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„Gyermekeinknek is tudatában kell lenniük a felelősségnek, hogy
nekik is kötelességük magyarnak maradni és ezt a kultúrát ápolni”
„Isten, áldd meg a magyart/
Jó kedvvel, bőséggel,/ Nyújts feléje védő kart,/ Ha küzd ellenséggel;…”

186 esztendő messzeségéből szól
Istenhez e fohász, a könyörgés nemzetünkért, a magyarság jobb sorsáért, megmaradásunkért. Kölcsey
Ferenc 1823. január 22-én tett pontot a szomorúságában is gyönyörűséges, magasztos és felemelő verse végére. Megírta a Himnuszt. A
magyarság sorsáért aggódó költemény Erkel Ferenc megzenésítésében nemzetünk éneke lett, hozzánk tartozik. Reményeinkhez,
kétségbeeséseinkhez, örömünnepeinkhez, csalódásainkhoz, sikereinkhez, vereségeinkhez, jelképez
minket itthon és a nagyvilágban.
Jelképe a magyarok összetartozásának. Mi, Kölcsey Ferenc utódai
1993 óta ünnepeljük a magyar kultúra napjaként e napot. S mert magyar kultúra csak egyetlen egy van,
Montrealtól Sydney-ig, New Yorktól Buenos Aires-ig a diaszpórákban, a trianoni békediktátum által
megcsonkított Magyarországon élő
és a határainkon kívül rekedt magyarság számára (majdnem)ugyanazt jelenti. A valahonnan Ázsia mélyéről érkező, sokaknak idegen,
sokak által meg nem értett, különös és néha különc kis nemzethez
való tartozást, nemzeti önazonosságot, összetartozást. Erről emlékezünk meg városunkban is 1994 óta
évről évre, és idén már kilencedik
alkalommal az összetartozás jegyében Biharország egykori székhelyével, Nagyváraddal közösen.
2009. január 20.
A szélesedő, a magyar kultúra
egyre bővebb és színesebb palettáját

napjainkban, mint sok egyéb tekintetben, a kultúrában is új időket él
Berettyóújfalu. Az elmúlt esztendő
végén ugyanis egy irányítás alá, egy
szervezetbe, nevezetesen a HerpályTeam Kft.-be vonták a városmarketinget, az idegenforgalmi, kulturális területeket és a médiát abban
a reményben, hogy így gazdaságosabban és hatékonyabban lehet működtetni azokat. A polgármester az
idei kultúra-napi rendezvénysorozat
újdonságairól is szólt. Elmondta, az

Tisztelegve irodalmi nagyságaink,
Kölcsey és a 250 évvel ezelőtt született Kazinczy Ferenc emléke előtt
elemezte kulturális életünk jelenét,
kihívásait, és a jövőbe tekintve arról beszélt, hogy az Európai Bizottság döntése alapján az idei esztendő
a kreativitás éve Európában. Ennek
jegyében március elején konferencián döntenek arról, miként lehet a
támogatási programokat a kreativitás és az innováció szolgálatába állítani.

akik érdeklődés híján nem vettek
részt az ünneplésben. A legkiemelkedőbb nagyváradi eseményeket
pedig ottani kollégáink, a Bihari
Napló újságíróinak tollából ismerhetik meg az olvasók.
A sajtótájékoztatóval egyidőben
a Sinka István Városi Könyvtár
szervezésében könyvbemutató volt,
melyen dr. Szirák Péter irodalomtörténész A kultúrák sokfélesége
címmel tartott előadást. (Erről Kiss
Tamás számol be az olvasóknak.)
***
,,Bal sors akit régen tép,/ Hozz
rá víg esztendőt,/ Megbűnhődte már
e nép/ A múltat s jövendőt! Őseinket
felhozád/ Kárpát szent bércére, …”
Talán itt, az újság hasábjain is
végig kellene mondani mind a 64
sort, ahogy Meleg Vilmos, a Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulatának vezetője és színésze
végigmondta itt, nekünk Berettyóújfaluban a magyar kultúra ünnepe megnyitóján a Bihar Vármegye
Képgalériában. És aztán csendben
kellett volna maradnunk, szemlélni a falakról függő képeken a tőlünk elválasztott, pusztulásában is
gyönyörű Nagyvárad csodáit, a Körös-partot, a 19. századvég szeces�sziós épületeit, és nézni a Kristófi
János, egyik legismertebb nagyváradi festő finom, lágy színein is átütő megtört és meggyötört arcokat,
sorsokat. A képekből megismerni a
festő szülőfaluját, Monostorpetrit,
és hallgatni magyar kultúránk legnépszerűbb követének, Bartóknak
zenéjét a Nagyváradi Filharmónia
tehetséges, fiatal művészeinek előadásában, akik többször is felléptek
az est folyamán. És egymás szemébe
is nézni, az ezúttal szűkösnek bizonyuló képgaléria nagyszámú váradi
és berettyóújfalui résztvevőjének
csak a világhírű regényíró, Henry
Sienkiewicz kérdését feltenni: Quo
vadis? (Domine).
***
Szeifert Ferenc polgármester a
magyar kultúra-napi rendezvénysorozatot megnyitva önkéntelenül
is válaszolt a sienkiewicz-i kérdésre.

A jelen társadalmi folyamatok
mind Európában, mind Magyarországon indokolttá teszik azt, hogy
minél többet gondoljuk a fejlesztésre. Olyan kreatív gondolatokkal
járuljunk hozzá egymás tevékenységéhez, mely ismét – a sok szemből lánccá fűződve – Európa egyik
szellemi központjává emelhet bennünket. Olyan magaslatra, ahol a
magyarság mindig is helyet foglalt. Erre figyelmeztet bennünket
Kölcsey a Himnusz soraiban, tanít Kazinczy saját irodalmi és tudományos tevékenységével, és buzdít most, 2009-ben a kreativitás éve
valamennyi célkitűzésével. Végül a
polgármester Kazinczy útmutatását
ajánlotta hallatóságának figyelmébe:
„Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt
ha nem érted/ Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.”
A polgármesteri megnyitót követően Biró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere köszöntötte immáron sokadjára a berettyóújfaluiakat
és a vele együtt érkezett szép számú
váradi küldöttséget, és mindazokat,
akik tevékeny részesei annak, hogy
a kultúra-napi megnyitón együtt lehetünk és ünnepelhetünk. Az alpolgármester asszony elmondta, ha
ünnepre készülünk, először a lelkünket öltöztetjük ünneplőbe, aztán mi magunk is ünneplőbe öltözünk, templomba megyünk, és
Isten áldását kérjük ahhoz, ami nagyon fontos nekünk.
- Lehet, hogy most egy kicsit másképp készültünk a magyar kultúra ünnepére, de kérem
Önöket is – mondta az alpolgármester asszony -, hogy lelkünket megnyitva, fülünket kitárva,
a szemünket felnyitva engedjük
meg magunknak, hogy csodáljuk, ami csodálható, engedjük
meg magunknak azt, hogy nagyjaink tetteiből és szavaiból tanulva
meglássuk a mellettünk, a közöttünk élő nagyokat is, mindazokat, akik életükkel, munkásságukkal a közösséget szolgálják. Nem a
magyarságot itt az anyaországban,
(Folytatás a 3. oldalon)
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ilyenkor már hagyományos Erdélyi Gábor-díj átadása mellett a most
alapított Magyar Kultúra Napja
Vándordíj is átadásra kerül, amelyet
azok (az idén általános iskolások,
jövőre középiskolások) kaphatnak
meg, akik a szintén most először
megrendezett kultúra-napi vetélkedőn a legeredményesebben szerepelnek. Az is szándékukban áll,
hogy a két város kapcsolatát tovább
szélesítve a következő évtől középiskolásaink is összemérhetik tudásukat, ismereteiket a magyar kultúra
témakörében. Biró Rozália Nagy-
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bemutatni kívánó egyhetes rendezvénysorozat mindkét városban ebben az évben is sajtótájékoztatóval
indult, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a nyilvánosság által mennél nagyobb kört szólíthassanak
meg, és közvetíthessék számukra
a rendezvények sugallta értékeket.
A berettyóújfalui sajtótájékoztatón
városunkat Szeifert Ferenc polgármester és Lévai Ágnes idegenforgalmi és kulturális divízióvezető, míg
Nagyváradot alpolgármestere, Biró
Rozália és dr. Fleisz János egyetemi tanár, a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetségének elnöke képviselték. Szeifert
Ferenc miután a magyar kultúranapi közös rendezvények céljáról
és múltjáról beszélt kiemelve az elmúlt 8 év legnevesebb, legemlékezetesebb eseményeit, arról is tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy

