint dramaturg. Én azt a világot a 
munkásszállók világából néztem és 
nem a Petőfi  Körből.

– És József Attila?
– A Fogadj szívedbe emberi 

hitvallásom és tartozásom lerovása 
a költőnek, hiszen ő egyfajta tartó-
szerkezete volt az életemnek. Nagy 
dicséret volt annak idején, hogy a 
közelmúltban elhunyt Fejtő Ferenc 
azt mondta: Ez az Asperján jobban 
ismeri J. A-t, mint én, aki a szom-
szédja voltam a Korong utcában.

– Nagyon izgalmas lett Jézus és 
Júdás alakjának ábrázolása.

– Iszonyú sokat olvastam hozzá. 
Többször mondtam, hogy képtelen 
vagyok megírni. Viszont nagyon 
izgatott az ő eszmeisége és a kora-
beli Izrael. Az eredeti kézirat 1600 
oldal volt, ez később csökkent. 
Anélkül, hogy dicsérném magam, 
azt hiszem, sikerült ábrázolni 
Jézust emberként, a mítosz meg-
tartásával.

– Sok szempontból megrázó 
életművében a Labancz Anna gyil-
kosság könyv.

– Nem tartom életem leg-
fontosabb regényének. Tartozást 
róttam le azokkal szemben, akik 
fi atalon áldozati báránnyá váltak, 
mint a 23 éves főhősöm. Közel 
3000 oldal bírósági aktát olvastam 
el, és sok emberrel beszéltem. 
Belementem abba a zsákutcába, 
hogy egy 38 évvel ezelőtti ügyet 
eredeti szereplőkkel bemutatok. 
A személyiségjogi rossz gumitör-
vény lecsapott rám. Az ítélőtábla 
9 milliós kártérítésre kötelezett. 
Június 12-én lesz a büntetőper, első 
fokon hat hónap fogházat kaptam. 
Ez a regény emberileg egy tévedés 
volt, íróilag pedig igazolja, hogy 
egy tollforgatónak sok mindenhez 
van joga.

– Mennyire fontos ünnepe az 
íróknak, költőknek a Könyvhét?

– Sok mindent lehet vitatni, de 
az irodalom mindig érdemes arra, 
hogy ünnepeljük. József Attila 
megmondta, hogy „csak a másik-
ban moshatod meg arcodat”. Az 
irodalomban a tükörkép közvetít 
másokról, képes az embernek az 
igazi ellentmondásoktól gyötört 
szép és csúnya, mégis megőrzendő 
arcát megmutatni.

Harasztosi Csaba

„Ki a virágot szereti…”

Az irodalom megmutatja az ember 
megőrzendő arcát

„Szemeid e házra nézzenek éjjel 
és nappal, e helyre, amely felől azt 
mondottad: Ott lészen az én ne-
vem” (I. Királyok 8.:29.)

Az elmúlt évben keresztelkedett 
meg a berettyóújfalui református 
templomban Lisztes Laura Réka, 
Lisztes Sándor városunkból elszár-
mazott előadóművész lánya. A ke-
resztelés alkalmával a művész látva 
templomunk állapotát, felajánlott 
egy jótékonysági koncertet. Így ke-
rülhetett sor június 6-án, pénteken 
erre az estre a városi sportcsarnok-
ban. Hálásak vagyunk Lisztes úrnak 
ezért a nemes kezdeményezésért.  
Magával hozta a Vadrózsák tánc-

együttest, Pere János nótaénekest, 
Szentendrei Klári operetténekest, 
Lovas Lajos nótaénekest és Katona 
István zenészt. A jó hangulatú estére 
a sportcsarnok szépen megtelt. Az 
est bevétele 536.000 forint volt. Be-
rettyóújfalu Város Önkormányzata 
nevében Szeifert Ferenc polgár-
mester 100.000 forintot adomá-
nyozott, valamint 1.000.000 forintot 
kaptunk az Oktatási és Kulturális 
Minisztériumtól Gyula Ferencné 
országgyűlési képviselőasszony 
közbenjárására. 

Egyázközségünk Isten iránti há-
laadással köszöni meg mindenkinek 
jó szándékú segítségnyújtását!

 A berettyóújfalui református 
templom jelenlegi formájában 
1805-1808 között épült. 

2004-ben egy 6 méteres szaka-
szon a tetőszerkezet szétcsúszott, 
leszakította a párkányt, kb. 10 
mázsa tégla hullott a földre. A 
helyreállítás 1.200.000 forintba ke-
rült. A Berettyóújfalui Református 
Egyházközség presbitériuma látva 
temploma tetőszerkezetének sú-
lyos megromlását, felkérte Bárhory 
Sándor faanyagvédelmi szakértő 
urat, hogy készítsen szakvéleményt 
a templom tetőszerkezetéről. A 
szakértő  összefoglalva a követ-
kezőket írja: „A tetőszerkezetben 

több helyen keresztmetszettöré-
sek, szálhasadások, függesztőmű 
elmozdulások, elemszétcsúszások, 
csomóponti szétcsúszások, lehaj-
lások találhatók. Nagymértékben 
csökkent a faanyag teherbíró ké-
pessége. A bádogtető több helyen 
beázik. A fedélszerkezet jelenlegi 
állapotában nem képez összefüggő 
merev szerkezeti egységet.” 

Báthory Sándor 37 oldalas 
szakvéleménye lesújtotta az egy-
házközséget, hiszen egyértelművé 
vált, hogy sürgető probléma a 
templom tetőszerkezetének teljes 
felújítása. 

Az Európai Unió szinte minden 

évben ír ki pályázatokat temp-
lomfelújításra, azonban az 5000 
lelkesnél kisebb települések pályáz-
hatnak ezekre. A Berettyóújfalui 
Egyházközség egyetlen lehetősége 
volt, ha Berettyóújfalu Város Ön-
kormányzatának mentorságával, 
a várossal együtt konzorciumban 
pályázunk. Amennyiben a pályá-
zat nyertes lesz, a 2009. év végén 
talán hozzá is kezdhetünk ehhez 
a munkához, ami előreláthatólag 
45.000.000 forintba fog kerülni. 

