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Városunkban immár hagyománynak számít, hogy a 
nemzet egyik legnagyobb ünnepe, augusztus 20-a előtti 
napon a szervezők egy hangulatos, éjszakába nyúló 
utcai „mulatságra” hívják a település apraját s nagyját. 
Nem történt, nem történhetett ez idén sem máshogy, 
úgyhogy mindenki, aki kikapcsolódásra vágyott, vagy 
éppen a másnapi helyi, avagy országos rendezvényekre 
kívánta magát „ráhangolni”, az Berettyóújfalu központja 
felé vette az irányt. 

A szabadtéri rendezvényeknek alapvetően van egy 
sajátos forgatókönyve, metodikája, amelynek egyik 
alapelve, hogy még véletlenül se hagyja unatkozni az 
embereket. A fi gyelem folyamatos fenntartása érde-
kében színes programokat kínálva, szórakoztasson és 
elbűvöljön. Idén egy jól felépített, sokszínű produkció-
sorozatnak lehettünk szem- és fültanúi. 

Akik dacolni mertek a rekkenő hősséggel, azok már 
hat órakor egy nagyszerű élménnyel lehettek gazdagab-
bak. A Bajcsy-Zsilinszky utcán hatalmas gólyalábakon, 
zenétől kísérve a Nadányi Zoltán Művelődési Központ-
tól végigkísérhették az Ortiki báb- és utcaszínház mű-
sorát. Igazi „gyermekbolondító” produkciót láthattak a 
szép számmal megjelent nézelődők. Színes ruhák, zene, 
vidámság és igazi népi-vásáros humor, amely bőven me-
rített a középkori dráma örökségéből is. Időutazásnak is 
beillett ez a röpke tizenöt perc. A múltidézés után pedig 
a jelen következett, fi atalok lepték el az utcát a Szent Ist-
ván tér felé haladva, hiszen eljött hozzánk a nagyváradi 
mazsorett csoport, akik számára jubileum is volt ez, hi-
szen idén ünneplik fennállásuk tizedik évfordulóját. Le a 
kalappal a fi atal leánygyermekek előtt, mert nyilván em-
bert próbáló lehetett ebben a kánikulában a koreográfi a 
pontos kivitelezése. A táncos lányok mögött szorosan ott 
haladt – a „talpalávalót” szolgáltatva – a berettyóújfalui 
Ifj úsági Fúvószenekar, akik méltatására (most is igazán 
büszkék lehettünk rájuk) talán kevés lenne néhány sor. 
S az utca még nem csendesült el, hiszen zászlóforgatók 
érkeztek Dél-Olaszországból, s bravúrosan felépített 
műsorukkal ragadtattak zúgó tapsra mindenkit. Egy 

darabka karnevál költözött a városba ekkor, főleg ha 
számba vesszük azt, hogy talján barátaink másnap 
Debrecenben, a Virágkarneválon is felléptek.

Aki pedig a Bajcsy-Zsilinszky utcáról ezek után 
kilátogatott a térre, egy hamisítatlan bulihangulatú 
estén vehetett részt. Mert volt itt kérem minden, csak 
unalom, bú nem!

A Magyar Televízió Társulat című műsorából meg-
ismert 4 FOR DANCE lépett a színpadra, s adott egy 
humorral fűszerezett, kiválóan megkomponált műsort. 
Négy fi atalember, egy akarat, mosoly és lendület. Nyil-
ván sokan várták már ekkor is a népszerű Détár Enikőt 
és Rékasi Károlyt. A művészpár pedig bebizonyította, 
hogy jóval többek ők, mint egy bizonyos kereskedelmi 
televízió kétes értékű bulvárfi gurái, avagy pletykalapok 
állandó „céltáblái”. Igazán széles volt az az érzelmi skála, 
amelyen játszottak. Hivatásuk iránti elkötelezettségük, 
tehetségük talán végleg bizonyítékot nyert mindenki 
számára.

Az est utolsó nagyszínpados produkciója előtt furcsa 
gondolatok kavarogtak bennem. Egyszerre idéződött 
fel bennem a múlt és a jelen, az állandó és a változó. S 
hogy mire fel ezek a furcsának tetsző gondolatok? Nos, a 
Veszprémből érkezett, Somló Tamással kiegészült LGT-
emlékzenekar koncertjét látva s hallgatva megnyugod-
tam, hogy a magyar könnyűzene egyik nagyágyújának 
örökségét igenis ápolják, s ez örömteli, hiszen – távlatos 
gondolatokat nyitva – a jelen gyorsan változó, ingatag 
trendjei mellett csakazértis ragaszkodnunk kell a múlt 
időtálló értékeihez. Megnyugtató volt látni, hogy vannak 
még páran – esetünkben a zenészek –, akik ragaszkod-
nak a nívóhoz a „haknitenger” közepette is. 

Röpült az idő, és közeledett a nap vége. Talán ti-
zenegyet üthetett az óra a fülledt éjszakában, amikor 
sötétségbe borult a tér, majd kezdetét vette a látványos 
elemekkel tarkított tűzijáték, amely fényes ragyogásával 
méltó módon zárta le a magyar államiság ünnepének 
előestéjét.

Kiss Tamás

Az ünnepet megelőző napon
– nyárutó a Szent István téren –

Az államalapítás ünnepének napján sem marad-
hatott városunk sztárvendégek nélkül. A kétnapos 
rendezvénysorozat tizenkilencedikén kezdődött. Ter-
mészetesen a nagyobb városok huszadikán elviszik a 
közönséget, ezért nálunk is egy nappal az ünnep előtt 
tartották a legfontosabb, az egyértelműen augusztus 
huszadikát jellemző programot, a tűzijátékot. De az 
itthon maradt lakosok nem unatkozhattak nemzeti 
ünnepünkön sem. A Múzeumkert igazi, estébe nyúló 
zenedélutánnak adott otthont, ahova ezen a napon is 
ingyenes volt a belépő. Hat órakor egy bársonyos han-
gú orosz énekesnő, Chimichakova Anastasija kezdte a 
színpadhoz csalogatni az embersereget. A művésznő 
Visnyij Volochokból érkezett, a település a tolmács 
elmondása szerint országa szívében, Szentpétervár 
és Moszkva között található. Az orosz dallamokra 
teljesen benépesült a múzeumudvar, szinte kicsinek 
bizonyult a helyszín. De, ahogy a mondás tartja: sok 
jó ember, kis helyen is elfér. 

Fél hétre már izgatottan várta mindenki a Deb-
recenből érkező Zene Th eátrum előadását. A négy 
fellépő az István a király című rockoperából jelenített 
meg részleteket, melyeket a közönség nagy tapssal 
jutalmazott, s olykor a művészekkel együtt énekelt. 

A nap utolsó fellépője a „Hegedű hercegnői”-ként 
felkonferált Princess zenekar volt, akik hét órakor 
kezdték meg produkciójukat. Az együttes mára már 
négy aranylemez birtokosa. Hegedűjükkel változatos stí-

lusú zenéket juttattak a nagyérdemű füleihez. A számos 
külföldi fellépésen is edződött hölgyek városunkban is 
bizonyították, hogy ők valóban hangszerük fenoménjei. 
Leírnom sem kellene talán, hogy a rendezvény látoga-
tóinak jelentős része főleg miattuk ment el a múzeum-
kerti ünnepségre. De az már kissé meglepett, hogy más 
helyekről is ide utaztak megcsodálni őket.

***
„Nagyon szeretem a Princess-t, van lemezem is 

tőlük. Nagyon örülök, hogy élőben is hallhatom őket.” 
(18 éves derecskei lány)

„Imádom a hegedűt. Ezek a lányok pedig nagyon 
jól bánnak vele. Tetszik az előadásuk.” (36 éves földesi 
hölgy)

„Nekem minden fellépő tetszett, ma is és tegnap 
is. Nem bánnám, ha több hasonló rendezvény lenne 
városunkban.” (32 éves berettyóújfalui férfi )

Az est krónikájához tartozik, hogy a hegedűs trióból 
csak Molnár Ildikó és Pados Krisztina képviselte az 
együttest, mivel a harmadik tag, Sándor Krisztina egy 
héttel a fellépés előtt adott életet gyermekének.

A rendezvény szervezői elégedettek lehetnek 
munkájukkal, hiszen a nézők is elégedettek voltak a 
jó színvonalú előadásokkal.

Szőllősi Tibor
újságíró gyakornok

A Szent István-napi programok beszámolói
a 3. oldalon folytatódnak.

Mindent a fülnek
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Ünnepélyes keretek között adták 
át annak a 24, magukat romának 
valló hátrányos helyzetű tanuló-
nak a jutalmát, egy 4000 forint 
értékű tanszervásárlásra jogosító 
utalványt, melyet a Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat, Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata, az Aditus 
Zrt. és a Berettyóújfalui Város-
védő Egyesület közös pályázatán 
nyerhettek. A négy szervezet július 
11-én hirdette meg Roma ösztöndíj 
pályázatát, melyen azok a helyi 
roma származású diákok vehettek 
részt, akik az általános iskolák 5. 
8. osztályos, illetve középfokú kép-
zésre felvételt nyert tanulói, és mi-
nimum háromegészes tanulmányi 
átlaggal rendelkeznek. A pályázat 
nyerteseinek augusztus 19-én a pol-
gármesteri hivatal nagytermében 
gratuláltak. A város önkormányzata 
nevében Szeifert Ferenc polgármes-
ter köszöntötte a diákokat, majd 
először az ösztöndíj pályázat ötletét 
méltatta, melyet a Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat vezetősége, és 
igen aktív elnökük, Pap István kez-
deményezett. Elmondta, nagyszerű 
dolog, hogy a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat fontosnak tartja, 
és támogatni is kívánja városunk 
roma származású, iskoláinkban jól 
teljesítő tanulóit. A polgármester 
hozzátette, szándékukban áll a 
többi hátrányos helyzetű tanulót is 
ehhez hasonló módon is segíteni. 
Muraközi István alpolgármester 
megerősítve a polgármester szavait, 
kifejtette, ezzel a kezdeményezéssel 
a gyerekek már fiatal korban is 
rájöhetnek arra, ha jól teljesítenek, 
akkor sokan melléjük állnak, többek 

között Berettyóújfalu önkormány-
zata is jó szívvel ad támogatást a jó 
teljesítményt nyújtó gyerekeknek. 
Mindemellett kérte a szülőket, 
hogy ők is segítsék gyermekeiket 
e sikerek elérésében. Pap István, a 
kisebbségi önkormányzat elnöke 
csatlakozva az előtte szólókhoz 
reméli, hogy kezdeményezésük 
egyre több roma, illetve nem roma 
származású hátrányos helyzetű 
gyerekre ösztönzően fog hatni, és 
nőni fog azoknak a száma, akik jó 

tanulmányi eredményeket érnek el. 
Ökrös Éva az Aditus Zrt. nevében 
gratulált a gyerekeknek, és felhívta 
a fi gyelmüket arra, hogy társaikkal 
is osszák meg a sikerüket, ismertes-
sék meg őket e lehetőséggel. Jakab 
György önkormányzati képviselő 
pedig a városvédő egyesület elnöke-
ként csatlakozásra szólította a város 
civil szervezeteit és a vállalkozókat a 
kezdeményezéshez, kérte nagyobb 
fi gyelmet szenteljenek a jövőben a 
hátrányos helyzetű gyerekekre. A 
pályázatban társult négy szervezet 
közösen adta át a tanszervásárlási 
utalványt a nyerteseknek, amit csak 
tanszerekre, és a kijelölt üzletben 
lehet levásárolni. Pap István elnök 
miután egyenként szólította a gye-
rekeket, sorolta eredményeiket, 
annak a bizakodásának is hangot 
adott, hogy jövőre is meghirdethe-
tik e pályázatot, bővíthetik a ked-
vezményezettek körét, és az ideinél 

A jó teljesítmények ösztönzésére
is több gyermek találtatik majd 
ennek elnyerésére méltónak.