A nagyváradi rendezvénysorozatról Fleisz János egyetemi tanár,
míg a berettyóújfalui eseményekről Lévai Ágnes divízióvezető tartott részletes ismertetőt a sajtó képviselőinek, hogy megítélésük szerint
válogathassanak a programokból. A
Berettyó Televízió és a Bihari Hírlap munkatársai valamennyi rendezvényen jelen voltak, így átfogó
tudósítást tudunk nyújtani a kínálatból azoknak is, akik idő hiányában és kedvcsinálóként azoknak is,

várad magyar közösségének szemszögéből értékelte a 8 év közös rendezvényeit. Leszögezte, kiállták a
próbát, sőt egyre szélesebb rétegeket érintenek meg annak ellenére,
hogy bár Nagyvárad önkormányzatán belül létrehoztak egy részleget,
amelynek feladata a kultúra és a civil szervezetek támogatása, ez azonban nem tud olyan mértékű segítséget adni, mint ahogyan az elvárható
volna, illetve itt, Berettyóújfaluban már hagyományosan szokásban van. Az alpolgármester asszony
köszönetet mondott Berettyóújfalu
önkormányzatának, hogy partnerek a közös rendezvényekben, a pályázatokban, mert ezek lehetőséget
adnak arra, hogy a határ két oldalán
élő magyarok jobban megismerhessék egymást, és közösen mutathassák fel, ápolhassák azt, amijük van,
értékeiket és magyar kultúrájukat.

bhirlap@freemail.hu

Közlemény
Tekintettel a megemelkedett lakossági hulladékszállítási költségekre
2009. január 1-jétől Berettyóújfalu Város Önkormányzata a méltányosságból megállapítható lakásfenntartási támogatás havi összegét 3 ezer forintra megemeli. A támogatás összegének megemelése a már megállapított
méltányossági lakásfenntartási támogatásokra is vonatkozik. Így a 2008.
évben megállapításra került támogatások összege 2009. január 1-jét követően szintén emelt összegben kerül kiutalásra.
Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. alapján 2009. január 1-jétől óvodáztatási támogatásban részesülhet az a szülő vagy törvényes képviselő.
• akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
fennáll,
• aki három, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába,
• aki gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról és
• aki önkéntes nyilatkozatot tett, vagy tesz arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen a szülő.
A támogatás összege első alkalommal természetbeni ellátásként 20 ezer
forint gyermekenként. Ezt követően esetenként és gyermekenként 10 ezer
forint, mely összeg tárgyév június és december hónapban kerül kiutalásra.
Az első alkalommal nyújtandó 20 ezer forint összegű természetbeni támogatás annak a szülőnek folyósítható, aki gyermekét 2009. január 1-jét
követően íratta be az óvodába.
A kérelmek 2009. január hónaptól nyújthatóak be a polgármesteri hivatal 18-as és 19-es irodáiban.
Tájékoztatást a következő telefonszámokon kérhetnek:
(54) 505-442, 505-443.

Meghívó!
Bemutatjuk az ártatlanul kivégzett református
lelkipásztor, Gulyás Lajos ’56-os mártíriumának
történetét.
Szakács Sára A pápai különkiadás című
dokumentumfilmje
a rendező résztvételével
2009. február 4-én (szerda) este, 6 órakor
kerül bemutatásra a
Művelődési Központ Erdélyi Gábor termében.
Az érdeklődőket tisztelettel hívjuk és szeretettel várjuk.
Trianon Társaság
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Az egyik kitörési pont lehet
Magyarország fürdőkultúrája több mint ezeréves. Köszönheti ezt annak a földrajzi adottságának, hogy a Kárpát-medencében
mintegy 10 km-rel vékonyabb a
földkéreg a világátlagnál, így a
Föld középpontjához közelebb esvén nemcsak a kőzetek, de az általuk közbezárt vízkészletek hőmérséklete is magasabb, mint
máshol. Gyakorlatilag térségünk
egy geotermikus termálvíz teknőben fekszik, melyet környékünkön Hajdúszoboszlón ismertek fel
idejekorán, és azóta a város fürdője a hozzá kapcsolódó infrastruktúrával, vendéglőkkel, szállodákkal bel- és külföldiek számára is
vonzóvá vált. Később eszméltek a
régió kisvárosai, köztük Berettyóújfalu is, hogy ugyanolyan termálvíz medencében fekszenek, mint
Szoboszló, és 8-10 éve sorozatos
fürdőfejlesztési pályázataikkal fordultak támogatásért az éppen aktuális kormányzathoz. Voltak nálunk szerencsésebbek és sikeresek
– például a közeli Füzesgyarmat
vagy Püspökladány -, akik természetesen Hajdúszoboszlóval nem
egyenlő esélyű, de a központi forrásoknak köszönhetően elsősorban a belföldi, kisebb pénzű vendégkörre alapozva kellemes fürdő
és wellness környezetet alakíthattak ki. Mi sok éve pályázunk hasonlóra, hiszen kb. 7-8 éve történt
lényegesebb felújítás a berettyóújfalui gyógyvizű fürdőben. A Széchenyi-terv keretein belül támogatást nem sikerült szereznünk, de
az elmúlt év végén a már sokadjára
benyújtott pályázat végre támogatást kapott. A 300 millió forintos
beruházáshoz 150 millió forintot
ítélt meg az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, és ugyanennyit vállalt fel saját részként
Berettyóújfalu város Önkormányzata. A nyertes pályázat címe igen
sokatmondó: A strandfürdő versenyképes turisztikai termékké
fejlesztése Berettyóújfaluban.
- Az első fordulót megnyertük,
ami még nem jelent egy az egyben támogatást, most, a második
fordulóban a szerződés aláírásáig
számos konkrét lépést kell megtennünk, és a kivitelezést pontról
pontra megterveznünk – mondta el lapunknak Bondár Sándor,
a Herpály-Team Kft. ügyvezető igazgatója. Mivel egy ilyen pályázat sok kimunkálást igényel,
és az idei fürdőszezont nem akarjuk elmulasztani, ez idő alatt zajlik majd a közbeszerzési eljárás
kiírása, a kivitelezők kiválasztá-

sa, és a konkrét kivitelezési munkák csak a főszezon után, feltehetőleg idén
szeptemberben kezdődnek
el majd. A befejezés várható időpontja jövő év májusa, vagyis a következő szezonnyitásra esik. Lényeges
változások történnek majd
a munkák során, amelyek
egyértelműen illeszkednek a térség úgynevezett
turisztikai koncepciójába.
Eszerint a cél egy versenyképes turisztikai attrakció
létrehozása és fenntartása, illetve a
jövőbeni továbbfejlesztése. A vendégek igényeinek való megfelelés
mellett a további működést biztosító bevételforrás megszerzése,
munkahelyteremtés, a térség gazdasági fellendülésének elősegítése.
A fejlesztés során egy aktív élménymedence épül, ami szabálytalan alaprajzú, 90-135 cm között
változó vízmélységű medence lesz,
a víz felületének nagysága 468 m2,
a víz hőfoka 30-32 ⁰C, befogadóképessége 94 fő. A medencét élményelemekkel gazdagítják, középső részében beülőpadokkal
körbe épített szigettel, vízesésfalakkal, hátdögönyözővel, pezsgőzóna kialakítással. A medencetérhez ezen felül egy úgynevezett
„vadvízi folyó” is kapcsolódik,
melynek vízfelületét a gépészeti aknában elhelyezett vízmozgató turbinák alakítják vadvízi sodró hatást keltve. Régi hiányossága
a jelenlegi strandnak egy új gyermekmedence, hiszen a jelenlegi
nem felel már meg az előírásoknak, a kor követelményeinek. Az
új medence egy szabálytalan sokszög alaprajzú lesz, 0,25 méter és
0,75 méter változó vízmélységgel,
egyenletes lejtéssel. Alapterülete 150 m2, a víz hőfoka 32-34 ⁰C.
Funkciója összetett lesz. Biztosítja a fürdést és a pancsolást a sekélyebb részen. A nagyobb vízmélységű rész pedig a gyermekcsúszdák
érkező medencéjeként funkcionál majd. Itt többféle csúszda kerül kihelyezésre, gyermek és bébi,
melyeket a medencén kívülről lehet majd megközelíteni. Fontos
része a beruházásnak a jelenlegi termál medence teljes felújítása. A mostani szabályos téglalap
alaprajza megmarad, 105 és 112
cm vízmélységű lesz, a vízfelület
nagysága a kettéosztott terekben
238 m2, illetve 185 m2. A víz hőfoka 32-34 ⁰C, befogadó képessége
az egyik részen 95, a másikon 74
fő. A szerkezet teljes átalakítására