Áldáskívánással:
a Berettyóújfalui Református 

Egyházközség

Jótékonysági koncert a református templomért
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Polgárőr hírek 

Fotó: Kari

A Berettyóújfalui Polgárőrség ez 
év április 14-én tartotta közgyűlését. 
A napirendi pontok elfogadása után 
a beszámolók hangzottak el, ezek-
hez építő jellegű hozzászólásokat 
tettek a résztvevők. Az elnökség 
megfogadta a jó tanácsokat, és 
megpróbálják ezeket beépíteni a 
polgárőrség működésébe. Az el-
hangzott értékeléseket a tagság 
elfogadta. Két új elnökségi tagot is 
választott a tagság, Dudoma Zsolt és 
Kállai Ildikó személyében.

Április 19-én Nagy Sándor és 
Vilistein Levente részt vettek Deb-
recenben a küldöttgyűlésen.

Másnap, április 20-án a Critical 
Mass kerékpáros felvonulás útját 
biztosítottuk, melynek vezetője 
Dudoma Zsolt és Nagy Sándor 
voltak. Április 23-án az Eötvös 
József Szakközépiskola ballagási 
rendezvényét segítettük jelenlé-
tünkkel, irányítva a parkolást, és 
elősegítettük a résztvevők gyors 
elvonulását, elkerülve a forgalmi 
dugó kialakulását.

A Drogmentes futás útvona-
lát 25-26-án Derecske határától 
Berettyóújfaluig, majd Zsákáig 
felügyeltük, ezt a feladatot Mazács 
Ferenc vezette.

Április 26-án Tóth Attila megyei 
elnök és Vilistein Levente helyi 

elnök részt vett a Nagyrábén meg-
rendezésre kerülő II. Szent György-
napi fesztiválon, aminek keretében 
a helyi polgárőrség bemutatta a 
már megvalósult bűnmegelőzési 
projektjét.

29-30-án Vilistein Levente részt 
vett a Budapesten megtartott Városi 
biztonság 2008 című konferencián, 
ahol 12 előadás hangzott el neves 
magyar és külföldi előadóktól, 
érintve a tűzoltóság, rendőrség és a 
közterület-felügyelet munkáját.

Május elsején részt vettünk a 
Majális rendezvényén. Vendégünk 
volt egy Romániából érkezett lab-
darúgócsapat, akiket elkísért a falu 
polgármestere is. A Paptamásiban 
élő vendégekkel Muraközi István 
alpolgármester is elbeszélgetett 
az aktuális kérdésekről. Csapa-
tunk benevezett a főzőversenyre, 
szakácsunk dr. Sárosi István volt, 
akinek vezetésével készült el az 
első helyezett étel, a debreceni 
sertéstokány.

Május 9-10-én a Területi Kórház 
Pathológiai Osztálya által szervezett 
rendezvényt biztosítottuk a rendőr-
séggel együtt.

A Város napján négy helyszínen 
voltunk jelen, a szolgálat reggel 9 
órától 22 óráig tartott.

Az elnökség

Egy tanteremnyi új iskolabútor érkezett június 11-én, szerdán a Toldi 
Miklós Református Általános Iskolába integrációs pályázati pénzből. A 
részletekről a következő számban.

ÉRVIZSGÁLAT
Computeres Arteriográff al!

Szeretné elkerülni a SZÍVINFARKTUST, 
ÉRELMESZESEDÉST, ÉRSZŰKÜLETET, AGYVÉRZÉST?

15 perces fájdalommentes Arteriográf vizsgálattal 
MEGELŐZHETŐ!

Az érelmeszesedés korai jelei már fi atal korban is
kimutathatók!

A vizsgálat szakorvos bevonásával történik.
DÍJA: 7500 Ft.

A vizsgálatot az egészségpénztárak támogatják. 
Üdülési csekket is elfogadunk!

Az arteriográf-érvizsgálat megóvhatja Önt 
a korai szívinfarktustól!

 NE FÉLJEN!                 NE VÁRJON!

Érdeklődés, bejelentkezés:   06-20-8067106

Az érrendszeri betegségek korai és közép stádiumban 
tünetmentesek. 

Az arteriográfos szűréssel viszont már ekkor kiszűrhető 
a lappangó kór.

– Mit kell tudni az ARTERIOGRÁFOS ÉRRENDSZERI VIZSGÁ-
LATRÓL?

– A szűrés egy teljesen fájdalommentes és veszélytelen számítógépes 
vizsgálatot takar. A mérést fekvő vagy ülő helyzetben végzik. A leginkább 
egy vérnyomásméréshez hasonló, 15 percig tartó vizsgálat feltérképezi 
az érrendszert, kimutatja az érelmeszesedést és az érszűkületet. Ezek 
időben történő kiszűrésével és hatékony gyógykezelésével megelőzhető 
a szívinfarktus és az agyvérzés. Magyarországon évente 70 ezer ember 
hal meg szívinfarktusban és 35 ezer agyvérzésben, a tragédiák jelentős 
része az időben elkezdett terápiával megelőzhető lenne. Az arteriográfos 
szűrést elsősorban a 30-65 éves korosztály számára ajánljuk. 

– Mi az ARTERIOGRÁF?

– Az artériák állapotának gyors vizsgálatára alkalmas, teljesen új 
elvek alapján működő műszer. A felkaron megfelelő nyomásra felfújt 
mandzsetta segítségével, a vérnyomásmérőre emlékeztető számítógép 
vezérelte készülék olyan, a szívműködéssel kapcsolatos elektromos jeleket 
mér, amelyeket eddig még nem használtak az orvosi diagnosztikában. A 
fejlesztők szerint ezek a jelek tájékoztatást adnak az erek rugalmasságá-
nak mértékéről, azok egészséges vagy kóros voltáról. Az arteriográf már 
akkor megállapítja az érelmeszesedési folyamatok jelenlétét, amikor a 
páciensnek még egyáltalán nincs panasza. Az új magyar szabadalom a 
Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 400 millió forintos támoga-
tásával született. 