2008 roma ösztöndíj pályázói és 
tanulmányi eredményeik:

Mező Ramóna Ágnes, 3,63,  
II., Rákóczi Ferenc Ált. Isk., 7. o., 
Czakó József Richárd, 3,58, Toldi 
Miklós Ref. Ált. Isk., 6. o., Czakó 
Erik Arnold, 4,6, Toldi Miklós Ref. 
Ált. Isk., 5. o., Szabó Andrea, 3,1,  
Toldi Miklós Ref. Ált. Isk., 7. o., 
Horváth Bobby Gábor, 3,5, Jó-
zsef Attila Ált. Isk., 5. o., Balogh 
Szimonetta Irma, 4,2, József Attila 
Ált. Isk., 5. o., Kovács Dominik, 
3,25, Eötvös József Szakképző Isk., 
gépészeti szak, Mező Krisztián 
Antal, 4,73, II. Rákóczi Ferenc Ált. 
Isk., 8. o., Mező Elvira, 3,8, József 
Attila Ált. Isk., 7. o., Kalocsai Emília, 
4,0, Eötvös József Szakképző Isk., 
Reszelő Klaudia, 3,4, József Attila 
Ált. Isk.,8. o., Karácsony Alex, 3.9,  
József Attila Ált. Isk., 8. o., Nagy 
Mária, 4,0, József Attila Ált. Isk. 7. 
o., Mező Károly, 4,0,  Eötvös József 
Szakképző Isk., Balogh Attila, 4,0, 
Toldi Miklós Ref. Ált. Isk. 8. o., Pap 
Viktória Andrea, 4,76, Hunyadi 
Mátyás Ált. Isk., 6. o., Lakatos Nóra, 
3,33, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk., 
7. o., Szabó Evelin, 3,6, II. Rákóczi 
Ferenc Ált. Isk., 5. o., Lerner Kinga, 
3,2, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 6. o., 
Mező József, 3,3, József Attila Ált. 
Isk., 7. o., Katona Frigyes Péter, 3,4, 
József Attila Ált. Isk., 8. o., Szabó 
Róbert Flórián, 3,25, József Attila 
Ált. Isk., 6. o., Lakatos Péter, 3,0, 
Toldi Miklós Ref. Ált. Isk., 7. o., 
Lakatos Fanny, 4,8, Arany János 
Gimnázium.

L. M.

Tekintettel az utóbbi hetek rendkívül meleg időjárására, az ÁNTSZ 
augusztus 15-től 18-ig hőségriadót rendelt el – tájékoztatott bennünket 
Muraközi Zoltán, a Berettyóújfalui Területi Kórház orvos-igazgatója. 

Ennek értelmében a kórházban várakozó betegeknek, a szakrendelők-
ben és az osztályokon fekvőknek ásványvizet osztottak a nővérek. Ezen 
túlmenően jelenteni kellett a felvett betegek, akiknek a száma jócskán 
megemelkedett, és az elhunytak számát is – tette hozzá a szakember. 
Képünk a földszinten lévő traumatológiai osztályon készült. 

Fotó: Nyírő Gizella

Ásványvizet osztottak 
a berettyóújfalui 

kórházban

A Bihari Hírlapban olvastam, hogy drágul a szemétszállítás, a 
Bihari Hulladéklerakó és Hasznosító Társaság szeptember 1-jétől 
körülbelül 18,5%-kal emeli a díjakat, mert annak idején nem reális 
adatokra és körülményekre kalkulálták az indulóárakat. Előfordul 
ilyesmi. Más szolgáltató is emeli ilyen-olyan indokok alapján a díjakat. 
A Herpály-Team Kft . augusztus közepén szórta szét kis cetlijeit, hogy 
július 1-jétől visszamenőleg felemelte a fűtési- és melegvíz hődíját. 
Ennek ürügyén mégis más miatt akarok hozzászólni.

A családi házakban és a lakótelepi otthonokban keletkezett 
háztartási hulladék összegyűjtésének és elszállításának már a szo-
cializmusban is kialakult rendje volt. Ez sokáig szinte változatlanul 
fennmaradt a rendszerváltást követő években, vagyis a Herpály-Team 
Kft . e feladat elvégzésére szervezett gépesített brigádja hetenként két 
alkalommal végigjárta a Bessenyei-lakótelep házait is, és a rakodó 
munkásoknál lévő kulccsal kinyitották a kukatároló ajtaját, onnan 
kivitték és kiürítették a megtelt szemetes edényeket. Aztán azokat 
üresen visszazárták a tárolókba. A házirend szerint szokásos módon 
és időben a soros lakó elvégezte a takarítást, ellátta a fertőtlenítés 
feladatait. Igen, ilyen egyhangú unalom vett körül minket a szocia-
lizmus utolsó éveiben, s még a modern kori kapitalizmus építésének 
első másfél évtizedében is.

A környezetvédelmi modernizáció mostani szakaszában ez nem 
így van. Ámulunk és hüledezünk, no lám, itt az európai színvonal! Be-
hozva sokéves lemaradásunkat, sikerült felzárkózni a fejlett Nyugathoz, 
már-már a legfejlettebb Amerikát is utolérhetjük a szemételtakarítás 
dolgaiban. A szép, új világ úgy kezdődött, hogy itt, a Bessenyein minden 
lépcsőház négy darab új „egyenkukát” kapott. Vadonatújat, bilikéket. 
A szolgáltató cégnek álcázott hatóság ezzel egyidőben elrendelte, hogy 
a lakók a kijelölt napokon délután 3 órakor rakják ki a tárolók elébe 
a megtelt edényeket, mert a munkások immár csak az autó emelő-
szerkezetére kötelesek ezeket felrakni. Nincs ezzel baj, megérdemlik a 
munkások, hiszen kevesebb munka változatlan bér mellett jelenthet 
fi zetésemelést is, még ha a boltban többet nem is adnak ezért.

A lakótelep népe szorgalmas, lelkiismeretes és pontos. A meghatáro-
zott napokon ebéd után minden ház elébe kirakják a szeméttel megtelt 
virító kékségeket. Ha a soros lakó munkaideje délután 5-ig tart, már 
fél 1-kor, az ebédszünetben hazaszalad, hogy a rábízott szemetes edé-
nyeket közszemlére kipakolhassa. Azonban 3 órától végestelen végig, 
a házak előtt nyolcasával kéklenek a Bessenyei allé teljes hosszában. 
Gyönyörködhetnek a járókelők a tűző napra kirakott, háztartási hul-
ladékot, s minden elképzelhetetlen oszló-bomló anyagokat tartalmazó 
szemetes kukák kéken hivalkodó látványában, a verőfényben szikrázó 
uniós ékkövekben.  Az elrendezők fantáziájában, ha nem is zafírnak, 
ametisztnek, lazulitnak jelenik meg e látvány, bizonyosan korszerűnek 
és európainak gondolják. 

A valóság ugyanis az, hogy a szállító jármű a lakóknak kiadott 
parancs, az elrendelés időpontja óta még soha, de soha nem érkezett 
meg délután 3 órára. Legtöbbször 5 és 6 óra között, volt rá példa, hogy 7 
órakor vagy később került sor a bűzforrások elszállítására, a takarításra 
és fertőtlenítésre.

Arról az igényünkről lemondtunk már, hogy a lakótelep elemi esztéti-
kai látványát óvjuk. Vélhető, hogy reménytelen már a közterület rendjére 
áhítozók helyzete is. Egykor elégedettek és büszkék voltunk a szocializ-
mus vívmányaira, a komfortos és egészséges lakótelepi lakásokra. 

Már csak közegészségügyi, járványügyi sérelmeink miatt emel-
hetünk szót. Talán ezért még szót emelhetünk. A szolgáltatásért 
tisztességes, immár 18,5%-kal magasabb díjat fi zetők, a közterületek 
rendjét igénylők minden más érdeke már elhanyagolható. Az uniós 
szerződés erre nézve nem tartalmaz előírásokat? A valaha volt KÖJÁL, 
a tanácsháza akkori illetékesei ezt bizonyosan nem tűrték volna. Egy 
városvédő gárda talán tán még segíthetne a rend és közegészségügy, 
ha egyébként nem is olyan súlyos, de nagyon kellemetlen gondjainak 
megszüntetésében.

Szívós István

Hozzászólás

Augusztus 20-án, Szent István 
napján, az új kenyér ünnepén írom 
cikkemet, s közben arra gondolok, 
hogy bizony sokszor „kint hál” 
a búza addig, amíg az új kenyér 
az asztalra kerül. A szántó-vető 
embernek sok dolga akad addig a 
határban, amíg az aratásra sor kerül, 
amíg kasza alá érik a búza. Ebben 
az évben az aratás elég „sajátosra” 
sikeredett, hiszen Medárd „hozta” a 
formáját, sok csapadék hátráltatta a 
betakarítást. A levágott búza minő-
sége sokat romlott az aratás végére. 
A learatott búza mintegy 60-65 %-a 
jó, megfelel a kenyérgabona minő-
ségi előírásainak, a fennmaradó 
hányada azonban csak takarmá-
nyozásra alkalmas. Sajnos az esők 
után levágott búzában elég sok volt 
a fuzáriumos is, ami bizony még ta-
karmányként sem minden állatfajjal 
etethető meg gond nélkül.

Országosan a búza termésátlaga 
5 tonna felett volt hektáronként, 
Hajdú-Bihar megyében 5,2 tonna, 

míg Berettyóújfaluban átlagban 4,6 
tonnás termést értek el a gazdák. 
Természetesen ez csak statisztika, 
hiszen volt, aki ennél lényegesen 
többet termelt, míg mások alig érték 
el a négy tonnát. A termésátlagokat 
a talajadottságokon túl az optimális 
tápanyag-ellátás, a talajmunkák, a 
növényvédelem is befolyásolják. 
Az ősz, a tavasz kedvezett az időben 
elvetett őszi kalászosoknak, így 
sikerült a már említett bő termést 
elérni.  A felvásárlási árak a vára-
kozásnak megfelelően alakultak, 
hiszen a jó minőségű malmi búzáért 
nettó 40000 forint körül fizettek 
a felvásárlók, míg a takarmány-
búzáért már csak 26.000 – 28.000 
forintot kaptak a termelők (+ÁFA 
vagy kompenzációs felár).