is sor kerül, vízzáró vasbetonfallal
és fenéklemezzel, valamint ragasztott csempeburkolattal lesz ellátva. Mivel gyógymedencének minősül, körben és a medence terébe
benyúló beülőpadokat helyeznek
ki, és mindkét medencetérben
egy-egy nyakzuhany blokkot építenek be. Új jacuzzi medence is
létesül derék- és nyakmasszázs
funkcióval, ezenkívül mintegy
900 m2-es felületen új térburkolást készítenek, és elvégzik a teljes strandterület rendezését is. A
tervezett új medencék üzemeltetését, működését biztosító berendezések, a vízgépház, a szűrők, a
szivattyúk is mind korszerűsítésre kerülnek. A kiszolgáló helyiségek is bővülnek és megújulnak,
így a WC-k, a zuhanyzók és öltözőkabinok, valamint az akadálymentesítés is megvalósul. A strand
bejáratánál, a piac oldalában kiépítik a személygépkocsi parkolót is. Bondár Sándor igazgató elmondta, bízik abban, hogy ezek a
fejlesztések biztosítják majd a rentábilis működést, hiszen a magasabb igényszínvonalnak is megfelelő szolgáltatás több vendéget
vonz majd ide, és a jelenleg 800
fős egyidejű befogadó képességgel
rendelkező gyógyvizű fürdő az átalakítás után mintegy 1200 fő fürdőzését, pihenését, gyógyulását,
kikapcsolódását szolgálja majd.
Ez egyben munkahelyteremtést is
jelent effektíve a strandon is, illetve a környező vendéglátó egységek
vendégforgalmának növekedése miatt is. Végül az igazgató arra
kéri az olvasókat:
nyújtsanak segítséget ötleteikkel ahhoz, hogy egy vendégsereget vonzó, találó nevet adjanak a
megújult, szép, korszerű beret�tyóújfalui gyógyvizű fürdőnknek. A nyertes névadó jutalma egy
egyéves ingyen belépő lesz. A névötleteket a Bihari Hírlap szerkesztőségébe juttassák el (Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27.).
L. M.
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ELADÓ INGATLANOK
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala meghirdeti eladásra az alábbi ingatlanokat versenytárgyalás útján történő értékesítéssel:
Művelési ág
Induló eladási ár Bánatpénz (Ft)
Hrsz.
Ter. nagyság (m2)
(Bruttó)
5791/1(Belsőmajor utca)
577
beépítetlen terület
2.844.000 Ft
1.000.000 Ft
3890/2(Wesselényi u. 3.)
2769
kivett általános iskola 36.000.000 Ft
6.000.000 Ft
7/2 (Péterszegi u.)
9446
beépítetlen terület
19.000.000 Ft
6.000.000 Ft
5246 (Ölyvös u.)
1539
beépítetlen terület
3.330.000 Ft
1.000.000 Ft
3507/2/A/3 (Bessenyei ltp. 26.fsz.3.)
48,4
lakás
7.000.000 Ft
2.000.000 Ft
A versenytárgyalás időpontja: 2009. 02. 17., 10.00 óra.
Helye: a polgármesteri hivatal kisterme.
A versenytárgyaláson való részvétel feltétele a megjelölt bánatpénz átutalása 2009.02.16., 10 óráig a polgármesteri hivatal OTP Banknál vezetett 11738046-15372459 számú számlájára. A megjegyzés rovatba kérjük beírni a
megvásárolni kívánt ingatlan hrsz-át.
Az értékesítéssel és a versenytárgyalással kapcsolatban érdeklődni lehet az 54/505-434-es és az 54/505-437-es telefonon. Az induló eladási ár alatt az ingatlanok nem értékesíthetők.

Dideregve energiamezők fölött
(Kiss Tamás rémálomról szóló meséjét olvasva)

Ez a kis hecc – amikor az ukránok megvámolták, az oroszok elzárták a gázvezetéket – a láthatónál is
nagyobb izgalomba hozta Európát.
Egyértelmű lett számos körülmény, mindenekelőtt az, hogy a következő 50 évünk az energiakockákon dől el. Kiderült az is, hogy erre
alapozódik az orosz hatalmi igény is.
Nem leplezték: az üzlet, a pénz határoz meg mindent, a fortélyos kapzsiság igazgat itt is, ott is. Ehhez igazodnak a döntések, a törvények.
Ha ennek a helyzetnek urai akarunk lenni – mondják a magyar politika mindenható emberei –, erős
Európára van szükség, Európának
pedig szüksége van egy erős Magyarországra.
Csakhogy! Európa erős vagy gyenge, ezt nem tudhatom. Azt látom, és
millió magyarral együtt tapasztalom, hogy szegény hazánk már évek
óta harmatgyenge állapotban van.
Megszűnt a nagy jólét, vagy nem is
volt, csak hazudták, a csalárdság lármájában is azt híresztelték: a gazdaság dübörög.
Az államadósság 17 ezer milliárd forintra nőtt. Külföldi kölcsönök
törlesztésére és a kamatok fizetésére
1200-1500 milliárd forintot fordítunk évente. A magyar államadósság
– nem is tudjuk pontosan – 60 vagy
70 milliárd euró, s ezt az összeget tovább növeli a most felvett 25 milliárd euró szanálási hitel.
Erős Magyarország! Csakhogy. A
magyar gazdaságban képződő haszon
90%-át – több ezer milliárd forint –
szabadon kiviszik az országból minden évben. Magyarországon 100 forint jövedelmet 70 forint adó terhel,
Ausztriában ugyanez 43%, Szlovákiában 30%.
A mögöttünk maradt hat év alatt
a létminimumon élők száma duplájára emelkedett, és elérte a 3 és fél
milliót, az álláskeresők száma már

meghaladja az 500 ezer főt, ezenfelül 7-800 ezren élnek szociális segélyből. Ezek a reformintézkedések eredményei.
Erős Európa, erős Magyarország.
Csakhogy az elszámolásokból egyetlen adatot ismerünk: ebben a pénzügyi ciklusban 8 ezer milliárdot hívhatunk le az Unió számlájáról. Igen,
ha minden rendben találtatik. A
parlamenti választás most kezdődő
kampányában vajon meg tudjuk-e,
mennyit fizettünk be az uniós kas�szába az előző négy év alatt, és men�nyit kaptunk onnan vissza. Nem
hallani, hogy a belépésünk óta hány
magyar cukrászda nyílt Bécsben, de
azt tudjuk, hogy a magyar agrár- és
élelmiszergazdasági konkurencia totális felszámolása miatt itt mindent
tönkretettek. Áron aluli végkiárusítás volt.
Megkockáztatom, hogy a magyar
politikai elitnek többet kellene olvasnia. Legelsősorban pedig Sinka István minden sorát. Gyarapodna ismeretük, éledezne lelkiismeretük, és
erősödne nemzettudatuk. A Kelet kapujában felzengő fájdalmas himnuszokból talán megértenék: hazájukért, népükért felelősséggel tartoznak.
Rádöbbennének úgy lehet, nem élhetünk tovább az „ügyesek” által otthagyott maradékokon. A Fekete Bojtár
példája eligazodást adhatna számukra: Európa felé Ázsia – Ázsia felé Európa vagyunk. Eredetünk Ázsia, végzetünk Európa. Ezért sem a jóságot,
sem a szépséget és különösen az igazságot nem Ázsiában, nem Európában, hanem itt, ezen a nékünk megmaradt magyar földön, csakis a mi
népünkben kell keresni és megtalálni. A hűség, a sorsvállalás és a naponta hiányolt összefogás talán így elérhető lenne.
Omló világunkban semmivé lettek európai álmaink. Barroso?
Putyin csak legyint, ugyan! Ez a kis

gázcsap-komédia azt is megmutatta
nekünk, hogy Európa úgy akar erős
lenni, hogy a korábban is mindig jégre vitt, elszegényített, elesett nemzeteit cserben hagyja.
És fel sem merül, hogy az orosz
kapcsolatokat át lehetne értékelni.
A politikai és a gazdasági kapcsolatokat, nem a hűbéresi viszonyt. Európa sem, de Magyarország egészen
biztosan nem létezhet Oroszország
nélkül. A Testvériség vezeték mentén
testvérek már nincsenek. Északi vagy
Déli Áramlat, Oroszország vagy Kazahsztán – kölcsönös tisztesség nélkül
oly mindegy. A Nabuccot ha akarják,
majd éppen úgy elzárhatják előlünk,
mint tették most a kijeviek.
Egy kis ősázsiai honvágy Szkítia,
Mogória után, magyarok sorsán talán segíthetne. Sunyítunk, lapítunk
és didergünk a kitermelésre váró hatalmas gázmezők fölött, s nem tudhatjuk, kinek a tulajdonában vannak a makói, a penészleki, a nánási
földek mélyén – egyelőre nyugodalmasan – gomolygó gázkészletek.
Nekünk, bihariaknak meg itt
van a Berettyó mellett ez a csoda, a
geotermikus felhasználásra alkalmas
víz, az Isten ajándéka. Berettyóújfalu városának ez a kincse. A kórház,
az iskolák, s minden közintézmény,
a lakótelepek és más felhasználók igényeit sok-sok évtizeden át szolgálhatná a rendszerbe állítása.
Lehetne rangsort állítani: rendezvénytér, rendezvényközpont, utcára, terekre díszburkolat, lovasszobor
vagy geotermikus fűtési rendszer.
Hallgat az ember, hallgat a város.
Dideregve hallgatunk az energiamezők fölött. „És volt, aki vesztett, és
nincs, aki győz”? Különös lüktetésű
verssor a múlt század ’30-as éveiből.
Olvasván Kiss Tamás egy oligarcha rémálmáról szóló meséjét ezek jutottak eszembe.
Szívós István

Az alábbiakra hívom fel a gazdák
figyelmét:
• Az őstermelői igazolványok érvényesítésének határideje: március
20., ebben az esetben egész évre
érvényes. Később is érvényesíthető, de akkor csak a kiállítás napjától érvényes. Az érvényesítés
ingyenes, adókártyát, adóazonosítót kérünk hozzá
• A gázolaj jövedéki adójának a
visszaigényléséhez érvényes földhasználati lapszemlét, VPID
számot, adóazonosítót, regisztrációs számot hozzon magával
mindenki
• Február 28. a beadási határideje a nitrátdirektívás jelentésnek
(szerves trágya termelés-felhasználás). Ezzel kapcsolatban tájékoztatót tartunk a Nadányi Zoltán Művelődési Központban
2009. február 4-én, szerdán, 14
órától. Mindenkit szeretettel várunk.