– Téríti az OEP a szűrést?
– Megelőző szűrésről lévén szó, nem tartozik az OEP fi nanszírozta 

vizsgálatok körébe. Viszont, ha a mérési eredmény kóros elváltozást 
mutat, akkor a részletes kivizsgálást, illetve a kezelést már az OEP fi nan-
szírozza. Az arteriográfos eredmény ismeretében kezelőorvosa rendel el 
további vizsgálatokat, illetve terápiát.

Agyérkatasztrófa: lehet, hogy Ön is veszélyeztett?
Szánjon 15 percet a szűrésre, hogy megelőzze az infarktust és az agyvérzést!

VÁLLALKOZIK? MI TÁMOGATJUK!

� Mikrohitelek 

           500 ezer Ft -tól

              50 millió Ft-ig!

Kezelési költség mentes, kamattámogatás, 

ingyenes hitelgarancia!

Beruházási és forgóeszköz célokra: 

15 év futamidő,  6,58% kamat

Kezdő vagy működő mikro- és kisvállalkozások 

(10 fő fölött) részére!

Békés, Szolnok, Szabolcs, Borsod megyei 

fejlesztésekhez is!

� Újdonságok:
Gyors forgóeszköz hitel: saját erő nélkül,
6,58% kamatra!
Tulajdoni lap lekérdezés: pályázatokhoz 
és magáncélra egyaránt! 

Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

Debrecen, Csapó u. 26.

Tel.: 52/500-330; 52/500-340

Alirodáink: Hajdúnánás, Püspökladány

Tájékoztatók, pályázati nyomtatványok: www.hbmvk.hu

Május 22-én az Eszterlánc Tag-
óvoda (Vass Jenő utca) megrendezte 
hagyományos gyermeknapi dél-
utánját. A köszöntőbeszédet válto-
zatos műsorszámok követték. Elő-
ször az ovisok léptek fel, majd egy 
innen tavaly elballagott „nagytesó” 
mondott mesét. Őt követte egy 
nagymama, aki hastánccsoportját 
hozta el, ők a közönséget is meg-
táncoltatták. Később megláthattuk, 
hogyan dolgoznak a rendőrkutyák, 
egy fergeteges kutyásbemutató ke-
retében. Minden műsorszám nagy 
sikert aratott, nagy tapsot kapott.

Aztán elkezdődött a gyermek-
napi játszóház… A gyerekek a 
megvásárolt zsetonokkal okosan 
gazdálkodva fizettek belépőt az 
ugrálóvárba, vehettek különböző 
ajándéktárgyakat, horgászhattak kis 
fi gurákat. Ezenkívül részt vehettek 

arcfestésen, kézműves foglalko-
záson. Aki éhezett, szomjazott, a 
büfében talált fogára valót. A foci-
pályán egy-két apuka mérte össze 
tudását a gyerekekkel egy barátsá-
gos mérkőzésen, amely döntetlenre 
végződött. Nagyobb ajándékokért 
mindenki kipróbálhatta szeren-
cséjét a tombolasorsoláson. A nap 
fi nom vacsorával zárult. Paprikás 
krumpli főtt egy hatalmas üstben 
az udvaron.

A közös munka eredményeként 
mindenki nagyon jól érezte magát. 
Köszönet ezért az óvoda minden 
dolgozójának, valamint azoknak, 
akik tombolatárgyat, süteményt, 
üdítőt vagy saját munkájukat aján-
lották fel, hogy ez a csodálatos 
délután létrejöhessen.

Veresné Daróczi Andrea
SZMK-tag

Együtt jobb
a gyermeknap…

Az utóbbi időben nincs olyan 
nap, hogy úgy az országos, mint a 
megyei és helyi lapok ne írnának 
a civil szervezetek programjairól. 
Különösen nagy a „nyüzsgés” a 
megye kisebb falvaiban, települé-
sein, ahol számos esemény van. 
Ilyen például a néptánctalálkozó, 
horgász- lövészverseny, művésze-
ti, kulturális fesztivál, falunapok, 
főzőversenyek, stb.

Ha f ig yelemmel kísér jük 
és olvassuk az újságokat, van 
élet a falvakban: Komáditól 
Szentpéterszegig, Biharkeresztestől 
Nádudvarig, hogy csak néhányat 
említsek.

Különösen sok és tartalmas 
programokkal várják az érdek-
lődőket Szentpéterszegen, mely 
település a romániai Szentjobbal 
testvérfalu, de a kapcsolat élő 
Nagyváraddal, Nagyszalontával is. 
Ez abból fakad, hogy a szervezők 
mindent megtesznek a jó barátság 
kiépítéséért, annak megtartásáért.

A Bihari Tájak Múzeumi Egye-
sülete is a jó programok megszer-
vezésének híve, így már második 
alkalommal járt Szentpéterszegen, 
és tett eleget annak a meghívásnak, 
melyet az egyesület elnöke, Szabó 
Sándor ajánlott a tagságnak. Egy 
csodálatos hétvégét töltöttünk a 
sportpálya melletti jurtánál. A 
Szabó házaspár slambucfőzésbe 
kezdett, a csomagokból pedig 
előkerültek a frissen sült pogácsák 
és innivalók. Egyik tagtársunk, 

Kun Pálné Magdi hazulról hozott 
piskótafelfújttal kedveskedett, mely 
gyorsan el is fogyott. Míg a slambuc 
készült, a társaság nagyobb része a 
Berettyó-parton gyalogtúrát tett, 
ami valamennyiünk egészségére 
szolgált, de a halastavat is körüljár-
tuk. A nagy séta után mindenkinek 
jólesett a „Szabó-féle” slambuc. A 
kellemes kirándulás után, késő este 
tértünk haza.

Május 25-én Kurucz Imre és 
felesége – egyesületi tagok – hívta 
meg a tagságot egy kerti partira, 
nem titkolva azon örömét, hogy a 
város napján a Kurucz Imre által 
készített Báthory-szobor leleplezé-
se volt az egyik kiemelt program. 
Délután 4 órakor érkeztünk, ahol 
a házaspár meleg fogadtatásban 
részesített bennünket. Míg főtt 
a babgulyás, mindenki tetszés 
szerint foglalt helyet az üdülő-
parkhoz hasonló udvaron, majd 
egy kellemes, meghitt beszélgetés 
kezdődött. Közben a babgulyás 
megfőtt, melyből mindenki jóízűen 
falatozott. Majd a „házizenészünk”, 
Karancsi Lajos tagtársunk beindí-
totta a szintetizátort, és Kiss Sándor 
is bekapcsolódott hegedűjével. A 
hangulat emelkedett volt, aki tudta 
és bírta, táncra perdült.