A térségben tárolási gondról 
nincs tudomásom, aki el akarta adni 
a gabonáját, az el tudta adni, de van, 
aki jobb ár reményében tárolta.

Azt mindenkinek saját magának 
kell eldöntenie, kiszámolnia, hogy 

jövedelmező volt-e a búzatermesz-
tése.

A többi őszi és tavaszi kalászos is 
magtárba került, ezeknek a vetéste-
rülete nem nagy térségünkben, csak 
takarmányozásra, saját ellátásra 
termeli szinte mindenki.

Ebben az évben nőtt az őszi ká-
posztarepce vetésterülete, a repcét 
jó áron lehetett eladni, biztos még 
többen kedvet kapnak a termesz-
téséhez már csak amiatt is, mert a 
vetésforgóba jól illeszthető.

Jelenleg nagyon jók a terméski-
látások mind a napraforgót, mind 
a kukoricát tekintve. A kukorica 
felvásárlási árairól még nem igen 
beszélnek a kereskedők, de úgy gon-
dolom, ha sok a termés, kevesebbet 
fi zetnek érte. A napraforgó induló 
ára (a szerződéskötéseket ismerve) 
biztosan 100.000 forint felett lesz 
tonnánként, de az a kérdés, hogy 
a nem szerződött magért mennyit 
fi zetnek a felvásárlók.

A tarlóhántások, a szalmabe-
takarítások jó tempóban haladnak, 
sokan már a szántást is elkezdték. 

Az időjárás most nem kedvez a 
talajmunkáknak, hiszen régen esett 
már eső, a talaj felső rétege kiszá-
radt, több gázolajra van szükség 
ilyenkor.

A falugazdász iroda tájékán 
jelenleg nagy a csend, mert a falu-
gazdászokat az MVH-hoz irányí-
tották, társellenőrökként helyszíni 
vizsgálatokon veszünk részt. Ebből 
következik, hogy vidéken nincs 
ügyfélfogadás, akinek ügyes-bajos 
dolga van, az csak Berettyóújfalu-
ban tudja rendezni.

Itt hívom fel az őstermelők a fi -
gyelmét arra, hogy az új adószámot 
az MVH-nak be kell jelenteni. Aki 
bejelentési kötelezettségének nem 
tett eleget, az a lehető legrövidebb 
idő alatt pótolja, a G002-es, „Re-
gisztráció-módosító” nyomtatvá-
nyon. A történelmi bázisjogosultság 
hiánypótlására szeptember 30-ig 
van lehetőség, aki ilyen jellegű le-
velet kap az MVH-tól, minél hama-
rabb tegyen ennek is eleget.

Ékes Irén
falugazdász

A falugazdász
rovata

A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány romaszármazású 
diákok számára ösztöndíjpályázatot hirdet az általános iskola 7-8. 
osztályos, gimnázium, szakközépiskola, szakmunkás és technikus 
képzésben részvevő tanulók ill. egyetemi vagy főiskolai hallgatók 
részére. A pályázathoz az adatlapok átvehetők a CKÖ irodában 
(Kossuth u. 6.) vagy letölthető www.macika.hu honlapról.

Felhívás!Augusztus 17–23. között első testvérvárosunk, az oroszországi Visnyij 
Volochok delegációja volt Berettyóújfalu vendége, mellyel kezdetét vette 
a két település kapcsolatának felélénkítése. Vendégeink megismerkedtek 
Berettyóújfalu, valamint a szűkebb s tágabb környék kulturális intézmé-
nyeivel, csoportjaival, valamint részt vettek az augusztus 19–20-i ünnepi 
rendezvényeinken is. A kulturális kapcsolatok után remélhetőleg társadalmi 
és gazdasági szintű együttműködés is megvalósulhat városaink között.
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Az országban egy rendőrt tün-
tettek ki a július 5-én megren-
dezett Országos polgárőrnapon. 
Városunk rendőrkapitányát, dr. 
Lingvay Csabát a polgárőrség mun-
kájának, a rendőrség és a térségi 
polgárőrök együttműködésének 
segítéséért az Országos Polgárőr 
Szövetség elnöke, dr. Túrós András 
a Polgárőr Érdemkereszt arany 
fokozata kitüntetésben részesítette. 
Dr. Lingvay Csaba r. alezredes la-
punknak elmondta, meglepetésként 
érte ez, de mint ahogy a polgárőrség 
munkáját is nagyra értékeli, a tőlük 
kapott elismerés is nagyon jól esett 
neki. Az külön öröm volt számára, 
hogy a berettyóújfalui kistérség 
polgárőr szervezetei, vezetőik, 
valamint a Hajdú-Bihar Megyei 
Polgárőr Szövetség elnöksége tar-
tották érdemesnek e kitüntetésre, 
és terjesztették fel az országos szö-
vetségnek. Véleménye szerint nagy 
lehetőségek rejlenek a két szervezet, 
a polgárőrök és a rendőrség közös 
munkálkodásában a közrend és 
a közbiztonság hatékonyságának 
növelése érdekében. Ennek a civil 
mozgalomnak a terjedése szerinte 
azt jelenti, hogy a társadalom önvé-
delmi refl exei működésbe léptek, és 
egyre adekvátabb válaszokat tudnak 
adni a bűnözéssel szemben. Pozitív 
előrelépés az is, hogy a közelmúltban 
megszületett a polgárőrségről szóló 
törvény, ugyanis a döntéshozók is 
jelentős szerepet szánnak e civil 
kezdeményezésnek. Természetesen 
bőven van még e téren is tennivaló, 
a jogi és az erkölcsi elismerés mellett 
anyagi eszközöket is kell áldoznia 
az államnak a költségvetéséből 

–hiszen a közrend és közbiztonság 
fenntartása részben állami, részben 
önkormányzati és lakossági feladat 
–, hogy e civil szervezet hatékonyan 
tudjon eljárni a bűnmegelőzésben. 
Az eddigi tapasztalat az, hogy azo-
kon a településeken működnek jól 
ezek a civil szerveződések, ahol az 
önkormányzatok is élére állnak, és 
anyagi eszközökkel is támogatják 
e mozgalmat. Ezért vagy az állami 
költségvetésből kellene elkülö-
níteni erre bizonyos összegeket, 
vagy az önkormányzatokat kellene 
támogatni, hogy segíteni tudják a 
polgárőr szervezeteket. Másik na-
gyon fontos előrelépés lehetne az, 
ha eddigi eszközrendszerük - a je-
lenlétükre alapozott bűnmegelőzési 
tevékenységük – bizonyos mértékű 
intézkedési jogosultsággal is bő-
vülhetne – mondta el a kitüntetett. 
Megköszönve az elismerést a térség 
polgárőreinek, további jó együttmű-
ködést ígért a maga és az irányítása 
alá tartozó rendőrök nevében.

L. M.

Együtt hatékonyabb
a fellépés Az egykori községháza épülete 

és udvara augusztus 20-án élettel telt 
meg: a Bihari Múzeum és a Sinka 
István Városi Könyvtár dolgozói 
ismét színes programokkal várták 
a családokat.

A Bihari Múzeumban az újke-
nyér ünnepén a búzával, gabonával, 
liszttel kapcsolatos érdekességeket 
láthattak-hallhattak, készíthettek 
az érdeklődők. A kenyér már az 
őskortól kezdve az egyik legfon-
tosabb tápláléka az embernek.  Az 
udvaron a gyerekek őrölhettek 
búzát „újkőkori módra”, és süthet-
tek kovásztalan lepénykenyeret, 
hasonló módon ahhoz, ahogyan a 
6500 évvel ezelőtt a területünkön 
élő ember is tette.

Az emeleten, a múzeum kiállító-
termeiben meg lehetett ismerkedni 
a bihari házikenyér készítésének 
mikéntjével, Kajtár Vilmosné 
Erzsike néni és L. Kiss Gézáné 
Irmuska néni be is mutatta a da-
gasztást, ismertette a kenyérsütés 
hajdani eszközeit. A hagyományos 
aratás folyamatát pedig az 1989-es 
szentpéterszegi aratóversenyről 

készült felvételen tekinthették 
meg a látogatók. A gyerekek és 
felnőttek készíthettek még Siteri 
Róbert pedagógussal termény-
képeket a búza- és árpaszemek, a 
kukorica, valamint a természetes 
ragasztóanyag, a vízből és lisztből 
készült csiriz felhasználásával. A 
hagyományos aratókoszorú részét 
alkotó „esőcsiga” elkészítését pedig 
Pelbártné Zöld Klára pedagógustól, 

a Bihari Népművészeti Egyesület 
tagjától tanulhatták meg a meleg 
nyári délutánon a Múzeumkertbe 
ellátogató kicsik és nagyok.

Második alkalommal kapcsoló-
dott a Sinka István Városi Könyvtár 
a családi délután programjába. 
„Mátyás annyi dicső emlékét hagyta 
nevének” címmel történelmi társas-
játékra hívtuk a családokat. Öröm-
mel tapasztalták a szervezők, hogy 

idén kétszeres volt az érdeklődés. 
A reneszánsz évhez hűen Mátyás 
királlyal és a Szent Koronával 
kapcsolatosak voltak a kérdések és 
feladatok. Anyukák, apukák, gyer-
mekek vegyes csapatai, sőt akadt 
csak szülőkből, felnőttekből álló 
csapat is. Apró ajándékok, emléklap, 
no és természetesen a játék, a játszás 
öröme volt a résztvevők ajándéka.

S. M. – Sz. I-né

Családi délután augusztus 20-án

A Bihari Hírlapban több úti-
naplót, társas utak leírt élményeit 
olvashattuk mostanában. Szükség 
van ezekre, hasznosnak tartom 
valamennyit. Most egy augusztusi 
erdélyi út tapasztalatairól szeretnék 
tudósítani. 

Ott a messzi keleti határon, az 
árva csángó magyarok szép hazá-
jában, fenn a Gyimesekben egy 
ember jeleket ró az Idő homlokára. 
Valaki mindig vállalja és felmutatja 
a példaadást. 

Minden magyar felelős min-
den magyarért. Az idei tavaszon 
megmentette az egykori Magyar 
Királyi Államvasutak enyészetre 
szánt 30-as számú vasúti őrházát. 
A Rákóczi-vár alatt berendezett 
egy kicsi, s mégis értékes és érdekes 
múzeumot, ami zarándokhelye 
lehet nem csak a székelyföldi, ka-
lotaszegi, partiumbeli, de az anya-
országi magyaroknak is. Reméljük: 
a felvidékieknek, a délvidékieknek 
s egyszer tán a kárpátaljai kisem-
mizetteknek is. 