A 2009. évtől a Portfolio Money
Zrt. bankoktól független pénzügyi tanácsadásra alapított társaság
munkatársa vagyok.
A pénzpiacon kialakult helyzet miatt a bankok hitelezési feltételei
napról napra változnak: milyen feltételekkel, milyen fedezet mellett,
milyen devizában nyújt hitelt egyegy bank. Nehezebb hitelhez jutni,
a kamatok között nagy különbségek vannak. Az aktuális kondíciók
megszerzése és folyamatos összehasonlítása rengeteg időbe és energiába kerülne Önnek. Társaságom 26
bankkal áll szerződésben, ami lehetővé teszi az adatbázis napi frissítését. Összehasonlítva a bankok
által kínált lehetőségeket és az Ön
körülményeit figyelembevéve kiválasztjuk az adott pillanatban az Ön
számára legkedvezőbb hitelfelvételi
lehetőségeket.

A falugazdász rovata
Tél van. Az évnek ebben a szakában a gazdák „helyben járásra”
vannak kényszerítve, így sokan eljárnak a különböző cégek tájékoztatóira, bemutatóira. Egy ilyen szakmai tanácskozáson hallgattam meg
én is egy előadást az SPS rendszerről
dr. Nyújtó Ferenc FVM főosztályvezető előadásában. Ebben a cikkben az elhangzott előadás lényegét kívánom ismertetni. Az SPS-ről
szóló törvényt az országgyűlés már
megalkotta, el is fogadták, jelenleg
előzetes normakontrollra az Alkotmánybírósághoz van felterjesztve.
Úgy gondolom, a jogerőre emelkedést követően még sokszor hallunk
az SPS-ről, hiszen ez a jövő.
Single Payment Scheme: (a továbbiakban: SPS) az úgynevezett
összevont gazdaságtámogatási rendszer a Közös Agrárpolitika 2003.
évi reformjának legfontosabb intézkedése. Az SPS a támogatások termeléstől történő elválasztását jelenti. A piacorientált és fenntartható
mezőgazdasági termelés ösztönzése
céljából a termékek támogatása he-

lyett a termelők támogatása került
előtérbe. Az SPS elsődleges célja tehát az, hogy a termelőknek minél
megbízhatóbb jövedelmet biztosítson. Segít abban is, hogy a termelés szerkezetét a kereslethez lehessen
igazítani, hiszen a támogatás összege általában független a termeléstől. A támogatások olyan - vidéken
létfontosságú - feladatok elvégzéséért cserébe jutnak el a termelőkhöz,
amelyek környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszerbiztonsági előírások teljesítéséhez kötöttek. Mint
már említettem, 17 EU-s tagország
már be is vezette az SPS-t 2007. január 1-jétől, a többi tagországnak
legkésőbb 2011-ig – újabban 2013ig – be kell vezetnie.
A támogatási jogosultság olyan
mezőgazdasági vagyoni értékű jog,
amely az adott tagországon, régión
belül, földterülettel vagy anélkül:
• értékesíthető
• bérbe adható
• természetes személy esetén örökölhető

A támogatási jogosultság a tagországokban többféle alapon került,
illetve kerülhet kiosztásra. Magyarországon a regionális modellnek egy
hibrid változatát alakították ki.
Az SPS első évében (2009) kiosztásra kerülő támogatási jogosultság két komponensből áll.
Az első komponens az, amely
minden, a tárgyévben bejelentkezett, a jogosultsági kritériumoknak
megfelelő, jogosult területtel rendelkező földhasználót megillet. Ez
a regionális komponens.
A második komponens pedig
(az, ami differenciál) a kiegészítő
komponens. A differenciálás objektív módon kerül meghatározásra.
Minden egyes termelő kiegészítő
komponensének forint értéke van,
melyek termék-specifikus támogatási komponensekből tevődnek ös�sze (gabona, tej, szarvasmarha stb.)
A termelő jogosultságainak száma a bejelentett hektárszám lesz, a
jogosultságok névértékét pedig a regionális komponens+a kiegészítő
komponens összege adja.

Miért kell az új rendszert bevezetni?
• Az SPS-rendszer földhasználati
stabilitást nyújt
• Az SPS rugalmasabb, inkább
termelő-barát rendszer
• Fékezi a gazdasági szempontból
értéktelen, rossz minőségű földek rendszerbe áramlását
• Fékezi a földspekulációt
• Középtávra kiszámíthatóvá teszi a támogatások alakulását, a
termelés finanszírozását, ezáltal
stabilizálja a gazdálkodást
• Növekvő versenyképesség mellett garantálja a biztonságos élelmiszerellátást
• Egészséges termékek előállítása
úgy, hogy nem károsítja a környezetet, az állatjóléti és élelmiszerhigiéniai előírások maradéktalan betartása mellett
Az SPS-rendszerről még a bevezetés előtt is sokat fogunk hallani,
de igazán a bevezetés után tapasztalhatjuk meg előnyeit.

Tisztelt Ügyfeleim!

Ékes Irén
falugazdász

Továbbra is állok ügyfeleim
rendelkezésére!
Hívjon bizalommal!
HITELÜGYINTÉZÉS
Monok Ildikó
30 555-6808
monok.ildiko@pomo.hu

A magyar kultúra ünnepe
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„Gyermekeinknek is tudatában kell lenniük a felelősségnek, hogy A magyar kultúra ünnepe
nekik is kötelességük magyarnak maradni és ezt a kultúrát ápolni” berettyóújfalui gálaestje
(Folytatás az 1. oldalról)
nem a magyarságot Romániában és
szerte a világon, hanem a nemzetet,
azokat, akik a nemzet asztalára teszik le mindazt, amit az Úristen áldása következményeképpen kaptak.
Egy ilyen ünnepen, mint a magyar
kultúra ünnepe, meg kell állnunk,
hogy érezzük, a szívünkben szeretet van, hogy akkor, amikor egy
festmény előtt állunk, amikor egy

emberiség sorsa rossz irányba halad,
mert azt gondolja, hogy mindent
megismerhet, pedig a világ nem
megismerhető. Szerinte meg kell
gyógyítani ezt a világot, szétválasztani a talmitól a valódi értékeket, és
mint a jó juhász a nyáját, az embereket a jó felé kell terelgetni.
Az este a kiállítás megtekintésével zárult. (A kiállításról Rácz Anikó számol be Önöknek cikkében.)

akik ide eljönnek, ingyenesen vehetik igénybe a számítógépeket, és
ugyancsak ingyen használhatják
az internet-szolgáltatást is. Végül a
képviselő kifejezte azt a reményét,
hogy örömmel járnak majd ide, és
könnyebbé válik a Net-kuckó által a városrész lakóinak elektronikus ügyintézése, az ismeretszerzés
és a kulturált időtöltés egyaránt.
Muraközi István alpolgármester

Az események egy újabb
kiállításmegnyitóval folytatódtak.
A Bihari Múzeumban dr. Hamvas
Lászlóné nyugalmazott rajztanár
megnyitotta az Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tanárainak munkáiból összeállított
tárlatot. (Erről készült részletes tudósításunkat Rácz Anikó írásában
olvashatják.)
A január 21-i programra az esti

Fotók: Kari

Fotók: Kari

Szeifert Ferenc
könyvet veszünk a kezünkbe, akkor zengjen bennünk is. Hogy érezzük, együtt dobog a szívünk, hogy a
bölcsőből felcseperedő gyermekként
ugyanazokat a szavakat ejtjük ki, és
akkor, amikor e földi léttől valamilyen formában elbúcsúzunk, ugyan-

Biró Rozália
2009. január 21.
A magyar kultúra-napi programok másnap az Arany János Gimnáziumban kezdődtek, ahol Bényei
József újságíró, irodalomtörténész
tartott rendhagyó irodalomórát
Kölcsey és a Himnusz címmel. (Az

Fotó: Kari

azon a nyelven kérjük Isten áldását.
És gyermekeinknek is tudatában
kell lenniük a felelősségnek, hogy
nekik is kötelességük magyarnak
maradni, nekik is kötelességük ezt a
kultúrát ápolni, kötelességük szívük
és lelkük legjavát adni. Végül az alpolgármester asszony szép szavait azzal a kéréssel fejezte be, hogy valamennyien ott, azon a helyen, ahol
vagyunk, adottságainkhoz és erőnkhöz mérten, nemzetünkhöz méltón
tegyünk ezért a közösségért.
Biró Rozália megfontolandó
gondolatai után dr. Fleisz János: Az
örök átalakulás városa című, most
megjelenő könyvéről beszélgetett
Porkoláb Lajos, a Nadányi Zoltán
Közművelődési Egyesület elnöke az
esten résztvevő szerzővel. (A könyv
recenzióját külön cikkünkben olvashatják Kiss Tamás tollából.)
A szavak és a betűk után a képzőművészet kapott figyelmet a magyar kultúra-napi programban. A
ráhangolódás Kristófi János festőművészre nem esett nehezünkre, hiszen a megnyitó helyszínén a Bihari Képgaléria falaira függesztett 25
festménye sokat elárult róla és művészetéről. A 84 éves festőt és alkotásait Holló Barna grafikusművész
mutatta be a közönségnek. A bemutató után Kristófi János is szólt
a jelenlévőkhöz. Kifejezte azt az
örömét, hogy idős kora ellenére is
személyesen lehet jelen a berettyóújfalui kiállításmegnyitón. A sokat
látott és tapasztalt művész arra figyelmeztette hallhatóságát, hogy az