Tiszteljük ezeket az emberi 
kapcsolatokat, és köszönjük a 
kezdeményezéssel együttjáró fá-
radozásokat.

Szűcs Lajosné,
az egyesület titkára

Hétvégi 
vidámságok

(X)
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Gyermekszobák 
dekorációs festését 

falfestékkel – 
mesefi gura,

mesefal –
vállalom.

Rácz Anikó festő � Tel.: 30 225-8674, 54 400-660

TÜNDÉRKERT (V. rész)
A temetetlen halott

Az állandóan a Báthory Gábor 
fejedelem környezetében lebzselő, 
félelmetes intrikus, Géczy András 
még a merénylet napján megírta 
levelét Bethlen Gábornak Kolozs-
várra: „… Báthory Gábornak sok 
gonosz magaviseletét, cselekedeteit 
megelégelvén… ez mai nap, úgy 
mint októbernek huszonhetedik 
napján, délután 3 órakor Váradon, 
a Velence utcában, valami legények 
által életének véget veté.” 

S írta ajánlkozását is, tette 
fogadalmát az új fejedelemnek, 
jelentette intézkedéseit a vár vé-
delmére, és rendelkezett „Lippába, 
Jenőbe, s más helyekre megírattam, 
hogy most már ne hajladozzanak 
emide, amoda, csak őnagyságát, 
ami új mostani fejedelmünket 
keressék…” 

A levél másnap este Bethlen 
Gábor kezében volt, a lovas futár 
Géczy által ígért jutalma, a fogarasi 
piacon álló kőlábas ház és város-
bíróság mindhalálig! Mint oly sok 
ígéretből – akkor is, azóta is – ebből 
se lett semmi. 

A merénylők és felbujtóik sorsa: 
kímélet nélküli, kegyetlen halál. 
Négyszáz év homályából dereng a 
ránk hagyott tudósítás: „Nadányi 
és Szilasi gondolván, hogy kedves 
dolgot cselekedtek az ország-
nak… 1614. esztendőben Medgyes 
városába az országgyűlésre… 
dalián bemenének… nagy gőggel 
viselték vala magukat… s nem 
könnyen adták meg magokat, de 
meggyőzetének és kezek elvagdal-
tatván, aláhajigálták a toronyból, 
s lent a sokaság diribrűl darabra 
vagdalá, s aprította a testeket.” 

Ez bizony szörnyűséges és el-
borzasztó végítélet. Hasonlatos az 
általok elkövetett mészárláshoz.

Az adományzápor idején Géczy 
sem gondolta - amikor Báthory 
Gábor máramarosi főispánnak 
kinevezte, azon felül megkapta a 

tövisi udvarházat földekkel, szán-
tókkal és rétekkel, malommal és 
60 jobbággyal is -, hogy a Fogaras 
várában eltöltött több hónapi 
kegyetlen bánásmód, kíméletlen 
rabság után – szintén 1614-ben – a 
város piacán a fejét veszik, s „azon 
kosárban gyalázatosan az akasztófa 
alá temettetett vala.”

Főhősünk, Báthory Gábor sem 
részesülhetett a kegyelet fejedelmet 
megillető ünnepélyességében. 
Ellenkezőleg! Amikor a 24 évet 
élt Báthory Gábor halott tetemét 
a Pece vizéből kiemelték, „egy 
hitvány kasos szekéren két tehe-
neken hurcoltatott Adorjánig, ahol 
öreg Tsáky Istvánné hírül vette, és 
siralmas sorsán nagyon megesvén 
szíve, maga hintószekerén, s lovain 
kísértette Ecsed várába, onnan 
vitték Nyír Bátorba, ahol a sekres-
tyébe tétetett.”

Az ide, Újfaluba telepített ösz-
szes utódokat és kegyes örökösöket 
négyszáz év messzeségéből a fent 
olvasottak szerint igazítja el az 
írás. 

Magunkat már be nem csap-
hatjuk. Kegyeletet azzal már nem 
sértünk, ha négyszáz év múltán 
közreadjuk Báthory Gábor halálá-
nak valóságos körülményeit. Ehhez 
még hozzátartozik, hogy a halott 
teteme lezárt koporsóban 15 éven 
át maradt temetetlenül a nyírbátori 
templom sekrestyéjében, mert 
Báthory a megvetés és útálat tárgya 
és jelképe volt a korabeli emberek 
számára.

Bethlen Gábor szigorú ren-
delkezésére – ha méltatlanul élt 
is, fogadja őt be a föld - 1628-ban 
temették el ősei temetőjébe.

A dúlás, fosztogatás, kóborlás 
és emberöldöklés, meg a tolvajlás, 
erőszak, paráznaság és fertel-
messég Tündérkertnek álmodott 
viszonyaiból ekkorra már a nagy 
fejedelem országa lett. Bethlen 
Gábor már Európa hatalmassá-
gaival, Wallenstein generálissal, 
Gusztáv Adolf svéd királlyal meg 
a moszkvai cárral folytatott tárgya-
lásokat, és ezekkel kötött különféle 
megállapodásokat.

Erdély trónján az egymást kö-
vető két fejedelem, Báthory Gábor 
és Bethlen Gábor élete és mun-
kássága századokra azt példázza, 
hogy szakadatlan munkálkodás, 
hit és szilárd erkölcs nélkül nincs 
erős Magyarország, nincs boldog 
Magyarország, nem lesznek meg-
elégedettek az emberek.

Szívós István

A Bihari Hírlap 2007. november 
16-i számának hasábjain számol-
tunk be arról a Berettyóújfalu-
ban megrendezett folkfesztiválról, 
amely a Bihar megyei, valamint a 
hajdú-bihari civilek és intézmények 
kapcsolatának eredményeként, 
a Phare-CBC pályázati program 
támogatásával jött létre. Ennek 
mintegy nyitánya volt a tavaly 
novemberi berettyóújfalui rendez-
vény, a záróakkordja pedig a 2008. 
június 9–14. között Nagyvára-
don megvalósult Bihari antológia 
folkfesztivál. 