Aztán a Csíksomlyó idei zarán-
dokait szállító híres piros, magyar 
címeres mozdony már odáig vitte 
a vonat utasait. A nacionalista 
román sajtó egy pillanatra elcsen-

desedett. Az időkbe vésett jelek 
néha meghökkentenek. 

Deáky András tanár úr már 
június 3-án itt, Újfaluban beje-
lentette, hogy tiszta forrást fa-
kasztó munkálkodásba kezdett. 
Gyimesbükki vendégváró fenn-
síkján emlékhelyet állított minden 
magyarok számára. Füredi Gábor 
békéscsabai fafaragó művészt 
kérte fel a magyarok történelmét 
összegző, jeles dolgainkat szépen 
kifejező, egygyökerű öt kopjafába 
faragott emlékmű elkészítésére. 

Deáky úgy gondolta, hogy nemzeti 
hagyományaink mérgezett kútjai 
mellé bővizű, tiszta forrásokat kell 
fakasztani. 

A Magyarság Történelmi Emlék-
helye már ott áll az idővel versenyt 
nyargaló Tatros partján. A Tatros 
vize hozza ide a Deáky-portához 
az Antalokpataka, Ebkőpataka, 
Sötétpataka, Borospataka minden 
bánatát, ide zúdítják a Tarhavas, 
a Lóvész tető alatt még bizakodó 
csángó magyarok utolsó reményét, 
Babba Mária, megmaradunk?!

Az 1958 februárjában halálra 
ítélt sziklaszilárd hitű Wittner Má-
ria sokak jelenlétében felavatta az 
impozáns emlékhelyet. Elmentünk 
tisztelegni, ott voltunk Újfaluból is 
tizenhárman. 

Menjetek hát  mag yarok, 
szétszórattatásunk minden szige-
téről, menjetek! Fel a Gyimesekbe, 
a 30-as számú vasúti őrházig, azu-
tán oda a Magyarság Történelmi 
Emlékhelyéhez, hogy elgondolkoz-
hassatok azon, miért kell és miért 
érdemes magyarnak lenni.

Arra gondoljatok, miért kell 
vállalnunk Szabó Dezső reánk ha-
gyott rendelését: Minden magyar 
felelős minden magyarért! 

Arra gondoljatok, amit jó 
kétszáz esztendővel ezelőtt egy 
kicsapott debreceni deák, Cso-
konai Vitéz jövendölt: „kisded 
Erdély… te fogod bé a legutolsó 
Magyarnak szemeit, amikor mi 
már Oesterreichek vagy Rusznyá-
kok leszünk.”

Menjetek magyarok, a 30-as 
számú vasúti őrház, az emlékhely 
ott a Tatros partján talán még új 
erőt ad Tinéktek!

Szívós István

Minden magyar minden magyarért

Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzatának korábbi döntése alap-
ján – az Eötvös Szakképző Intézet 
tanteremhiányának enyhítése és 
a városban meglévő középiskolai 
kollégiumi férőhelyek gazdasá-
gosabb kihasználása érdekében 
– a szakképző intézet kollégiuma 
megszűnt, az épületet az intézet 
részére iskolává alakítják át. Ezzel 

egy időben a Bessenyei György 
Szakközépiskola lány és fi ú kollégi-
umának épületét felújítják, ahová 
várják majd az Eötvös diákjait is. 
Az átalakítás, felújítás részleteiről 
kérdeztük Sápi Józsefet és Kocsis 
Ferencet, az érintett intézmények 
vezetőit. 

Július 1-jén kezdődött a Kará-
csony Sándor Kollégium épületének 

átalakítása, és már közel járnak a 
befejezéshez. Az épületet szinte 
váz-szerkezetig visszabontották, 
falakat helyeztek át, az épületgépé-
szeti berendezések teljes cseréjére 
került sor, így az épület belseje 
alapjaiban átalakult. 11 osztály-
termet, 4 csoport-foglalkoztató 
szobát, nevelői szobát, teakonyhát, 
vizesblokkokat alakítottak ki. 
Ezekkel együtt a külső nyílászárók 
cseréje is sürgős megoldást igényel, 
és a külső homlokzat is megérett 
egy felújításra. 

Köszönettel tartozunk a kivite-
lezőnek, aki tartva magát az átadási 
határidőhöz minőségi munkát 
végzett. Az új iskolaépület az Ady 
utcán a „Kisiskolát” és a Wesselényi 
utcán lévő „Kaszaiskolát” váltja 
ki – tudtuk meg Sápi Józseft ől, az 
Eötvös József Szakképző Intézet 
igazgatójától.

Az Arany János Kollégium két 
épülete is komoly változásokat ért 
meg a nyáron a gyors és jó munkát 
végző kivitelezőknek köszön-
hetően. Kocsis Ferenc igazgató 
szerint nem lesz semmi akadálya 

annak, hogy a leendő kollégisták 
a felújított kollégiumi épületeket 
tanévkezdéskor birtokba vegyék. 
Az átalakítás folytán a fogadó 
férőhelyek száma (186 fő) nem vál-
tozott, az előzetes megállapodások 
értelmében 40 kollégistát fogadnak 
majd az Eötvös-szakképző diákjai 
közül. A felújítás nincs ok-oko-
zati összefüggésben a szakképző 
kollégiumának megszűnésével, e 
nélkül is megérettek az épületek a 
korszerűsítésre, ami a volt katonai 
kaszárnyát lakhatóbbá, barátságo-
sabbá teszi. 

A fiú kollégium épületében 
kicserélték az összes ablakot és 
az ajtók egy részét, felcsiszolták a 
parkettákat, átalakították, bővítet-
ték, felújították a vizes blokkokat, 
kicserélték a fűtőtesteket, új, eddig 
nem használt helyiségeket tettek 
falátvágással, falátépítéssel hasz-
nálhatóvá, kifestettek, kimeszeltek. 
Néhány évvel ezelőtt tetőcserét 
és külső homlokzat-tatarozást is 
kapott az épület, így szinte teljes 
egészében megújult. Sokkal vilá-
gosabb, élhetőbb, barátságosabb 

lett, sikerült megszüntetni a katonai 
jellegét.

A lánykollégiumban, ahol ed-
dig csak a földszinten volt fürdési 
lehetőség, a zuhanyzók felkerül-
tek hálótermek mellé, az első és 
második emeletre. A földszinten 
megújult a vizesblokk, társalgó, 
tanuló, informatika terem készült. 
Ebben az épületben is mindenhol 
megtörtént a parketták átcsiszo-

lása, a festés és meszelés. A külső 
felújítás sajnos még várat magára. 
Kocsis Ferenc elmondása szerint 
öröm számukra, hogy az új áruház 
megépülésével a város pereméről 
beljebb lépnek, és a készülő ke-
rékpárúttal, járdával sokat javul 
megközelíthetőségük is. A felújítási 
munkálatok várhatóan 87 millió 
forintba fognak kerülni.

K. Z.

Telt házas közönséget vonzott, közel 800 néző kísérte fi gyelemmel a 
Kabai Nyári Színház bemutatkozását a morotvaligeti szabadtéri színpadon. 
A társulat Rideg Sándor: Indul a bakterház című falusi burleszkjét adta elő 
két részben. A részletekről a következő számban olvashatnak. 

Középiskolák átalakulóban

Hirdessen a Bihari Hírlapban!

Fotó: Kari

Fotók: Kari

Fotók: Kari



2008. augusztus 29.4 KULTÚRA – AKTUÁLIS

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Civil kezdeményezésként, 2008 
áprilisában tette közé „Virágos 
lakótelepért” mozgalom keretében 
szervezett felhívását Galló Ferenc, 
vállalkozó annak tiszteletére, hogy 
városunk ez évben 400 éves. A ver-
seny meghirdetője, szervezője és fő 
támogatója a jelentkezőket ingyenes 
virágpalántákkal segítette, valamint 
a versenyszellem felébresztése 
céljából értékes nyereményeket 
ajánlott fel.

A Bessenyei-lakótelep kör-
nyezetének szépítésére irányuló 
vetélkedés eredményhirdetésére 
augusztus 19-én került sor a Bella 
Costa étteremben.

A független zsűri nem volt köny-
nyű helyzetben, hisz legszívesebben 
mindenkit jutalmaztak volna, akik 
városuk, szűkebb lakóhelyük szépí-
tésével, kertjeik, erkélyeik gondo-
zásával szemet és szívet gyönyör-
ködtető környezetet teremtenek 
mindannyiunk örömére.

A végül kialakult helyezési sor-
rend:

„A legvirágosabb erkély” ka-
tegóriában

I. hely: Szakácsné Rácz Mária, 
Árpád u. 1/a. lh. fsz. (nyereménye: 
1 színes TV)

II. hely: Bordán Sándor: Besse-

nyei ltp. 15. lh. 3. em. (nyereménye: 
1 kerékpár)

III. hely: Hodosán Gyula, Besse-
nyei ltp. 4. lh. 2. em. (nyereménye: 1 
DVD lejátszó)

„A legszebb kiskert” kategó-
riában

I. hely: 34-35. lépcsőház Varga 
Zsigmondné koordinálásával (nye-
reményük: egy 18 fős vacsora). 

II. hely: 14-15. lépcsőház Bor-
dán Sándor és Boruzs Imre koor-
dinálásával (nyereményük: egy 12 
fős vacsora).

III. hely: Árpád u. 1/a. lépcsőház 
Szathmári Mária koordinálásával 
(nyereményük egy 6 fős vacsora).

A nyertesek a Bella Costa étte-
remben költhetik el megérdemelt 
közös vacsorájukat.

A független zsűri különdíjjal 
jutalmazta a Bessenyei ltp. 34-35. 
lépcsőházának versenyzőit, mert 
ezeket a lépcsőházakat díszítette a 
legtöbb virágos erkély. (Ők a nyere-
mény vacsora mellé egy plusz italt 
is kapnak Csorba György vállalkozó 
jóvoltából).

Gratulálunk a nyerteseknek, a 
résztvevőknek, és köszönjük a szép 
erkélyeket, kerteket azoknak is, akik 
versenyen kívül, „csak” a saját ked-
vükre gondozták virágaikat!

Ökrös Éva

Lehet szépen élni itt is
Balatonberényben rendezték 

meg a VII. Országos polgárőr if-
júsági tábort, ahol minden megye 
képviseltette magát. Hajdú-Bihar 
megye nyolc fővel vett részt a ren-
dezvényen, ami teljesen ingyenes 
volt. A délelőtti foglalkozásokon 
előadásokat hallhattunk a kör-
nyezetvédelemről, a gyerekkori 
bűnözésről, a zöld kommandó 
működéséről és a vízi polgárőrség 
tevékenységéről. 