élményekről Kecskeméti Hajnalka,
a gimnázium tanulója számol be
külön cikkünkben az olvasóknak.)
***
A rendezvénysorozat következő
helyszíne Szentmárton volt, ahol a
régi könyvtár helyén átFotó: Kari
adták a Sinka
István Városi
Könyvtár Információs
Központját.
Az avatóünnepségen először Bónácz
János
önkormá ny z ati képviselő
kért szót, aki
tevékeny részese volt az
információs
központ elkészültének.
Köszöntőjében a képviselő annak
az örömének adott hangot, hogy
a magyar kultúra-napi rendezvények egyike éppen Szentmárton
információs központjának felavatása. A Net-kuckónak nevezett közösségi színtérhez Berettyóújfalu
önkormányzata 3 millió forintot
biztosított, és a szentmártoniak lelkesedése sok-sok társadalmi munkát adott hozzá. A képviselő elmondta, hogy azok a szentmártoni
gyermekek, tanulók, felnőttek,

Kristófi János

is köszöntötte a jelenlévőket. Kifejtette, 1979 óta kapcsolódik ös�sze Szentmárton és Berettyóújfalu,
és mindig is törekedtek arra, hogy a
két településrész egyenrangú partnerként, jó testvérekként működjön együtt, egymástól nem függve,
de nem is függetlenül. Az elmúlt évek
eredményeit nézve
szemlátomást együtt
fejlődött Újfalu és
Szentmárton.
A
Gyermekkert Tagóvoda közelmúltbeli és a Hunyadi
Mátyás Tagiskola
közeljövőbeli megújulása mindenki
számára jól ismert
és nagyra becsült
előrelépés. Ezen a
napon ismét egy új
vagy inkább egy régi-új
létesítmény
megnyitására kerül
sor. Az új információs központ által a
képviselő-testület döntése nyomán
mind a könyvtári, mind az informatikai szolgáltatás teljes egészében azonos színvonalon, ugyanolyan feltételek mellett vehető
igénybe ezentúl a Berettyó mind-

gálaműsor tette fel a koronát, ahol
megtörtént az Erdélyi Gábor-díj átadása, melyet idén Szűcs Lajosnénak
ítélt oda a város képviselő-testülete.
(A kitüntetett méltatását külön cikkünkben olvashatják, mintahogy az
est befejezéseként a Kaláka együttes
koncertjéről szóló cikkünket is Kolozsvári István kulturális menedzser
tollából.)
2009. január 22.
Január 22-én a diákoké volt
a főszerep. Műveltségi vetélkedőn mérték össze ismereteiket Kazinczy és kora címmel a Magyar
Kultúra Napja Vándordíjáért. A
vetélkedőt Muraközi István alpolgármester nyitotta meg betöltve egyben a zsűrielnök szerepét
is. A Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagytermében szervezett versenyt a Nagyváradi Állami
Színház Szigligeti Társulatának
művészei tették színvonalasabbá, színesebbé. (Erről a délelőttről Szatmári Kinga népművelő tájékoztatja az olvasókat.)
Január 24-én, szombaton a magyar kultúra napi események zárásaként immár hagyományosan ismét a Táncvigalmat, a Bihar
Néptáncegyüttes jótékonysági bálját rendezték meg, melynek helyszíne a Kabos Endre Városi Sport-

két oldalán. A volt könyvtár helyiségeit tehát újra visszakapta a Sinka
István Városi Könyvtár, hogy a régi
helyen, de XXI. századi színvonalon szolgálhassa az informálódni
vágyó, az ügyeiket intéző polgárok mindennapos igényeit. Ezt követően az alpolgármester, Bónácz
János és Papp János képviselők a
megnyitás jelképeként átvágták a
Net-kuckó ajtajánál a nemzeti színű szalagot (képünkön).

csarnok volt. (A jó hangulatú
bálról Kolozsvári István számol
be Önöknek.) Mivel néhány esemény, egyebek között a berettyóújfalui Nagy Sándor festőművész
nagyváradi kiállításának megnyitója és a közel egyhetes nagyváradi-berettyóújfalui rendezvénysorozat zárása, értékelése lapzártánk
után történt, ezekről a következő
lapszámunkban tájékoztatjuk olvasóinkat.

Erdélyi Gábor-díj – 2009
A magyar kultúra ünnepe idei
rendezvénysorozatának berettyóújfalui gálaestjére január 21-e, szerda
estéjén került sor a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ nagytermében.
A zord időjárás dacára szép számban
összegyűlt közönség előtt – a szokásostól eltérő helyen és időben, de a
hagyományos módon – ebben az évben is átadásra került a Berettyóújfalu
kultúrájáért és közművelődéséért járó
Erdélyi Gábor-díj.
Nagy öröm, hogy
ebből az alkalomból
ismét a helyszínen
köszönthette városunk polgármestere,
illetve valamennyi megjelent Erdélyi Gábornét, a kitüntetés névadójának özvegyét.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján a 2009-es év kitüntetését Szeifert Ferenc polgármester
Muraközi István alpolgármester
Szűcs Lajosnénak nyújthatta át.
Szűcs Lajosné a Tájak–Korok–
Múzeumok Egyesület bihari tagcsoportját 1992-ben alapította, illetve szervezte meg, és több mint egy
évtizeden át volt aktív tagja, illetve a
mindenkori elnök mellett tevékenykedő vezetője, titkára. 2006-ban
több társával együtt újabb csoport
alapításába kezdett. Bihari Tájak
Múzeumi Egyesület néven egyesületük önálló civil szervezetként
is bejegyzésre került 2007-ben. Az
egyesület aktívan ismerkedik a térség, illetve Magyarország és a Kárpát-medence kultúrájával, szakmai
útjaik tanulságairól pedig rendszeresen beszámol a Bihari Hírlap hasábjain, ezzel is népszerűsítve a helyi
és a teljes magyar kultúra értékeit. A
Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület országos központjával is szoros
kapcsolatot tart fenn, egyéni tagsága folyamatos, részt vesz az országos
programsorozatok szervezésében is.
Közel két évtizedes tevékenységét a
szövetség vezetése is elismerte, illetve beválasztották az öttagú Szeniorok Társaságába. Helyben a város,
kiváltképpen pedig a Bihari Múzeum valamennyi rendezvényén részt
vesz, annak programjaira közönséget szervez, illetve önkéntes segítőként bekapcsolódik azok lebonyolításába. Adományaival támogatja a
múzeum működését, felajánlásaival
gyarapítja gyűjteményeit. A város-

sal kapcsolatos újságcikkekből álló,
több nagy kötetbe rendezett kollekciójával a közönség is megismerkedhetett a Múzeumok éjszakáján. Saját
bevallása szerint a gyűjtőmunka állt
hozzá mindig is a legközelebb. Több
évtizedes munkával a dokumentumok és sajtóanyagok mellett helytörténeti és néprajzi jelentőségű tárgyak

sora gyűlt össze „házimúzeumában”,
melyekkel igyekszik az utókornak
megmutatni mindazt, amit eleink
hagytak örökül.
A 40 esztendős Kaláka együttes
koncertje
A hét rendezvényei során többször elhangzott, hogy a magyar kultúra napját éppen 20 éve, 1993 óta
ünnepeljük január 22-én, a Himnusz születésének napján. Igazán
méltó, gálaestünket megtisztelő
volt az idén a 40 éves Kaláka együttes vendégszereplése, akik a magyar
szellemi kultúra valamennyi rétegét
megszólaltatták sajátos stílusukban.
A Kaláka a népzenei gyökerektől egészen a kortárs költészetig valamennyi
műfajt felsorakoztatva, minden korosztályt képes megszólítani. Az elmúlt négy évtizedben közel ezer dalt
alkottak, és 25 lemezük jelent meg.
A magyar népköltészet és szépirodalom kincseit feldolgozva eljuttatták azt a magyar közönségnek szerte
a Kárpát-medencében, és eljuttatták
kultúránkat a világ több pontjába
is. Gyermekkorunkból sokan emlékezhetünk a Magyar népmesék sorozat nyitódalára és zenei betétjeire
vagy éppen a megzenésített Nemes
Nagy Ágnes-, Tamkó Sirató Károlyés Weöres Sándor-versekre.
Erre az estére felnőttműsort hirdettek a szervezők. Így is kezdődött. A zenekar tagjai – Gryllus
Dániel, Gryllus Vilmos, Becze Gábor és Radványi Balázs – és hangszereik tolmácsolásában megszólalt
Arany János, Kosztolányi Dezső, József Attila és természetesen Kányádi
Sándor is. De persze egy Kalákakoncert nem lehet teljes gyerekek
nélkül, még ha a műfaj komolyabbra is fordul olykor. A hangzás és az
előadás azonban minden sort érthetőbbé, világosabbá, aktuálisabbá
tesz. És nem is könnyű eldönteni,
hogy melyik szól gyereknek és melyik felnőttnek. El lehet-e egyáltalán
választani a kettőt és pragmatikusan
meghúzni azt a bizonyos határt. Ha
lehet is, nemigen érdemes. Igaz ez
a teljes magyar költészetre, és általában a magyar kultúrára. Az pedig
külön ajándék, hogy ilyen tolmácsolói akadtak, akik – túlzás nélkül –
sokak számára az első, az egyetlen
vagy a legfontosabb kapcsolódási
pontot jelentik a magyar irodalom
gyöngyszemeihez.
Kolozsvári István