Mivel egy konkrét programso-
rozat zárásához érkeztünk, szól-
nunk kell a nyitány óta eltelt hóna-
pok eredményeiről, eseményeiről 
is. 2008 januárjában, a Magyar 
kultúra ünnepe rendezvénysorozat 
keretén belül került bemutatásra 
az Eltáncolt cipők című mesejáték, 
melyet a Nagyvárad Táncegyüttes, 
valamint a Bihar Néptáncegyüttes 
tagjai közösen állítottak színpadra. 
Ezt - a nagyváradi és berettyó-
újfalui ősbemutatókat követően 
-  egy júliusig tartó maratoni turné 
keretében sorra mutatták be a két 
megye legkülönbözőbb települése-
in, nyugodt szívvel állíthatjuk, igen 
nagy sikerrel. 

Az eltelt hónapok alatt készült 
el az internetes portál is, amely a 
program részleteinek bemutatásán 
túl – folyamatosan épülve – megje-
lenési lehetőséget kínál a két térség 
kulturális intézményeinek, együt-
teseinek, civil szervezeteinek. A 

www.biharorszag.ro címen elérhető 
honlap gyarapodását mindenki 
végigkísérheti, és az ott megadott 
elérhetőségeken jelezheti is, hogy 
kivel-mivel lehetne még bővíteni a 
kínálatot. A cél az, hogy minél telje-
sebb képet kaphassunk Biharország 
kulturális életéről, körülményeiről, 
szereplőiről, és ezek valamennyi 
közérdekű adata elérhető legyen 
az érdeklődők számára. Ez hoz-
zásegíti a kapcsolatteremtéshez 
mindazokat, akik – még ha sok 
esetben karnyújtásnyi távolságra 
is vannak egymástól, egy célért, 
sokszor hasonló vagy éppen azonos 
eszközökkel tevékenykednek – va-
lamilyen oknál fogva nem tudnak 
egymásról, egymás munkájáról, 
célkitűzéseiről. Bár a pályázati 
program konkrét vállalása a honlap 

elkészítése, és az ezzel járó feladat 
annak a feltöltése volt, jóval tovább 
nyúlik ennél hozadéka: az eleven 
ismertség és ismeretség – határok-
tól, nemzetiségtől és felekezettől 
független – kialakítása kézzelfog-
hatóvá vált. 

És júliusban elérkezett a záró-
akkord – ami remélhetőleg egy 
hosszú távú, töretlen folyamat 
első szakaszát zárja csak le –, a 
nagyváradi fesztivál, melyen a 
bihari térség(ek) közösségein túl 
mindkét megye kulturális életé-
nek szereplői felvonulhattak és 
mutatkozhattak be – a nagyváradi 
vár sáncába ellátogató közönség és 
egymás előtt is. A hét során több 
kisebb rendezvényre – előadásra, 
kiállítás-megnyitóra, hangszerbe-
mutatóra, hangversenyre – is sor 

került, majd 13-án, csütörtökön, 
az említett helyszínen felvonultak 
Hajdú-Bihar megye és a bihari kis-
térség csoportjai, művészei, „színei 
és ízei”. A színpadon természetesen 
a népzene és a néptánc volt a fősze-
replő: fellépett a Debreceni Népi 
Együttes, a Hajdú Táncegyüttes, 
valamint a Főnix Néptáncegyüttes, 
a zenei kíséretet a korábbról már jól 
ismert Szeredás és Sugalló zenekar-
ok biztosították. Berettyóújfalut és a 
kistérséget több intézmény és civil 
szervezet képviselte: a standokon 
bemutatkozott a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központ, a Bihari 
Népfőiskolai Egyesület, a Bihari 
Népművészeti Egyesület, valamint 
a Bihari Múzeum és civil szerveze-
tei. Az estet a 20 éves Csík zenekar 
koncertje zárta. 

Hasonlóképpen történt ez más-
nap, 14-én is, amikor pedig a Bihar 
megyei kultúráé volt a főszerep. Így 
fi zikálisan is tovább mélyülhettek 
a korábban kialakult kapcsola-
tok, amelyek mindenképpen okot 
adnak arra, hogy bizakodóan te-
kintsünk közös jövőnk felé. Hogy 
a programismertető szavaival fog-
laljuk össze: „a projektben közre-
működők, a kultúra, népművészet 
és népzene területén dolgozók, 
alkotók a kulcsszereplői annak a 
hosszú távú és kitartást igénylő 
munkának, mely a határ két oldalán 
élő közösségek egymáshoz történő 
közelítését, egyben a társadalmi 
fejlődést célozzák meg”. 

Kolozsvári István

Bihari antológia folkfesztivál 2008

A Tájak Korok Múzeumok 
Egyesület Bihari Tagcsoportja 
május 24-én tartotta hagyományos 
majálisát. Természetesen egy nap-
pal a város napja után nálunk is az 
évforduló jegyében az ünneplés 
töltötte ki a nap nagy részét. Egy 
órától volt a gyülekező a már régóta 
kedvenc helyünkön, a Magyar kert 
tanyán. Sokszor töltöttünk már el 
itt kellemes órákat, napokat, hiszen 
a Szász család apraja-nagyja szor-
goskodik azért, hogy mi jól érezzük 
magunkat. Csak megjegyezném, 
hogy ketten a családból tagcso-
portunk tagjai. Körbeültük a kinti 
asztalokat, és máris kemencében 
sült, fi nom kenyérlángossal indí-
tottunk. Jó volt újra együtt lenni, 
volt miről beszélgetnünk. Három 
óra körül aztán jött a „meglepi”. 
Öt csoport alakult, 9 fő volt egy 
csoportban, és máris kezdődött a 
komoly megpróbáltatás, a szellemi 
vetélkedő. Tagjaink csak annyit 
tudtak, hogy olvasószemüveget 
kell hozzanak magukkal. A zsűri 
elnöke Gyula Ferencné képviselő 
asszony, magyar-történelem szakos 
tanárnő volt. Nem készültek vetél-
kedni, vártam a hatást. Úgy vettem 