A délutáni programok között 
szerepelt úszás, sportfoglalkozás 

és vetélkedő. Az esték folyamán a 
polgárőrség működésének tapaszta-
latait osztottuk meg egymás között, 
és személyes ismerkedésekre is sor 
került. Azért, hogy a napi fáradal-
makat oldjuk, discót szerveztek 
a programfelelősök, amit min-
denki nagyra értékelt. Szeretném 
megköszönni a helyi polgárőrség 
vezetőinek, hogy lehetőséget biz-
tosítottak a részvételre, és remélem, 
jövőre is megrendezésre kerül ez az 
esemény.

Maros Zsuzsa

Polgárőr

A közelmúlt egyik szomorú eseménye juttatta eszembe az egykori Arany 
János Gimnázium (a jelenlegi Bessenyei György Szakközépiskola) nemrég 
kiégett, de a közelmúltban felújított kultúrtermét. A szakközépiskola épülete 
melletti hatalmas – néha igen hideg – terem sok funkciót töltött be. Volt 
tornaterem, az iskolai rendezvények színhelye és több jelentős kulturális 
esemény házigazdája is.

1962–1966 között még létezett az Országos Filharmónia nevű intéz-
mény, ami nemcsak zenei, hanem más rangos eseményeket is szervezett a 
középiskolás diákságnak.

Láthattuk többek között a Don Pasqale című vígopera keresztmetszetét a 
rendező Kertész Gyula narrációjával, a Debreceni Csokonai Színház olyan 
kiváló művészeinek előadásában, mint Marsay Magda, Gazsó János, Tóth 
József és Korondy György (már csak utóbbi él). Kertész olyan hangulatot 
teremtett a már akkor sem kimondottan operarajongó diákságnak, hogy 
hihetetlen. Eljött a híres Rajkó zenekar is, akinek egyik kiváló vezető prí-
mása Lendvay Csócsi Jenő volt, ma a 100 tagúak egyik irányítója. Eljött 
a csodálatos hangú Török Erzsi népdalénekes is, aki mikor egyik diáklány 
kicsit vihorászott, leszólt a színpadról: Hogy mondod kislány? Többet nem 
szólt, csend lett.

Az akkor pályakezdő, Sinkó László a Csokonai Színház tagjaként Ádámot 
alakította a Tragédiából. Az előadás után meglepve láttuk, hogy a hideg 
őszi időben vacogós cigarettázással várja a menetrendszerinti autóbuszt. 
Megleckéztethettük a kor csodáját, Pataki Ferenc fejszámoló művészt is 
feladványainkkal. 

Többen már nem élnek, csak az emlékeinkben.
Miért jutott mindez eszembe? Meghalt Antal Imre. Ő is járt a kultúr-

teremben, és zongorázott is. Nagyon fi atal és jó humorú volt már akkor 
is. Volt egy zongora, ami egy bizonyos hang leütése után csak azt mondta: 
kopp. Antal Imre elmosolyodott, de végigjátszott több darabot is egy rossz szó 
nélkül. Vele lépett fel Kocsis Albert, a korszak kiváló hegedűse és a klasszikus 
gitárkirály, Szendrey Karper László is. Ő sem volt híján a humornak, talált 
egy kalapot, amit hirtelen feldíszített egy talált krepp-papír szalaggal, és 
azzal mókázott Antal Imrével. Persze a komoly fellépés után az öltözőben. 
Domahidy László öblös hangú „Ó mely sok hal”-a felejthetetlen.

   Ezeket a kulissza-titkokat jelen sorok írója úgy láthatta, hogy az előadás 
után autogramért ment, amit kapott is. Sajnos ezek az értékes aláírások elkal-
lódtak. Az emlékezet azonban maradandó. A baj csak az, hogy a halhatatlan 
társulat tagjainak száma naponként, havonként egyre növekszik.

Harasztosi Csaba

Halhatatlanok
a kultúrteremben

Soha nem tapasztalt méreteket 
öltött tavasszal a Téglaparti temető-
ben a sírokról való föld- és palánta-
lopás, de a nyár beköszöntével sem 
múlt el a bosszankodásunk: kité-
pett, sósavval és gázolajjal kilocsolt 
virágok, meggyalázott sírkövek 
látványa fogad most bennünket. 
Milyen beteg lélek, milyen gondolat 
vezérli azokat, akik ezeket a cselek-
ményeket elkövetik? Ugyanolyan 
szomorúság vezet mindannyiunkat  
hozzátartozóink sírjaihoz, akkor 
kinek és miért áll érdekében ezen 
fájdalmat a fenti rongálásokkal, 
lopásokkal fokozni? Ha nincs egy 
szabad sírásó, egy ide beosztott 
rendőr, polgárőr vagy épp közhasz-
nú munkás, aki fi gyelné, hogy ki lop 
el egy másik ember sírjáról földet, 

virágot, s viszi a hozzátartozójáéra 
vagy éppen haza, vagy tépkedi ki 
előszeretettel a virágokat, ha nincs, 
aki ellenőrizné, hogy mely távozó 
„gyászoló” locsolókannája savas 
vagy gázolajszagú, akkor kérjük, 
vagy inkább követeljük, hogy a 
rongálók és tolvajok egyszer s 
mindenkorra hagyjanak fel tevé-
kenységükkel. 

Szeretnénk félelem nélkül gya-
korolni a Téglaparti temetőben 
kegyeleti jogainkat. És szeretnénk, 
hogy majd halottak napja köze-
ledtével se kelljen reszketnünk 
elhalt hozzátartozóink sírjának 
meggyalázása miatt, jövőre pedig 
úgy szeretnénk ültetni palántokat, 
hogy azok őszig megmaradjanak 
a sírokon. Köszönettel: A Téglaparti temető sírjainak károsult hozzátartozói

Postaládánkba érkezett
Nyílt levél a Téglaparti temető sírrongálóihoz

Június 20-22-e között került megrendezésre az 
Ifj úsági országos tűzoltóverseny Karcagon. Megyénket 
ifj úsági fi ú és lány kategóriában is Berettyóújfalu csapata 
képviselte.  A versenyre történő felkészülés már hóna-
pokkal korábban megkezdődött. A versenysorozat a 
biharnagybajomi megyei megmérettetéssel indult, ahol 
fi ataljaink az első helyet megszerezve kvalifi kálták ma-
gukat az országos versenyre. Eredményeiket látva több 

rendezvényre is meghívást kaptak. Vendégcsapataként 
érkeztek többek között a Békéscsabán rendezett megyei 
versenyre is, ahol szintén kiemelkedő teljesítménnyel 
képviselték városunkat. A meghívásos versenyek után 
következett a várva várt országos vetélkedés. A kitartó 
munka és a rengeteg felkészülés meghozta gyümölcsét, 
a fi úcsapat az előkelő 4. helyezést érte el, míg a lánycsa-
patnak sikerült felállni a dobogó alsó fokára.

Kitartásukért és eredményeikért elismerést érde-
melnek. Köszönet iskoláiknak, akik lehetőséget bizto-
sítottak a felkészüléseken, valamint a versenyeken való 
részvételhez. Nem utolsó sorban elismerést érdemel 
Bacsa Kálmánné, aki időt és fáradtságot nem kímélve 
készítette fel mindkét csapatot.

A lánycsapat tagjai: Hajdú Adrienn, Papp Zsófi a, 
Harangi Eszter, Lakatos Dorina, Gyüre Alexandra, 
Kocsi Judit, Lencsés Judit, Nyéki Júlia, Tallós Viktória, 
Pozsgai Piroska.

A fi úcsapat tagjai: Nyéki Máté, Papp Árpád, Tóth 
Bence, Katona Sándor, Görbe Zoltán, Nagy Ákos, Vigh 
András, Takács Szabolcs, Papp Zoltán, Balog István.

Berettyó ÖTE

A Berettyó ÖTE ifjú tűzoltóinak sikere 
Karcagon

– A Berettyóújfalu Város Sport-
jáért Közalapítvány a 2007. évben 
tevékenységét közhasznú formában 
végezte, vállalkozási tevékenységet 
nem folytatott. Tevékenysége: sport. 
Összes bevétele: 748 Ft, mellyel 
szemben 18.340 Ft kiadás realizá-
lódott. A kuratórium tagjai mun-
kájukat díjazás nélkül, társadalmi 
munkában végezték. Az alapítvány-
nak munkaviszonyban vagy a PTK 
szerinti szerződéses jogviszonyban 
foglalkoztatott sportolója nincs. A 
részletes közhasznúsági jelentés bárki 
számára megtekinthető a polgármes-
teri hivatal titkárságán, Berettyóújfa-
lu, Dózsa Gy. u. 17-19. sz. alatt.

– A Berettyóújfalu Városért Köz-
alapítvány a 2007. évben tevékenysé-
gét kiemelten közhasznú formában 
végezte, vállalkozási tevékenységet 
nem folytatott. Tevékenysége: a kul-
turális örökség megóvása, műemlék-
védelem. Összes bevétele: 5.905.724 
Ft, melyből a vállalkozásoktól kapott 
támogatás: 5.890.000 Ft, Apeh 1%-os 
visszautalás: 13.584 Ft, egyéb bevétel: 
2.140 Ft. A bevételekkel szem-
ben 136.847 Ft kiadása keletkezett, 
melyből hársfák beszerzése történt 
(90.000 Ft). A különbözet a pénzinté-
zetnek fi zetett kezelési költség. Tartós 
adományozásra szerződéskötés nem 
történt. Célszerinti tevékenysége: a 
Bessenyei-lakótelepen kialakított új 
játszóvár mellé 90.000 Ft értékben 

Kirándulások a Kulturális
örökség napjain

A Bihari Múzeum Baráti 
Köre az idei Kulturális örökség 
napjain (szeptember 20-21.) 
kirándulásokat hirdet.

1. Nézzünk körül házunk 
táján, ismerjük meg tájunk 

házait!
 
A bihari térség országos 

viszonylatban is kiemelkedő 
számú és színvonalú tájházzal 
rendelkezik. Kirándulásunk so-
rán ezek közül látogatunk végig 
néhányat úgy, hogy megjelenjen 
a résztvevők előtt az egykori 
csonka Bihar több tájegysége, 
nemzetisége, vallása az életmó-
dot bemutató falumúzeumok 
által. Így állomásunk lesz Kis-
marja egykori nagygazdaháza, 
Pocsajban a görög katolikus sze-
gényparaszti életmódot bemuta-
tó tájház, Esztár református kö-
zépparaszti tájháza, Hosszúpályi 
rekonstruált népi műemléke, 
valamint Derecske katonaházas 
telke, mely történelmi tekintet-
ben is egyedülálló.

Időpont:
szeptember 20., szombat

Indulás: 14 órakor
a Bihari Múzeum épülete elől.

2. Ady nyomában –
A Holnap városában

Száz éve, 1908-ban jelent 
meg Nagyváradon A Holnap 
című antológia első kötete, 
amely 7 fi atal költő: Ady Endre, 
Babits Mihály, Juhász Gyu-
la, Emőd Tamás, Balázs Béla, 
Dutka Ákos és Miklós Jutka 
verseit tartalmazta.