A magyar kultúra ünnepe
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Váradról érkezett

Válság a kultúrában,
avagy kultúra a válságban

- Kristófi János kiállítása -

„Várad, kinek nem látni mását:
Ily vígat, újat, erőset.”
(Juhász Gyula)

(Dr. Szirák Péter a Sinka István Városi Könyvtárban)
Fotó: Kari

„A gyereknek Toldit olvasod
és azt feleli, oké”
(Márai Sándor)
Kultúrára való hivatkozással
már sokan, sokféle cselekedetet végrehajtottak nemcsak kis hazánkban, hanem szerte a világon úgyszintén. Tették és teszik ezt - egyre
kevesebben - szenvedélyes meggyőződésből, amelynek egyfajta belülről fakadó őszinte nekirugaszkodás
ad hitet. Igazukat nem vitatja senki, mert nyomot kell hagyni a világban, mementót, amely tanulságul
szolgál az aktuális jelen kihívásaiban oly gyakran parttalanná váló,
gyarlóságát már-már leplezetlen nihilizmussal megélő ember számára. Megint mások – számuk egyre
szaporodik, sajnos – egy sajátos definícióba karikírozva aggatják magukra a „kultúracsináló” szerepét.
Bennük csupán egy hagyomány
fakó lenyomata van mélyen elrejtve,
arc nélküli „iparos” módjára végzik
a dolgukat, s nem látják, hogy amit
művelnek, értéktelen és giccses.
A kultúrát szavakba önteni, mondatok közé „nyomorítani” szinte lehetetlen. Ám az érték és hagyomány
relációja mindenképpen vezérlő elv
kell, hogy legyen. E két perspektíva
nélkül nekikezdeni talán felesleges is.

Ezen gondolatok kalandozhattak a Sinka István Városi Könyvtár
lelkes dolgozóinak fejében, amikor
a magyar kultúra-napi rendezvények egyik programjaként az intézmény olvasótermébe invitálták egy
rendhagyó óra erejéig Szirák Péter irodalomtörténészt (Debreceni Egyetem). A cél, hogy a félig lehunyt szemek tágra nyíljanak, hogy
újabb szellemi töltettel vessük magunkat a rohanásba, feltétlenül
megvalósult.
A téma velejét a kulturális sokszínűségből fakadó ütközések, és az ez
által generált ellentétek szolgáltatták. Szirák Péter szelíd, ám határozott szavakkal kalauzolta végig ezen
az izgalmas szellemi „kiránduláson”
a szokatlanul szép számban megjelent hallgatóságot. Rávilágított a
globális és a helyi (etnocentrikus)
értékteremtés közötti időnként feloldhatatlannak tűnő feszültség mibenlétére. (Erőfölény, hanyatlás,
kulturális expanzió.) Mondandójában figyelmeztetett olyan fontos
hatásmechanizmusokra, amelyeket
mindannyian megélünk a hétköznapokban, ám a tudatos reflexióra
igen kevés esélyünk van felpörgött
és sekélyesnek tetsző valóságunkban. Érdekes volt például hallani,
hogy miért olvasunk annyira ke-

veset manapság. Az időhiány mellett ennek egyéb okai is vannak. A
XX. század elejétől fogva a mozgóképi elbeszélés egyre agresszívebben igyekszik kitölteni a rendelkezésre álló szellemi „teret”, ám erre a
lassúbb befogadást kínáló olvasás –
a Gutenberg-galaxis által teremtett
„szöveglabirintus” segítségére támaszkodva – már képtelen versenyre kelni. Mi lehet a megoldás, hol
a kiút? - kérdezhetnénk. Mit tehetünk ez ellen itt, Magyarországon,
és mi a megoldás kulcsa az általános kulturális sémák mellett tőlünk
és egymástól eltérő attitűddel „felfegyverkezett” népek, országok számára? Hol a határ értékes és értéktelen között? Vajon az irodalom és
a szépírás korunk intermediális hálójában a pók vagy a fogságba ejtett
légy szerepében leledzik-e? Szirák
Péter nem adott válaszokat, csak
lehetőségeket, új csatornákat nyitott meg az elme számára. Rendkívül nagy tudása se kínálhatott törvényszerű útmutatást az egyén és a
közösség, valamint a glóbusz jövőjét illetően. Ám az a széles látókör,
az a mélyen gyökerező, veleszületett
intellektus, amit megosztott valamelyest velünk, hallgatókkal, mégis reményt adott – számos megválaszolatlan kérdés mellett – arra, hogy
merjünk értéket teremteni, vállalva
önmagunkat és magyarságunkat a
zűrzavaros mindennapokban is.
Kellenek az ilyen és ehhez hasonló alkalmak. Kapaszkodót adnak, és ha nem is fogunk ilyen kis
közösségben nemzeti és globális értékeket közvetlenül megmenteni
avagy átalakítani, akkor is tennünk
kell a dolgunkat töretlen szorgoskodással. Adjon ehhez reményt és
lámpást az olyannyira bölcs és gyönyörű magyar nyelv egyik örök érvényű közmondása: Sok kicsi sokra megy…

Kiss Tamás

Rendhagyó irodalomóra
az Arany János Gimnáziumban
Fotók: Kari

Január 21-én délelőtt az Arany
János Gimnázium adott otthont
Bényei József irodalomtörténész
előadásának, ahol többek között az
Eötvös József Szakképző Intézet, a
Bessenyei György Szakképző Iskola és az Arany János Gimnázium
tanulói vettek részt szép számmal.
A jelenlévők megismerkedhettek
nemzeti imádságunk keletkezési
körülményeivel, és választ kaphattak arra a kérdésre, hogy hogyan
és mikor vált nemzeti énekünkké.
Emellett további betekintést nyerhettek a költő és politikus, Kölcsey
Ferenc életébe.
Bényei József temperamentuma
és szakértelme 45 percre ámulatba
ejtette hallgatóit. Az előadás sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint
a diákok lelkes élménybeszámolója,
ami egy kis időre megtöltötte a gim-

názium ebédlőjét és annak folyosóját. Bizonyára mindannyian türelmetlenül várjuk, mit tartogat jövőre
Berettyóújfalu irodalomszerető di-

2009. január 30.

ákjainak, érdeklődőinek a magyar
kultúra-napi rendezvénysorozat.
Kecskeméti Hajnalka 12. A

Váradot mindenki imádta, és
mindenki magáénak vallotta: úr,
polgár és proletár. Mindenki otthon érezte itt magát, mert befogadó és serkentő élet lobogott benne.
Mindenkit szívesen látott egy feltétellel: hogy tudjon valamit, de ezt
aztán bravúrral, igazán tudja. Szerette a tehetséget, de nem hagyta
nyugodni, a legjobbat, a legigényesebbet csiholta ki belőle. Aki tehetséges magyar volt a századfordulón,
alig kerülhette ki Váradot. - Így
szólnak Banner Zoltán gondolatai a
Kristófi-albumban.
Ma is gazdag nemzetünk kulturális javak tekintetében, és Várad
ma is képviselteti magát e javak felmutatásában. A Berettyóújfalu és
Nagyvárad közti szoros kulturális
kapcsolat révén Kristófi János festőművész képeiből nyílt tárlat január 20-án a Nadányi Zoltán Művelődési Központban. Zeneművészet
és irodalom fonódott össze a képzőművészettel néhány röpke órára. A csodálatos Bartók-muzsikát a
Nagyváradi Filharmónia művészei:
Kosza Ágnes és Bíró László szólaltatták meg, az irodalmi élményt
Meleg Vilmos, a Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulatának
művészeti igazgatója nyújtotta. A
kiállítást Holló Barna grafikusművész nyitotta meg.
Kristófi János Nagyváradon él,
élete nagy részét ott töltötte. Egy erdélyi kis faluban, Monostorpetriben

született 1925-ben. Gyermekkorát beragyogta a paraszti létformák
keserve és gyönyörűsége, s kamaszként úgy indult el a világba, hogy
mindenért meg kellett küzdenie.
Nagyváradon végezte középiskoláját, majd a Kolozsvári Művészeti
Főiskola festészeti szakán diplomázott. Nagyváradon a Népi Művészeti Iskolában tanított nyugdíjba vonulásáig. A festészet mellett a

kal szemben, mely bearanyozza és
átfűti képei felületét, egyszerre sugározva felénk festői és zenei hullámokat. Festészetét átitatja a XX.
század eleji Várad játékosabb, ledérebb könnyedsége, megelevenednek a nagy díszkalapos nők szeces�sziós házak közötti sétái, a barokk
templomok vallásos áhítata, a
templomépítő főpapok felszentelt
komolysága, áldozatos nagysága.