észre, szívesen vállalják a próbát. 
Hiszen játszani jó. Hat feladat volt. 
Csapatnevet kellett választani, csa-
patkapitányt, és be kellett mutatni a 
csapatot prózában vagy versben. Így 
alakult meg az Őszirózsa, Napsugár, 
Összefogás, Cifraszűr és a Naprafor-
gó csoport. Majd borítékot kaptak 
a csoportok, melyekben városunk 
egy-egy nevezetes épülete volt 
látható fotón, a képeket szétvágva 
tettük a borítékokba. Az épület ösz-

szerakása, felismerése és ismertetése 
volt a feladat. Egy keresztrejtvényt is 
meg kellett fejteni. „Keresd a sört” 
címet viselte a következő játék. A 
tanya fás udvarán dobozos söröket 
rejtettünk el. Ez a feladat arra is jó 
volt, hogy fi zikailag megmozgatott 
bennünket, és előkészület is volt 
ez a villámkérdésekre. A kérdések 
felölelték városunk történetét, 
múltját, jelenét, híres embereit. Vé-
gül megadott szavak segítségével le 

Mi így ünnepeltük a 400 éves évfordulót
kellett írni a nap eseményeit a Bihari 
Hírlapnak. 

Hihetetlenül jól sikerült a kb. 
2 órás vetélkedő. Odaadóan, jó-
kedvűen, szorgalmas munkával 
dolgozott mind az 50 ember. Kö-
szönet a zsűrinek, aki örömmel 
tett eleget a felkérésnek. Jólestek 
dicsérő szavaik. Büszke vagyok 
csoportom ott lévő tagjaira, akik 
anélkül, hogy felkészülhettek volna 
a feladatokra, derekasan helytálltak. 
Ismerik városukat, történelmi múlt-
ját, nevezetességeit, híres embereit. 
Tudásban gyarapodtunk, izgalmas 
két órát éltünk át, jót játszottunk. 
Mindenkinek szívből gratulálok a 
szép szereplésért. Levonva a tanul-
ságot, szükség van ilyen szellemi 
erőpróbára 50 év felett is. Biztos 
vagyok benne, hogy az első ilyen 
jellegű próbálkozásunkat több is 
fogja követni.

Természetesen a vetélkedőt 
finom vacsorával zártuk, melyet 
bográcsban főzött nekünk a ven-
déglátó Szász család. Mivel Elemér 
sem hiányozhat egy ilyen helyről, 
késő éjszakáig majálisoztunk.

Jankuly Jánosné
csoportvezető

A Bessenyei György Szakközépiskola 

(Berettyóújfalu, Tel.: 54/402/094) 

várja az érdeklődő érettségizett fi atalok jelentkezését 

az alábbi szakmai képzésekre:

gyermekgondozó-nevelő;

 multimédia-fejlesztő;

 számítástechnikai szoftver-üzemeltető;

 vendéglős.

Jelentkezni lehet a kérelem és az érettségi 

bizonyítványmásolat benyújtásával 

2008. július 31-ig az iskolában.

Kocsis Ferenc

    igazgató

Magánarchívum

Magánarchívum
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Szállítólevelek, 

orvosi nyomtatványok

HÁZTARTÁSI PAPÍRÁRUK

Műanyag tányérok,

poharak és evőeszközök.

FÉNYMÁSOLÁS,
spirálozás, laminálás.

Hitelügyintézés díjmentesen
Jelzáloghitelek: lakásvásárlásra, építésre, felújításra,

kedvezőtlen kamatozású hitelek kiváltására
és szabad felhasználásra is.

Hívjon! Segítek!
Keresse a legjobb lehetőséget!

Megtakarított pénzét tartsa euróban. Kimagasló hozamok!

Hitel — Befektetés — Biztosítás                                                
Érdeklődni: Rinyu Sándor 30 207-5580

Hirdessen
a Bihari

Hírlapban!

Születtek
Június

4.: Nagy Rebeka
 (Nagy Károly Csaba
 Matolcsi Irén Kata)
9.: Tóth László
 (Tóth László
 Fekete Éva)
10.: Szűcs László
 (Szűcs László
 Csontos Katalin)

Házasságot kötöttek
Május

31.:  Móricz Tamás 
 Orsovszky Ibolya

Június
14.: Pethes Ferenc 
 Pálfi  Katalin

Elhunytak
Május

31.: Szénási Lajos (1931)
Június

5.: Szilágyi Lajosné
 Lisztes Zsuzsánna (1923)
9. Szücs Vince József (1920)

Zenés nyári esték:
Július 4-én, 18 órakor: Figurás népzenei együttes
Július 11-én, 18 órakor: Musica Solaris együttes
Július 18-án, 18 órakor: Classicum rézfúvós kvintett
Helyszín: A Sinka István Városi Könyvtár udvara
A belépés díjtalan.

Ebben az évben városunk 
női labdarúgócsapata is elég ma-
gasra tette a mércét, hisz a fiú 
futsalcsapatunkhoz hasonlóan az 
élvonalban, az NB I-ben mérette 
meg magát a Bihari Női Futball-
klub is.

Tudták a lányok, hogy nagy 
dologra vállalkoznak, de azért így is 
adódtak előre nem látott, hátráltató 
tényezők (sérülések, munkahelyi, 
iskolai elfoglaltságok) és egyéb 
problémák, amik megnehezítették 
a csapat dolgát.

Ezek ellenére az előzetes elvárást 
teljesítette a hazai egyesület, hisz az 
ország 6. legjobb csapata lett, ami 
egy ilyen kis lélekszámú városnak 
nagy elismerés. Csak a fővárosi, 
miskolci csapatok és Tolna város 
csapata tudták megelőzni a berety-
tyóújfalui klubot.

Kellő létszám, megfelelő meny-
nyiségű edzésmunka, valamint az 
előre nem látott negatív tényezők 
kiküszöbölése esetén a csapat játé-
kosállományát látva még előrébb is 
végezhettünk volna.

Amatőr csapat lévén mindenki 
dolgozik, tanul, és a hétköznapi 
edzéseket nagyon nehéz össze-
egyeztetni a távol tanuló-élő játéko-
sokkal, ami nagyban megnehezíti a 
felkészülést, összekovácsolódást és 
a sikeres csapatmunkát.