Induljunk most útra „A 
Holnap” városában, járjuk végig 
Várad utcáit, és tekintsük meg 
azokat a ma is álló épületeit, ame-
lyekben annak idején a költők 
megfordultak. Az időutazásban 
kalauzunk Tóth János, az Ady 
Emlékmúzeum igazgatója lesz.

Időpont: 
szeptember 21., vasárnap

Indulás: 
14 órakor a Bihari Múzeum 

épülete elől

Mindkét programunkon az 
utazás módja: különjáratú au-
tóbusz. A csoportok min. 12 fő 
részvétele esetén indulnak.

Részvételi díj:
2000 Ft/fő/program.

A Bihari Múzeum Baráti 
Köre tagjainak, 26 év alattii diá-
koknak: 1500 Ft/fő/program.

Családi kedvezmény (2 
gyerek+1 felnőtt, 1 gyerek+2 
felnőtt): 4500 Ft/3 fő/program.

„Hétvége” kedvezmény: 
mindkét programunkon részt-
vevők számára: 3000 Ft/fő/2 
program.

Érdeklődni, jelentkezni a 
Bihari Múzeum elérhetőségein 
lehet  (tel.: 402-390, e-mail: 
bihari.muzeum@mezei-vill.hu).

Jegyek kizárólag elővételben 
vásárolhatók szept. 1. és 13. kö-
zött a Bihari Múzeumban.

Bihari örökség 
nagyvárosban 

és kis 
falvakban

hársfák beszerzése, melynek fedeze-
tét a bevételeknél említett Budapest 
Bank Zrt. adományozta. A Kádár 
Vitéz lovasszobor létesítésére is 
történt adományozás 5.800.000 Ft 
összegben, melynek befejezése 2008. 
és 2009. évekre áthúzódik. Az szja 
1%-a 13.584 Ft, amit a Bihari füzetek 
megjelenítéséhez kívánunk felhasz-
nálni. A részletes közhasznúsági 
jelentés bárki számára megtekinthető 

a polgármesteri hivatal titkárságán, 
Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. 
sz. alatt.

– Berettyóújfalu Város Sportjá-
ért Közalapítvány köszönetet mond 
mindazoknak, akik adójuk 1%-ának 
felajánlásával anyagi segítséget nyúj-
tottak. Adószám: 19128678-1-09. 
Számlaszám: 10200380-34111291.

Köszönettel:
Kovács Zoltán kuratóriumi elnök

Közhasznúsági jelentések

Gyermekszobák dekorációs 
festését falfestékkel 

– mesefi gura,
mesefal –
vállalom.

Rácz Anikó festő
Tel.: 30 225-8674,  54 400-660
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Érettségi akár két év* alatt is! 
Gimnáziumi osztályainkban, esti tagozaton 

heti 2 délutáni  elfoglaltsággal
(*meglévő képesítés beszámításával).

A beiratkozottak 99%-a sikeres érettségi vizsgával zárta 
a tanulmányait. 

A felsőfokú intézményekbe jelentkezett diákok 100%-a 
felvételt nyert.

– A résztvevők diákigazolványt kapnak
– 23 éves korig családi pótlék igényelhető!

Érdeklődni:  Toldi Miklós Református Általános Iskola
4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 4.

Tel.: 54/402-039, 20/497-6097, 20/378-5177

Fotó: Kari

Hajlamosak vagyunk (magyar-
országi) magyarként a világot nega-
tív, pesszimista távlatból szemlélni. 
Nekünk úgy sem sikerül, sorsunk 
elrendeltetett, nem jutunk egyről 
a kettőre… Ilyenkor szoktunk ma-
gunkba fordulni, a harcot feladva 
egy – talán csak ránk jellemző 
– depresszív állapotba süllyedni. 
Nem vesszük észre, hogy a siker 
lehetősége, a sansz a felemelke-
désre, nagy dolgok elérésére igen 
is bennünk rejlik. Csak tenni kell 
érte. Sok-sok munkával és töretlen 
hittel.  Tudjuk, szűkebb hazánk, 
Bihar az ország legelmaradottabb 
régiói közé tartozik. Itt talán még 
nehezebb „sikerkováccsá” válni. 
Ám mégis van, akinek sikerül 
ez. Ilyen a városunkban – egész 
pontosan Berettyószentmártonban 
– élő Mezei József. Ismerjük őt 
mindannyian. Itt él köztünk, csen-
desen, minden különösebb fel-
hajtás, „rongyrázás” nélkül. Az ő 
eddig megtett és eredményekben 
bővelkedő életútját dolgozza fel 
a Bihari Füzetek 31. száma. Az 
írás Szívós István munkája, akit 
szintén mindőnk lát nap mint 
nap Berettyóújfaluban, veretes 
sorait olvashatjuk kéthetente a 
Bihari Hírlapban, s számtalan 
civil kezdeményezés szervezőjét is 
tisztelhetjük személyében. 

Írás született tehát A mérleg 
hava címmel. Írás, ami már a 
megszületése előtt követelte a 
létét, a napvilágra kerülését. Mert 
szembeötlő volt, hogy mennyi 
szépet és jót teremtett áldozatos 
tevékenykedésével Mezei József. 
Hogy vált a vekerdi kislurkóból 
villanyszerelő, majd sikeres vállal-
kozó és sportmecénás, a Morotva 
Park egyik megálmodója. Ezek a 
könyvecske képzeletbeli kilomé-
terkövei. „Az óra most veri tévelygő 
világunk végét…”- írja a szerző a 
Címadóban. Sok igazság rejlik 
ebben a sugallatban. Ám mégis 
vannak lámpások a zűrzavaros sö-
tétségben. Van felemelő szó, építő 
cselekedet. Ennek a krónikása Pista 
bácsi. Mert elérkezett a mérleg 
hava, ahol feltesszük a serpenyőre 
az eddigi eredményeket. A mérleg 
hava, amelyben Mezei József is 
született. 

Félszáz oldal maga az iromány. 
De benne van minden, amit tud-
nunk kell. Benne van Vekerd – 
Mezei József szülőfalujának és a 
környékének – története egészen 
az 1200-as évektől napjainkig. 
Végigvezetnek minket a mondatok 
a Mezei család több generáció-

jának történetén. Megtudhatjuk, 
milyenek is voltak a szorgos, ki-
tartó elődök, akiktől Mezei József 
átvette a becsületes munkavégzés 
egyetemes törvényeit. Végigkí-
sérjük a céltudatos kisgyereket 
egészen a felnőtt, családos, sikeres 
vállalkozóig. Láthatjuk, mint vált 
alkalmazottból cégvezetővé, hogy 
jutott el néhány szerszámtól sok 
ember kenyéradójává. Utazás ez 
a mű, ami valójában a szerző és 
ihlető baráti beszélgetéseinek ref-
lexiója, sorokba, oldalakba öntött 
„lenyomata”. Egy sikertörténet 
„tárgyiasulása”, Mezei József eddig 
megtett életpályája. Egy sors, amely 
nem lett volna teljes a sport imá-
data nélkül. Hiszen Mezei József 
a futball szerelmese. S itt jutunk 
el a mához, Berettyóújfalu talán 
legszebb sportsikeréhez, az MVFC. 
futsalcsapatának magyar bajnoki 
címéhez. S ilyenkor a gondola-
taink elkalandoznak, majd izzó 
szenvedéllyel gondolunk mind-
annyian a közelgő BL-selejtezőre. 
Hiszen Pista bácsinak is hatalmas 
lelkesedés, pátosz vezérli a tollát, 
amikor a sportsikerekről ír. Erőt 
ad neki, majd szétfeszíti a sorokat a 
büszkeség, hogy igen, ez a mi sike-
rünk, itt az ország egyik elfeledett, 
„lesajnált”, félreeső szegletében. Ez 
maga Mezei József eddigi tevékeny 
életének koronája is. 

Szükségünk van erre a műre, 
amely túlmutat az egyénen. Re-
ményt, erőt ad, kitartásra ösztökél. 
Adjuk hát tovább a rokonoknak, 
szomszédoknak, barátoknak, gye-
rekeinknek a szót, hogy van jövő-
kép, van miből építkezni, létezik 
cél a messzeségben. Csak akarni 
kell. Szorgos, becsületes nekibuz-
dulással, távlatokat kereső emberi 
jóakarással.  
Szívós István: A mérleg hava
B. Tónus Kiadó, 2008

Kiss Tamás

Mérlegen
a sikertörténet

Jó diákként az úttörőavatáso-
mon feszülten fi gyeltem igazgatónk 
jövőt vizionáló beszédét. Történt 
ez az 1990-dik évben a Dr. Zöld 
Sándor csapat büszke tagjaként. 
Majd valami más jött. Egy fi atal, 
szakállas, hosszú hajú férfi  és gi-
tárjával az akkor először hallott 
„Aki a múltba nézett, a jövőbe lát, 
a jelent is érti, ha nyitott szemmel 
jár…” csapatindulót énekelte és 
vele együtt az akkori 3-as iskola. 
Kollektív élmény. Mondanánk. A 
korszakra nem emlékszem. A dalra 
igen. Ma is… 

Kocsis Csabi – bácsi – volt. 
’79-ben születtem, Csabi ’59-ben. 
20 év van közöttünk. Ez nem válto-
zott. Nem is fog. Ma együtt írunk, 
dolgozunk, szerelmesei vagyunk 
városunknak, Biharnak, a jónak, 
a szépnek.

A Naposcsibe 30 év koncert 
augusztus elején kulturális szín-
foltja volt városunknak, ahová nem 
csak helyből érkeztek vendégek, 
de Püspökladányból és az Újfalut 
körül ölelő településekről is jöttek 
és emlékeztek. Fiatalságukra. A ma 
már nem létező klubéletre. Közös 
éneklésre.

A pol-beat, mint műfaj ma is 
a kérdések középpontjában áll, de 

mindenképp reneszánszát éli. Bár 
a rendszerváltás egy ideig temette a 
pol-beatet, mégis olyan előadói ne-
vekkel büszkélkedhet, mint Dinnyés 
József, Pór Tamás, Dévényi Ádám. 
A valamikori népmozgalommá nőtt 
előadói műfaj komoly felvevő kö-
zönséggel, a KISZ-klubok, táborok 
és rendezvények élvezetes hangulati 
elemévé vált. Ma is ismert s népsze-
rű előadók járták az országot, és vi-
lágslágereket überelő népszerű da-
lokat énekeltek. Az akusztikus gitár, 
amelyen két akkord lefogása után 
máris felcsendülhetett a „Falu végén 

vályog viskó” kezdetű örökbecsű. A 
versmegzenésítések kultúrtörténe-
tileg is jelentős korszakát képezik a 
magyar művelődéstörténetnek.  Az 
esten is felcsendülő „Paff  a bűvös 
sárkány” című dal, kiválóan megfért 
a saját szerzeményekkel és az akkor 
futó nemzetközi dalok magyarosí-
tásával, vagy autentikus színpadra 
állításával. Vitathatalan érdeme a 
daloknak az énekelhetőség. Ma is.