Fotó: Kari

zene is foglalkoztatta, és a mai napig kántori szolgálatot is végez a
város templomaiban. Orgonál és
fest… „Ahogy a zenében az ellenpontozott szólamok fegyelmezett
rendszere, úgy festészetében a különböző idősíkok, a jelen és a múlt,
a városi épületek barokk építészete és a falu bársonyos, mély zöldjei egybecsengenek, felénk sugározva olyan emberi és tárgyi világ
harmóniáját, amely csakis az Ő képeinek sajátja.” „ Művészetének lényege az élet igenlése a kihívások-

Megérezzük az otthon, a szülőföld, a gyermekkor kitörölhetetlen
emlékeit, azt az erkölcsi irányvonalat, amelyhez a művész egy életen át hűséges maradt.” – írja róla
Jakobovits Miklós.
Kristófi János üzenete: ezt a
zűrzavaros, beteg világot meg kell
gyógyítani… mindenkinek a saját
„területén” a lehető legjobbat kell
tenni.
A kiállítás február 9-ig látható.
Rácz Anikó

A Magyar Kultúra Napja Vándordíjért
versengtek az általános iskolások
Idén első alkalommal került
megrendezésre A magyar kultúra
ünnepe rendezvénysorozat keretében - hagyományteremtő szándékkal - a Nadányi Zoltán Művelődési Központ dolgozói által szervezett
műveltségi vetélkedő. A Kazinczyemlékévhez kapcsolódva a vetélkedő a „Kazinczy és kora” címet
kapta.
A nyertes csapat a Magyar Kultúra Napja Vándordíjat vihette haza, amelyet Birizdó Gabriella képzőművész készített carrarai
márványból erre a jeles alkalomra.
Mint köztudott, immár 9. éve
ünnepli közösen a Himnusz születésének ünnepét Berettyóújfalu és
Nagyvárad, melynek komolyságát
és fontosságát bizonyítja azoknak
a magas rangú vendégeknek az érdeklődése, akik megtisztelték jelenlétükkel a vetélkedőt. Köszöntőt mondott Iulia Adriana Oana
Badea, a Tanügyminisztérium államtitkár asszonya, akit elkísért
még Andreea Dobrican iroda-igazgató, Ákos Zoltán Bihar megyei
főtanfelügyelő-helyettes, Pásztor
Gabriella, a Tanügyminisztérium
volt kisebbségi államtitkár asszonya, valamint Vass Mária, Bojt polgármestere.

Fotó: Kari

Muraközi István alpolgármester,
aki egyben zsűrielnökként is közreműködött, köszöntötte a jelenlévőket, és megnyitotta a rendezvényt.
A versenyre öt általános iskola
7-8. osztályos tanulói neveztek, ös�szesen hét csapattal. Az egyenként
öt főből álló csapatok a következő iskolákból képviseltették magukat: a József Attila Általános Iskola 2 csapata, az „Újdonászok” és az
„Elmészek”, akiket Kovács Mónika
tanárnő készített fel, a Széchenyi István Tagiskola „Nyelvelő nyelvművelők” csapata Aranyiné Csalánosi
Csilla tanárnő közreműködésével, a
bakonszegi Bessenyei György Tagiskola „Orpheusz” –ai Bakator Csilla segítségével, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola „Zengő tambura”
nevű csapata, Péterfi László tanár
úrral, valamint a Hunyadi Mátyás
Tagiskola „Nyelvújítók” és „A magyar nyelv harcosai” néven nevezett
csoportjai, akiknek Nagy Andrea tanárnő segített a felkészülésben.
A vetélkedő színvonalát nagymértékben emelte a Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulatától
érkezett három színész műsora. Lélekemelő élményben részesítette a
gyerekeket és a felnőtteket egyaránt
Meleg Vilmos színházigazgató
Himnusz szavalata és Galyai Ágnes
művésznő, aki a Székely Himnuszt

énekelte el, és csodálatos népballadákat adott elő. A színésznő egyébként a nagyváradi díszelőadás előtti díjátadó ünnepségen a „Magyar
Kultúráért” kitüntetésben részesült kimagasló színészi tehetségéért.
Dimény Levente pedig Kazinczy- és
Ady-versekkel járult hozzá a tartalmas szórakozáshoz.
A vetélkedő színes, játékos feladatai több területen mérték fel a
tanulók felkészültségét: alapvetően
a magyar nyelv és irodalmi, valamint történelmi ismereteikre voltak
kíváncsiak a szervezők, de mindemellett a gyerekeknek kreativitásukról, aktivitásukról, humorérzékükről is meg kellett győzniük a
zsűritagokat.
Valamennyi versenyző alapos
felkészülésről és rátermettségről
adott tanúbizonyságot, de a pontszámok végül döntöttek: az idei év
legjobb eredményt elért nyertes csapata az „Újdonászok”, a József Attila
Általános Iskola 7. a osztályos tanulói lettek. Lisztes Veronika, Ökrös
Viktória, Szentmiklósi Ágnes, Tóth
Regina és Dávid András lehetnek
egy éven keresztül a Magyar Kultúra Napja Vándordíj büszke birtokosai, egészen 2009. január 22-ig,
amikor újra összemérhetik majd tudásukat a gyerekek.
Szatmári Kinga

2009. január 30.

Táncvigalom – 2009
A tánc, illetve a rendszeres táncalkalmak mindig is fontos szerepet töltöttek be az ember életében. Át- meg átszőtték ünnepeit, de munkás hétköznapjait is gyakran tették színesebbé. A fiatalság egyik legkedveltebb szórakozása volt a múltban és az a jelenben, a táncalkalmak jelentették egyúttal
a közösségi érintkezés társas formáit, így hűen tükrözik a kollektív lelkiséget és a társadalom rendjét is. A magyar kultúra ünnepe berettyóújfalui rendezvényeinek záró felvonása, és egyben az idei báli szezon nyitánya volt a
Bihar Néptáncegyüttes január 24-én, a Kabos Endre Városi Sportcsarnokban megrendezett jótékonysági estje.
A programok sorát természetesen az együttes csoportjainak bemutatója
nyitotta. Felvezetésként a Bihar táncegyüttes adott elő Küküllőmenti csárdást, majd a Pávák felvidéki népdalcsokrot. A vendégek köszöntése után
a két-két tánccsokrot láthattunk: a Kökény csoport Osskó Endréné Csóri
kanász, illetve Antal Roland Rábaközi táncok című koreográfiáját, a Bihar pedig Békési András Derecskei verbunkját, valamint Mosódi Attila és
Kiss Anita Domaházi táncait állította színpadra, így teljes ízelítőt kaphattunk a Kárpát-medence és Bihar több jelentős tájegységének tánc- és dalkincséből.
A nagysikerű bemutatók után Szeifert Ferenc polgármester köszöntötte az összegyűlt szülőket, barátokat, támogatókat, illetve a Pocsaly Zoltán alpolgármester által vezetett margittai vendégeket. Köszöntőjében dr.
Hamvas Lászlóné néhány nappal korábban elhangzott szavait idézte: „Gazdagok vagyunk”. Gazdagok, hiszen olyan közösségeink vannak, amelyek
fenntartják számunkra a helyi kultúra gyöngyszemei mellett a magyar
népi kultúra, sőt az egyetemes kultúra kincseit is. Köszönetet mondott Bak
Istvánné együttesvezetőnek és Bak Judit művészeti vezetőnek, hogy ilyen
magas színvonalon, a folyamatosság fenntartásával, és egyben oktató-nevelő munkájukkal fenntartják számunkra szellemi kultúránk értékeit. Ebben
az évben az ismét Nagyváraddal közösen megrendezett magyar kultúra ünnepe a Kazinczy-emlékév köré szerveződött, és a magyar reformkort idézte meg. Azt a kort, melyben maga a Himnusz is született. A zene és a tánc
ugyanúgy alkalmas arra, hogy magyarságunkat, tartalommal átszőtt öntudatunkat megőrizhessük, mint maga a nyelv. Így minden olyan közösség,
amely ezen formanyelvek valamelyikén tud megszólalni és megszólítani –
magyarul – teljes kultúránkat élteti és örökíti tovább az utókornak.
Szeifert Ferenc e gondolatok jegyében nyitotta meg a fergeteges hangulatúvá kerekedett bált, és a Rokkó Band zenéjére valóban hajnalig tartott a
„vigalom”. Ismét bebizonyosodott, hogy tradícióink, hagyományaink éltetése helyi közösség számára legalább olyan fontos, mint ahogyan azt maguk
az alkotók és őrzők gondolják.
Kolozsvári István
Fotó: Kari
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A magyar kultúra ünnepének néhány
nagyváradi eseményéről az ott megjelenő
Bihari Napló munkatársa számol be
(átvétel a Bihari Naplóból)