Nagy segítséget jelentett a férfi  
futsalcsapatunk, a Mezei-Vill támo-
gatása, akik mindig készségesen áll-
tak a lányok rendelkezésére. Szitkó 
Róbert irányításával kezdték meg a 
felkészülést, de mert Robi a felnőtt 
férfi  csapat mellett az utánpótlást 
is irányítja, valamint nagypályán 
futballozik, ezért nem tudta tovább 
vállalni a teljes értékű munkát. Je-
lenleg is segíti azonban tanácsaival, 
észrevételeivel a csapatot.

Ezután az eddigi kapusedző, 
a férfi  futsalcsapat kapusa, Pallai 
Gabi irányításával folytatták és 
fejezeték be a lányok a bajnokságot. 
Ezúton is köszönik a lányok min-
den futsalos fi ú segítségét. 

Összegségében azt mondhat-

juk, hogy a tanulóévben sem kel-
lett szégyenkezniük, sőt többször 
okoztak meglepetéseket a „nagy” 
csapatoknak. Az elkövetkezendő év 
még sok kérdőjelet tartogat a csapat 
számára. Amennyiben a létszám és 
a költségvetés engedi, akkor folytat-
ják az NB I-ben való szereplésüket, 
és célként a még előkelőbb helyezés 
elérését tűzik ki. A kiadások csök-
kentése végett lehetőség van még az 
NB II-ben való szereplésre is, ami 
tornarendszerben zajlik, így keve-
sebb utazással és kiadással járna.

Egyben biztosak lehetünk, hogy 
akik szeretik a focit, azok a kö-
zelében maradnak valamilyen 
formában, és fogják még általuk 
emlegetni Berettyóújfalu város 
nevét. Most a bajnokság végeztével 
sok csapathoz hasonlóan, ők is a 
megérdemelt pihenőjüket töltik, 
aztán eldől, hogy milyen irányba 
is mennek tovább.

Az egyesület életében az elmúlt 
év kiemelkedő momentumai a 
felnőttcsapat élvonalban szereplé-
sén túl az utánpótlás csapataik szép 
szereplései voltak. Felkészítésüket a 
felnőttcsapat játékosa, Füredi And-
rea, valamint a női csapat edzője 
és a férfi  csapat magyar válogatott 
kapusa, Pallai Gabi végzi.

Ebben az évben a serdülőcsa-

paton kívül, óvodás utánpótlás 
csapatot is sikerült létrehoznia 
az egyesületnek. Kiemelkedően 
szerepelnek az 1995-96-os korosz-
tályú leányfocisták is, akik közül 
ebben az évben többen a Svájcban 
és Svédországban megrendezett 
nemzetközi tornán állhattak a 
dobogóra.

A „kicsiknek” a fociban még 
nincs vakáció, ők még edzenek, 
hisz a hétvégén nagy megmérette-
tés vár rájuk. Június 28-án a városi 
sportcsarnokban „Budapest Bank 
Vakáció” Kupát rendez a B.N.F.K. 
egyesülete, melyen ismét szeretné-
nek bizonyítani a berettyóújfalui lá-
nyok, valamint a focis-ovisok is azt, 
hogy nem hiába edzettek, készültek 
egész évben lelkiismeretesen. A 
gyerek nagyon bíznak benne, hogy 
a munka gyümölcse egy szépen csil-
logó érem lesz. Sok sikert kívánunk 
nekik, valamint a felnőttcsapatnak 
is, és gratulálunk az eddigi 33 éves 
munkához, az élvonalban való 
szerepléshez. Örülünk, hogy a 
kislányokkal megszerettetik ezt a 
sportágat, ami Berettyóújfaluban 
nem csak a férfiak sportja. Hisz 
városunkban bizton állíthatjuk, 
hogy a nőknek nem csak a fakanál 
mellett van a helyük!

BNFK

A focista lányok és nők
az élvonalban

„Jézus Krisztus mondja: Engedjétek 
hozzám jönni a gyermekeket,
mert ilyeneké a mennyek országa”
(Máté evangéliuma 19. rész 14. 
verse)

– Július 14-18-ig, hétfőtől-
péntekig Vakációs bibliahét, Beret-
tyóújfalu, Kálvin tér 3.  sz., Lelkészi 
Hivatal és Toldi Miklós Református 
Általános Iskola.

– Augusztus 4-10-ig, hétfőtől-
vasárnapig Országos ifj úsági kon-
ferencia, Balatonszárszó, Soli Deo 
Gloria Konferenciaközpont.

– Augusztus 18-22-ig, hétfőtől-
péntekig Berettyóújfalui gyermek, 
ifjúsági és családi hét, Balaton-
szárszó, Soli Deo Gloria Konfer-
enciaközpont.

– Augusztus 25-28-ig Gólya-
tábor, Toldi Miklós Református 
Általános Iskola.

– Szervezés alatt egy júliusi 
szombaton gyülekezeti kirándulás, 
Kalocsa és környéke.

– Szervezés alatt egy szeptem-
beri szombaton, gyülekezeti kirán-
dulás, Kecskemét és környéke.

– Közös rendezvények a beret-
tyóújfalui egyházakkal a Biblia éve 
alkalmából.

Alkalmainkra jelentkezni lehet 
a Kálvin tér 3. sz. alatti Lelkészi 
Hivatalban (Tel.: 402-619) vagy a 
Toldi Miklós Református Általános 
Iskolában (Tel: 402-039).

A Berettyóújfalui Református
Egyházközség és a Toldi Miklós

Református Általános Iskola nyári 
alkalmai

Az összes labdás sportágban 
befejeződött a bajnokság, és bár 
a kézilabdában és a nagypályás 
„fociban” nem tudunk olyan sike-
rekről beszámolni, mint a futsalban, 
bemutatjuk, hogyan értékelték 
az egyesületeken belül a bajnoki 
teljesítményt.

Bene Gyula, a BMSE elnöke 
eljuttatta újságunknak a csapatok 
edzőinek beszámolóját. Elsőként, 
ahogyan az illendőség is kívánja, a 
női csapatok értékelésével kezdjük, 
és Bencze Zoltán beszámolóiból 
szemezgetünk. 