A Naposcsibében több van, 
mint ami a felületes szemlélőben 
felmerül. Hazai. A mienk. A koncert 
alatt fi gyeltem a közönséget, és az 

ajkak mozgása, a lábakon dobolás, 
mosoly és baráti összenézés min-
dent elmondott. Élvezik. Ma is. A 
valamikorit – az élvezettet – nem 
lehet törölni, az tovább működik. 
Néha maszatosan indulva, de ösz-
szehangolva, tercelve. Kocsis Csaba 
és Gál Csaba remekül egészíti ki 
egymást hangban és hangszeres 
tudásban egyaránt. Na és barátok. 
Ezt másként nem lehet. Illetve lehet, 
de nem érdemes. Boldogok voltak. 
Nem csak a hallgatók. Az előadók 
is. Ugye, hogy működik. Örök a 
fi atalság. Lélekben. A régi képekből 
összeállított vetítés, a közbeikta-
tott sztorik, történetek, személyes 
kiszólások, dalba építések olyan 
hangulatot teremtettek, amelyet 
CD-n visszaadni nem lehet. Egy-
másnak szóló jelentések. A vetítés 
zenei aláfestése az „Újfalu opusz” 
bekeretezett ajándék példánya 
CD-n városunk alpolgármesterének 
olyan „Gál Csabis”, olyan szellemes 
és baráti, mint a zenekar maga. 

Annyi mindet megálmodtunk. 
Várás is volt. Lesz is még. Egyszer 
fenn és egyszer lent. A cigánykerék 
forog tovább. Pörög… A dal pedig 
szólt. A dal szól. Lélekmag, melen-
gető viszontlátás…

Bíró Gyula

Pol-beat forever
– tehát a dal megy tovább… –

Augusztus 6-án este nosztalgiáztunk a volt megyeháza dísztermében. 
Gál Csaba és Kocsis Csaba „repített” vissza bennünket az időben. Vissza-
csengtek fi atal korunk kedvenc dallamai, dalai, s persze közben pergett a 
fi lm, emlékeztünk EFOT-ra, építőtáborokra, főiskolai, egyetemi bulikra.

Mindkét előadótól hallhattunk új produkciókat is, megzenésített ver-
seket, önálló szerzeményeket. Mosolyogva emlékezve néztük a Kocsisné 
Ildikó által összeválogatott régi, felvillanó képeket. Szinte hihetetlennek 
tűnt, hogy már 30 éves a Naposcsibe! Augusztus 6-án nem hittük el, hogy 
három évtized telt el, hiszen mindenkit úgy láttunk ott, mint akkor.

Köszönjük Kocsis Csabának és Gál Csabának, a szervezőknek, hogy 
ebben a rohanó világban néhány órára megállítottak bennünket.

Sz. I-né

Naposcsibe

„Aranyleső” népünk orcáján 
felragyogott a remény. Óriási erővel, 
nagy lendülettel végig lapátolta a 
pályát, ezer méter szenvedés után 
első eszmélése: bajnok vagyok! Az 
idei olimpia első magyar bajnoka, 
Vajda Attila elgyötört tekintetén 
boldogság sugárzott, őszinte mosoly. 
Egy igazi, mély és sportemberhez 
méltó győzelmi öröm a sok öklét 
rázó, eltorzult arcú robot őrjöngő 
műsorával szemben. A magyar 
nemzeti lobogó kúszik a középső ár-
bocra, és a szerény szegedi fi ú ajkán 
nemzeti imádságunk énekhangjai 
szólnak. „Nemzetieskedik” – mon-
daná egy közjogi méltóság.

A 16. napon megszületett a 
második is. Oly sok viszály, sértődés 
és hűtlenség-hálátlanság után fá-
radtan, de boldogan ölelik egymást. 
Kéz a kézben fellépnek a dicsőség 
dobogójára, újra felszállnak nem-
zeti himnuszunk hangjai a kínai 
egekbe. Énekli, memorizálja mind 
a két lány, Kovács Katalin és Janics 
Natasa is. A kemény szívű, hono-
sított szerb csukott szemhéja alatt 

könnycsepp csillog. Összetartozásuk 
és barátságuk már eltéphetetlen, 
a zászló alatt áradó szeretetükből 
bizonyosan jut majd sikereik ha-
raggal elhagyott mesterének, a haj-
dani bajnoknak, Rozsnyói Katalin 
asszonynak is.

A zárónapra maradt a harma-
dik. A „Kemény-csapat” szimpatikus 
és intelligens. Mesterük tudatosan 
megtervezte a nagy viadal minden 
mozzanatát, a csapat pedig irgalom 
nélkül végrehajtotta. Ők a medence 
zseniális zsonglőrei, akrobatái. A 
lelátón ezer magyar, több tucat 
nemzeti zászló, rajtuk feliratok: 
Körmend, Békéscsaba, Kecskemét, 
Kokad és más magyar helységek 
nevei. A vízipóló szerb és amerikai 

gladiátorai között sorakoznak a 
mieink eredményhirdetésre. A 
Himnusz szívbemarkoló hangjaira, 
árbocra kúszó lobogónk látványára 
mondják ők is nemzeti imádságunk 
énekhangjait. A nagy menetelők, a 
rettenthetetlenek, a „nemzetieskedő 
kivagyiság” gazdalegényei. 

Három pillanat, három csoda az 
egész világ előtt. Most ennyi jutott, 
ennyire voltunk képesek, s talán 
többet nem is érdemeltünk. 

Sportolóink sikere az ország 
sikere – hirdette a szlogen heteken 
át. S most mondja a miniszter is: 
sportolóink teljesítménye összefügg 
az ország gazdasági teljesítmé-
nyével. És az a teljesítmény mivel 
függ össze? 

Igen, ha aranyban mérjük: az 
elmúlt hat évtizedben – a londoni 
1948-as játékok óta követem fi-
gyelemmel – 2-3 világverseny volt, 
amelyen tíz arany alatt maradt a 
magyarok teljesítménye, de az ezüst 
és bronz medálok száma sem volt 15 
alatt sosem. 

Pekingben kialudt az olimpiai 
láng, a nemes versenyek véget értek. 
Tudni lehet, hogy itthon majd feliz-
zik az indulat, egekig csap a média-
hangulat. Már Pekingből éles bíráló 
hangok érkeztek: a kormánynak 
nincs sportpolitikája. Nagy Imre, 
a kivégzett miniszterelnök mondta 
még 1953-ban: sportnagyhatalom 
vagyunk. E státuszunkat a pekingi 
nyár végleg lerombolta, vége ismét 
egy illúziónak. 

Sportbeli eredményeink nem 
kizárólag a gazdasági teljesítménnyel 
vannak összefüggésben. A magyar 
közerkölcs mai állapota a sport 
teljesítményeket is kedvezőtlenül 
befolyásolja. Ahol a kormányfő be-
vallja, hogy hazugságra és trükkökre 
épül a kormányzás, ahol bankok 

számláiról százmilliárdok kerülhet-
nek jogtalanul magánkezekbe, ahol 
büntetlenül ellophatják a vasúti 
síneket, ahol nem intézkednek, ha 
tanuló veri a tanárt, ahol gátlástalan 
üzletté vált a gyógyítás ügye, ahol a 
labdarúgás szintjére süllyed lassan 
valamennyi sportág, ahol ….., ott 
a lakosság kilátástalannak látja 
saját jövőjét. Nemzeti önismeretünk 
szétrombolásának, nemzeti önhitünk 
megroppantásának és nemzeti erőnk 
megrendítésének is következménye 
a pekingi nyár. Hit és önbecsülés 
hiányában kiváló képességű, remek 
adottságú sportolóink csak a  pekingi 
teljesítményekre képesek.

Láthatta, tapasztalhatta ezt a 
magyar miniszterelnök is, az orosz-
magyar női kézilabda mérkőzésen, 
amikor „felelős patriótaként” hol 
öklét rázta, hol az asztalt csapkod-
ta, hol az ellenfél hibáinak tapsolt, 
majd angolosan távozott páholyából 
látványos szurkolása után.

Próbatételre szólító idők követ-
keznek.

Szívós István

A pekingi nyár három pillanata

Lakásvásárlásra 
szabadfelhasználásra 
személyi kölcsönök

Kedvezőtlennek érzi 
meglévő lakáshitelét? 
Magas élet- 
és hitelfedezeti 
biztosítással 
kombinált?
Még magasabb 
összegre 
lenne szüksége?

Hívjon bizalommal!

B. Monok Ildikó
30 555-6808
Email: 
hitelek.hitelek@gmail.com
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Berettyóújfalu, 
Alkotmány u. 1. sz. alatti 

1105 m2-es építési telek eladó. 
Irányár 3,5 m Ft. 

Érdeklődni 
20 979-4558, 30 490-7324 

telefonszámon lehet.
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IRODASZEREK
Leporellók, fénymásoló-papírok,
faxpapírok, pénztárgép-szalagok,

borítékok, tintapatronok,
fl oppy- és CD-, DVD-lemezek,

lézer-tonerek, festékporok.

NYOMTATVÁNYOK
Számlák, nyugták, menetlevelek,

Szállítólevelek, 
orvosi nyomtatványok

HÁZTARTÁSI PAPÍRÁRUK

Műanyag tányérok,
poharak és evőeszközök.

FÉNYMÁSOLÁS,
spirálozás, laminálás.

A városok között Berettyóújfalu is bemutatkozik.

,

Sporteredmények

GÉPKÖLCSÖNZŐ
bontókalapácsok,  ütvefúrók,

döngölőgépek, körfűrész, 
szőnyeg- és kárpittisztító, 

fűnyíró, sövényvágó, csiszoló, 
permetező, lapvibrátor 
(viacolor lappal is) ...

Berettyóújfalu, Krúdy Gy. u. 5. (a 
kórház mellett)

Telefon: (54) 401-183

Születtek
Július

11.: Csörsz Balázs
 (Csörsz Gergely 
 Török Anita)
19.: Molnár Attila
 (Molnár Csaba
 Sallak Magdolna)
31.: Bondár Donát
 (Bondár Donát
 Diószegi Enikő)

Augusztus
5.: Tollas Gyula
 (Tollas Gyula
 Balog Katalin)
8.: Balog Tibor
 (Balog Sándor
 Fodor Ágnes)

Házasságot kötöttek
Augusztus

9.: Kisikán Tibor
 Kondor Beáta
9.: Tyukodi Zsigmond Gergely 
 Csávás Mariann
13.: Nemes Bél
 Bányai Helga
13.: Száli György Zoltán
 Kóti Andrea Noémi
16.: Müller Sándor
 Schmindt Andrea Rozália
16.: Balázs Roland
 Zákány Anikó
16.: Balogh Tamás 
 Veligdán Szilvia
16.: Papp Gyula Tibor
 Kundráth Andrea Anikó

Elhunytak
Augusztus

4.: Iliszi Mihály (1950)
 (Debrecenben halt meg)

KIÁLLÍTÁS
Szeptember 8-án, 17 órakor 

Tolnay Tibor nagyváradi festő-
művész kiállításának megnyitója 
a Kisgalériában. A kiállítás megte-
kinthető szeptember 25-ig napon-
ta, 9 - 17 óra között.

SZÍNHÁZ
Szeptember 13-án, 19 órai 

kezdettel APÁCA-PÁC, a szegedi 
Árnyszínház musical komédiája. 
Szereplők: Varga T. Zsuzsa, Szilá-
gyi Annamária, Kürtös Petra, 
Márkus Judit, Papp Gabriella.

Többen sérelmezték, hogy azt ír-
tuk lapunk hasábjain, hogy a labdás 
sportok a futsalt kivéve nem sok si-
kert értek el. Nos valóban egy kicsit 
helyesbíteni kell, hiszen igaz, hogy a 
BUSE felnőttcsapata épphogy benn-
maradt a bajnokságban, viszont az 
U-19-es és az U-16-os csapat igen 
meggyőző teljesítményt nyújtott. 
Mindenképpen megérdemlik, hogy 
közöljük azt a cikket, amit a BUSE 
juttatott el hozzánk: 

– Remekül szerepeltek az elmúlt 
szezonban a BUSE utánpótlás-csapa-
tai az NB III-as labdarúgóbajnokság  
Tisza csoportjában. Az ifjúsági 
csapat megnyerte a 2007/2008-as 
bajnokságot, míg az U16-os csapat 
a 3. helyen végzett.

A Csendes Károly edzette U19-
es csapat a bajnokság folyamán 65 
pontot szerzett, csupán egyszer 
talált legyőzőre, emellett a 28 mér-
kőzéséből 19-et megnyert, és nyolc 
alkalommal játszott döntetlent. 
A csapat gólerősségére jellemző, 
hogy a mérkőzéseken 123 góllal 
terhelték az ellenfelek hálóját, mi-
közben mindössze 28-at kaptak. A 
fi úk a bajnokság nagy részében jó, 
kiegyensúlyozott játékot produkál-
tak, ami megfelelő gólerősséggel 
is párosult. Ennek köszönhető a 
bajnoki cím.

A Vékony Sándor által irányított 
U16-os csapat is sikeresen szerepelt. 

A megszerzett 63 pont a következő-
képpen jött össze: 28 mérkőzésen 20 
győzelem, 3 döntetlen és 5 vereség. 
A góllövéssel a serdülők sem álltak 
hadilábon, ugyanis a mérkőzéseken 
117 alkalommal mattolták az ellen-
felek védelmét. A heti 3-4 edzéssel 
készülő U16-osok több mérkőzést 
nyertek meg látványos, olykor kö-
zönségszórakoztató játékkal, és ha 
a rangadókon sikerül a kapu előtt 
kicsit határozottabban futballoz-
niuk, akár előrébb is végezhettek 
volna. A bronzérem azonban így is 
szép, és megbecsülendő sikereként 
könyvelhető el.

Itt kell megemlíteni, hogy az 

ifi bajnokság gólkirályi címe is hoz-
zánk került, 33 góllal Ferenczi Lajos 
lett az első, míg az U16-os bajnok-
ságban a 32 gólt rúgó Vígh Attila a 
második helyet szerezte meg az NB 
III-as góllövő versenyben.

Az idei bajnokságban mindkét 
korosztályos csapat célja a tavalyi-
hoz hasonló jó szereplés megismét-
lése, emellett fontos szakmai cél, 
hogy minél több olyan játékost sike-
rüljön képezni, kinevelni, akik né-
hány éven belül a felnőttcsapatnak 
is meghatározó játékosai lehetnek.  

BUSE
Gratulál a szerkesztőség,

és bocsánat!

Remekeltek az utánpótlás-csapatok

A bronzérmes U-16-os csapat

A BMSE ökölvívó szakosztá-
lyának első félévben elért eredmé-
nyeit közöljük a kézilabdacsapatok 
értékelése után. A BMSE ökölvívó 
szakosztályának edzője, Nemes 
József edző juttatta el tanítványai 
„eredménylistáját” lapunkhoz. 

Az év mindig az aktuális „Pofon 
parti” nevű megmérettetésekkel 
kezdődik a bokszolóknál. A négy 
megye teljes utánpótlás korosztá-
lyát felvonultató versenyrendszer-
ben mindig más helyszínen törté-
nik az aktuális csatározás. Február 
19-én Derecskén kezdődött a soro-
zat és Berekböszörményen, Debre-
cenen, Törökszentmiklóson át újra 
Debrecenen, Szászhalombattán és 
Újlétán keresztül vezetett az útja. 
Ezeken az aktuális bunyókon sorra 
érmet szereztek tanítványaink. 

Március 1-jén, 2-án a Szen-Na 
Kupa országos versenyen, melyet 
itthon, Berettyóújfaluban ren-
deztünk a serdülők között Köves 
Dávid és Kovács Róbert is első 
helyezést szerzett. Ez reményke-
déssel töltött el bennünket, hiszen 
három hétre rá, március 19-től 
22-ig diákolimpiai döntőn vettünk 
részt Nagykanizsán. Mindkét ver-
senyzőtől jó eredményt vártunk, 
de csak Kovács Róbertnek sikerült 
egy ötödik helyezést kiharcolnia. 

Labdarúgás NB III.
Tiszalök – BUSE 2:0

BUSE – Sényő 5:0
U-19

BUSE – Tiszalök 5:0
Sényő – BUSE 3:1

U-16
BUSE – Tiszalök 9:0

Sényő – BUSE 1:8

Motorsport,  gyorsulás
Ökrösi István utolsó versenyét 

is megnyerte versenysorozatában. 
Kunmadarason húszezer néző előtt 
a legjobb idővel, 9,7 másodperccel 
verte a mezőnyt. Rajta kívül 10 má-
sodperc alá senkinek nem sikerült 
kerülnie. Ez körülbelül 15-20 méter-
nyi előnyt jelent. Villáminterjújában 
István elmondta, motorja alig bírta ki 
a versenyt, és most egy teljes motor-
felújítás következik. Reméljük, már 
támogatók segítségével. 

Futsal
Szeptember 9-10-12-én Debre-

cenben, a Főnix csarnokban kerül 
megrendezésre a Futsal Bajnokok 
Ligája csoportmérkőzése. Azóta 
a negyedik csapat kiléte is eldőlt. 
A holland Beverwijk csapata lesz, 
aki megpróbálja „fiaink” sorsát 
megnehezíteni. Háromnapos jegy 
vásárlása esetén (2.700 Ft) aján-
dék focilabda jár a szurkolóknak. 
Tízéves kor alatt a belépés díjtalan. 
Szurkoljunk együtt a Mezei Vill 
csapatáért!

Az országos versenyek sorában egy 
nemzetközi, az egri Bornemissza 
Gergely verseny következett (június 
6-7-8.). Itt Kovács Róbert ismét ötö-
dik helyezést ért el, viszont Köves 
Dávid egy nagyon szép harmadik 
hellyel „tette le névjegyét”. 

Július 12-13-án a mezőkövesdi 
Matyó-kupán volt a következő 
bizonyítási lehetőség, ahol Köves 
Dávid fényesített az előző bron-
zon, és a dobogó második fokára 
állhatott fel. Kovács Róbert is 
összekapta magát erre a verseny-
re, és bronzérmet szerzett. Első 
félévünket eredményesnek ítélem, 
de nem állhatunk meg, hiszen 
ősszel igen komoly versenyek 
várnak ránk. Szeptember 27-28-
án Gyöngyösön, a Mátra-kupán 
öklözhetnek újra a fi úk, mely ver-
seny nem titkolt célja a felkészülés 
az ugyanitt (Gyöngyösön október 
2-a és 5-e között) megrendezendő 
országos bajnokságra. Az országos 
bajnokságon mindkét fiunktól 
érmes helyezést és harcos, magas 
színvonalú ökölvívást várok. 

Köszönjük támogatóinknak, 
hogy segítségükkel részt vehettünk 
ezeken a versenyeken: Szen-Na Au-
tószerviz, Aranyi Károly és Almási 
Sándor egyéni vállalkozók. 

R. S.

Továbbra is eredményesek 
az ökölvívók

2002-től – hat éven át – vívta 
csatáját esélytelenül az életéért, a 
jelenlétéért. Esélytelenül, mert a 
gyertyát meggyújtották, és pislá-
kolva égni kezdett benne. Égett az 
ideje, a lehetősége, a jövője. Eleinte 
még furcsa gondolatokat váltott ki 
belőlünk is a bizonytalan járása, az 
akadozó beszéde. Kissé szokatlan 
volt a viselkedése. Láttuk, hogy 
kapaszkodva ment fel a lépcsőkön 
az osztályokba órát tartani. Taní-
tani. A tanulók azt hitték, hogy 
a tanár néni kicsit talán…, azért 
dülöngőzik, azért beszél nehezen, 
és reagál a megszokott stílusától 
eltérően a viselkedésükre. De nem, 
sohasem, egy alattomos betegség 
kezdeti tünetei voltak ezek, amellyel 
a gyógyítók sem tudtak megbirkóz-
ni. Fogyott belőle az életerő, s csak 
forgott a súlypontja körül, mint a 
gyökér nélküli virág, melyet ide-
oda görget a ballagó idő. Hat évig 
pislákolt benne a gyertya. Pedig 

úgy szerette az életet. Kedve volt a 
világra, munkára, tanításra. Mert 
pedagógus volt. Matematika-fi zika 
szakos tanár. Itt a városban kezdte 
hivatását 1975-től. Tíz tanévet az 1. 
Számú Toldi Miklós Általános Isko-
lában, majd az új intézmény meg-
nyitásával, az akkori 7. a osztályával 
együtt átkerült a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolához. Ott is matekot, 
fi zikát tanított. Egy ideig még né-
met nyelvet is. Mindig jó kedvvel, 
hatékonyan, eredményesen. Szeret-
te a hivatását, a tanulókat. Mindig 
fontosnak tartotta, hogy mindenki 
megértse a tananyagot, a legfon-
tosabb szabályokat, műveleteket. 
Szemléletesen magyarázott, érvelt, 
indokolt. Miniszteri dicséretes 
tanár volt. Szerettük Őt, izgultunk 
érte. Szomorúan vettük tudomásul, 
hogy a betegsége miatt már nem 
taníthat többé. És megrendítő volt 
a hír, hogy az életének is vége. 27 
évig tanított, nevelt, oktatott. Két 
fi ú édesanyja volt. Szeptemberben 
– amikor kezdődik az új tanév 
– lett volna 58 éves. A tablókon 
maradt a fényképe. A szívünkben 
az emléke.

                            Portörő Miklós
volt igazgató

Most már minden tanév
nélküle kezdődik

In memoriam Retterné Vámos Elvira

Postaládánkba érkezett