Megyei női felnőttcsapat:
„Erősnek ígérkezett a bajnokság 

és népesnek is, tíz csapat jelezte 
indulási szándékát. Az előzetes 
becslések alapján csapatunk az 1-4. 
helyezés megszerzésében lehetett 
érdekelt. Sok hiányposzt alakult ki, 

amelyeket menet közben véglegesí-
tettünk. A felkészülési mérkőzések 
igen jó eredménnyel zárultak, kiala-
kítottuk a játékstílust, az alaptakti-
kát. Játékunk alapja az indításokra, 
letámadásokra épülő játék, mely 
a gyorsaságot használja ki. Ehhez 
stabil védőmunka is szükséges, 
amelyhez meg is voltak az embere-
ink. Az is látszott, hogy a cserepad 
rövid, kevés, vagy egyáltalán nincs 
minőségi csere. Ezért próbáltunk 
keresni rutinos játékosokat szezon 
közben. Ez sikerült is Nádházi Rita 
és Ozsváth Veronika személyében. 
Sajnos a balmazújvárosi meccsen 
semmi nem segített, és szétesett 
a csapat amiatt, hogy nem tudott 
senki vezéregyéniség lenni. Az őszi 
harmadik hely reálisnak tűnt, sze-
rettük volna tavasszal is megtartani 
vagy javítani ezen. Tudtuk, hogy 

gyakorlatilag csak egy vereség fér 
bele a tavaszi szezonba. Sokáig nem 
hibáztunk, de a Nagyhegyes elleni 
összecsapáson sok minden össze-
jött, sajnos a hibákból volt több. 
A végjátékot is nagyon elrontot-
tuk, az utolsó percekben ziccerek 
maradtak ki, s egyéni védekezési 
hibák is belejátszottak az egy gólos 
vereségbe. Innentől kezdve nem a 
mi kezünkben volt a sorsunk, a DSI 
2 ponttal megelőzött bennünket. 
A negyedik helyezést kudarcként 
élem meg, ennél szerintem jobb 
helyezést kellett volna elérni. Marad 
az a tudat, hogy az új szezonban 
talán előrébb tudunk lépni.”

OSB lány
„A serdülő csapatból megha-

tározó játékosok „öregedtek” ki, 
illetve távoztak különböző okok 
miatt. A megmaradó 15 játékos 
nagytöbbsége a ’93-’94-es kor-
osztályból került ki. Ez nagyban 
kihatott az eredményességre, il-
letve több sérülés is akadályozta 
az eredményes szereplést. Mivel 
egy kapus állt csak rendelkezé-
sünkre, az ő sérülésével az első 3-4 
fordulóban gyakorlatilag csak a 
vereség volt a realitás. Ehhez jöttek 
még a rendkívül gyenge egyéni 
teljesítmények, amelyek miatt az 
alapszakasz első fordulójában csak 
két meccset tudtunk megnyerni. 
Az 1-5. helyezettek vitán felül jobb 
csapatok voltak, mint mi, velük 
szemben csak a tisztes helyállás 
lehetett a cél. 

Az alapszakasz második for-

A BMSE-nél is vége a bajnokságoknak
dulójában valamivel jobb teljesít-
ményt tudtunk nyújtani, bár itt is 
akadtak hiányosságok. Realitásként 
a 7. helyezést tűztem ki a csapat 
elé, amelyet a Mezőnagymihály 
idegenbeli legyőzésével tudtunk 
volna elérni, de ismét gyenge volt 
a csapat mentálisan. Sajnos ez na-
gyon komoly probléma volt szinte 
végig a bajnokság folyamán. 

A rájátszásban már többé-ke-
vésbé sikerült a sorokat rendezni, 
a lejátszott tíz meccsből ötször tud-
tunk győzni. Itt a legjobb játékot 
a Derecske ellen nyújtottuk ide-
genben, illetve a Mezőnagymihály 
elleni hazai mérkőzésen. Összessé-
gében a játékosaink nagytöbbsége 
nem tudott a legjobb formában ját-
szani, de bőven akadtak olyanok is, 
akik többször alulmúlták magukat. 
A jövőben az itt-maradó játékosok 
felnőttcsapatba illesztése lesz a 
legfontosabb feladat, valamint az 
egyéni fejlődés gyorsítása, a fi zikai, 
szellemi képességek fejlesztése.”

Lejegyezte: Rinyu Sándor

A Berettyóparti Nyugdíjasok 
Egyesülete a 2007. évben munkáját 
közhasznú társadalmi szervezet-
ként végezte. Célja, tevékenysége 
kulturális, szabadidős programok 
és hobbitevékenység szervezése, az 
idősek életminőségének javítása. 
Költségvetési támogatásban nem 
részesült, felhasználása nemleges. 
Vállalkozási, gazdálkodási tevé-
kenységet nem folytatott. Vagyon-
ként csak pénzeszközzel rendelke-
zik. Összes bevétele: 820.866 Ft, 
amely tagdíj, tagok befi zetéseiből, 
pályázati pénzből tevődik össze – 
melyhez 653.924 Ft kiadás párosul, 
amit működési, bankköltség, kirán-
dulás és kulturális célú kiadásokra 
fordított. Adományozásra nem 
került sor. Az egyesület tisztség-
viselői munkájukat díjazás nélkül 
végzik, munkaviszonyban álló vagy 
szerződéses alkalmazottja nincs. Az 
egyesületnek köztartozása nincs. 
A részletes közhasznúsági jelentés 
bárki számára megtekinthető a 
Nadányi Zoltán Művelődési Köz-
pontban, Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. 
u. 27. klubnapokon  (hétfő 14-16 
óra között).

Pikó Gyuláné, az egyesület elnökeLabdarúgás NB III.

Nyíradony – BUSE 0:5
BUSE – Nyírmada 1:1

U-19
BUSE – Nyíradony 5:2
Nyírmada – BUSE 2:4

U-16
BUSE – Nyíradony 5:2
Nyírmada – BUSE 0:6

Közhasznúsági 
jelentés

Sporteredmények

Beköszöntött
a kánikula

Archív