Az igazi magyar értelmiségi hozzászól és beleszól
Nagyvárad – Január 22-én, csütörtökön a Magyar Kultúra Napját
ünnepelték a Szakszervezetek Művelődési Házában. Köszöntőbeszédeket
Biró Rozália alpolgármester és Markó
Béla RMDSZ-elnök mondtak.
A gálaest a január 19-26. között zajló A Magyar Kultúra Ünnepe rendezvénysorozat részét képezte. Az egybegyűlteket Biró
Rozália alpolgármester, a Bihar
Megyei RMDSZ választmányi elnöke üdvözölte, köszönetet mondva a hivatalos elfoglaltságai miatt
távollevő dr. Szili Katalinnak, a
Magyar Országgyűlés elnökének,
valamint a jelenlevő Markó Bélának, az RMDSZ országos vezetőjének, amiért elvállalták az ünnepség
fővédnökségét. A megjelent egyházi és világi személyiségek közül
Tempfli József római- katolikus
megyés püspököt, Csűry István
református helyettes püspököt, Mátyás Attila evangélikus alesperest,
Buzogány-Csoma István unitárius lelkipásztort, Szeifert Ferenc
és Muraközi István berettyóújfalui polgármestert, illetve alpolgármestert, Lipták János, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
aljegyzőjét, Oana Badea oktatásügyi államtitkárt, Cseke Attila
szenátort, Pető Csilla, Lakatos
Péter és Derzsi Ákos parlamen-

ti képviselőket, Szép Gyulát, az
RMDSZ művelődésügyi alelnökét
és Pásztor Gabriellát, az Oktatásügyi Minisztérium munkatársát
köszöntötte az elöljáró. Ezt követő
beszédében Biró Rozália arra helyezte a hangsúlyt, hogy mit fed a
magyar kultúra fogalma. Az értelmező szótárból idézett meghatározást kiegészítve annak a meggyőződésének adott hangot, hogy
a szóösszefüggés ennél sokkal többet takar, ugyanis valójában „bennünket jelent”, a magyar nemzetet,
mindazokat, akik ide tartoznak, a
földrajzi határoktól függetlenül. Sajátos kultúránk jelenti a szűkebb és
tágabb értelemben vett önmagunkat, múltunkat, jelenünket és holnapunkat, nemzet és hovatartozástudatunkat. Kód, egyfajta kizárólag
csak általunk értett, zárt hálózatban
forgalmazott jelrendszer, amit csak
mi, az avatottak vagyunk képesek
sugározni, fogadni és értelmezni.
Túl az alkotásokon, eredményeken
és neveken, valami megfoghatatlan
és megmagyarázhatatlan, de folyamatosan működő erő, amely összekapaszkodásra ösztöz bennünket és
átrepít az árkokon. „Isten éltesse a
kultúránkat” - zárta szavait az alpolgármester.
Kultúra és politika
Markó Béla RMDSZ-elnök
ünnepi előadásában azt emelte ki,

Markó Béla RMDSZ-elnök és Biró Rozália alpolgármester a bejövetelkor
hogy a partiumi vidék, az ország és
a nemzet sohasem választotta szét
a kultúrát és a politikát. A magyar
nép költői sohasem zárkóztak elefántcsonttoronyba, hanem mindig fegyvernek használták a tollat.
Megitélésében lehet azon vitatkozni, hogy jó-e vagy hasznos-e ez a
közéleti elkötelezettség a művészetben, de nem érdemes, mert ez
a magyar kultúra sajátossága. Ilyenek vagyunk, ezt hoztuk magunkkal, és ezt visszük be a közös Európába. „Legyünk büszkék a mi
himnuszunkra! Legyünk büszkék
erre a nagyszerű változatlanságra,
erre a sajátos összekapcsolódásra a

kultúra és a politika között, hogy
a magyar író, a magyar művész sohasem engedte félreállítani magát.
Sohasem hagyta, hogy kiszorítsák
a közéletből, mert hozzá akart szólni mindahhoz, ami vele és népével
történik” - emlékeztetett a politikus. Ne akarjuk elfelejteni a magyar kultúrának ezt a nagy erejét, a
közéletiséget. Ne higgyük, hogy a
művésznek, az értelmiségi embernek szabad elvonulni és szabad elhallgatnia. Ne, mert nálunk az az
igazi értelmiségi, aki hozzászól és
beleszól - fogalmazott.
Ciucur-Losonczi Antonius

Életműdíj Tempfli József megyés püspöknek

Nálunk olcsó
és hatékony!
Hirdessen a Bihari Hírlapban
és a Berettyó Televízióban!
Bihari Hírlap
Keretes hirdetések
4,2×4,5 cm 1300 Ft
4,2 × 9 cm 3000 Ft
8,8 ×8,5 cm 6000 Ft
Apróhirdetés 300 Ft
Az extra méretű hirdetések megegyezés szerint.
Minden 5. hirdetés ingyenes
Berettyó Televízió
Képújság sugárzási díjak:
• oldalanként 500 Ft + ÁFA/nap, (20 %-os ÁFA)
= bruttó 600 Ft
• oldalanként 3500 Ft + ÁFA/hét, (20%-os ÁFA)
= bruttó 4200 Ft
• oldalanként 12000 Ft + ÁFA/hónap, (20%-os ÁFA) =
bruttó 14400 Ft
Reklámok, PR-műsorok: a kész reklámanyag közzététele
a televízió adásidejében 4 alkalommal 2000 Ft + ÁFA/sec.
Reklámspot készítése: PR illetve reklámriportok, reklámfilmek készítése 1000 Ft/sec, ami magában foglalja a forgatást és a reklámspot teljes elkészítését.

Nagyvárad – Január 22-én, csütörtökön a Magyar Kultúra Napja
alkalmából a Bihar Megyei RMDSZ
díjakat osztott ki a Szakszervezetek
Művelődési Házában. Életműdíjban Tempfli József megyés püspök részesült.
A csütörtök esti gálaműsor a január 19-26. között zajló A Magyar
Kultúra Ünnepe rendezvénysorozat részét képezte. A művelődés terén
kifejtett tevékenysége elismeréseként
a Magyar Kultúráért Díj emlékplakettjét vehette át Gajai Ágnes színművésznő, a nagyváradi Szigligeti
Társulat tagja. Ugyanebben ezen elismerésben részesült az érmihályfalvi
GGG Stúdió IrodalmiKör, melynek tagjai igényesen jelenítik meg
a magyar irodalmat és ezen belül a
költészetet, a Székelyhídi Férfikórus hagyományőrző és kulturális
tevékenységéért, Tavaszi Hajnal
könyvtáros közművelődésügyi szerepéért, valamint Vitályos Barna
hegyközcsatári polgármester, amiért
közéleti szereplőként sokat tesz a magyar kultúra ápolása és továbbadása

érdekében. A Bihar Megyei RMDSZ
által alapított Magyar Kulturáért
Díj I. fokozatát, vagyis Deák Árpád szobrászművész alkotását a
2008-ban nyújtott kiemelkedő színvonalú munkassága elismeréseképpen Csíky Ibolya színművésznő, a
Szigligeti Társulat tagja kapta. Szintén ebben a díjban részesült Kupán
Árpád nyugalmazott tanár, helytörténész, számos értékes és hasznos ismeretterjesztő cikknek, tanulmánynak és könyvnek a szerzője, valamint
a Partiumi Magyar Művelődési
Céh, melynek rendezvényei jelentős
mértékben hozzájárulnak nemzetünk kultúrájának az ápolásához és
terjesztéséhez.

Elégedett ember

Életműdíjat
Őexcellenciája
Tempfli József leköszönő rómaikatolikus megyés püspök vehetett
át, mellyel a művelődés területén
több évtizeden keresztül kifejtett
tevékenységet ismerték el, illetve
mindannyiunk tiszteletét jutatták
kifejezésre. Köszönőbeszédében az

egyházi személyiség a rá
jellemző szerénységgel
többek közt elmondta: a díjért elsősorban Istennek
és mindazon
embertá rsa inak mond hálát, akik ebben
is támogatták
őt. „Valahogy
az élet rohanása úgy hozta, hogy mindig akadtak
olyanok, akik
Őexcellenciája Tempfli József megyés püspök
a segítségemÉletmű-díjban részesült
re voltak” - fogalmazott, majd hozzátette: egész bejelentette: noha főpásztori tisztsééletében elégedett ember volt, mert gétől megválik, mindez nem jelenti
akárhol tevékenykedett, mindig azt, hogy „teljesen nyugalomba voannyi szeretetet és megértést kapott, nul”, ugyanis szentjobbi apátként
hogy ha az Úristen még ötven évig tovább szeretne tevékenykedni.
éltetné, akkor sem tudná leszolgálni ezt. Tempfli József ugyanakkor
Ciucur-Losonczi Antonius

Mátyás, az ember és a király

Közreműködött a Kolozsvári
Magyar Opera ének- és balettkara

Nagyvárad – A Magyar Kultúra
Napja alkalmából szervezett gálaesten a Kolozsvári Állami Opera művészei léptek fel a váradi Szakszervezetek Művelődési Házában, a Mátyás
a vérpadon című rockoperával.
A Csép Sándor- Moravetz
Levente- Venczel Péter szerzőtrió által jegyzett és Vadas László rendezte rockopera koncepciója a
Mátyás: ember és király kettőségre
épül. Azt boncolgatja, hogy a tejhatalommal bíró uralkodót miként
készteti megállásra és elgondolkodásra saját emberi mivoltja, hogyan döbben rá önnön sebezhetőségére. A cselekmény két helyszínen,
Budán és Kolozsváron játszódik,
a történetben pedig a valós tények

keverednek a fikcióval. A darab
egyfelől feleleveníti Mátyás összetűzését egykori nevelőjével, Vitéz
János váradi püspökkel, mely egy
királyellenes lázadásig fajul, másrészt pedig egy szép, az uralkodó
szülővárosában szövődő beteljesületlen szerelemről szól. Önmarcangoló harca a királynak saját magával, hiszen nem lehetett számára
kellemes élmény, amikor az általa támogatottak ellene fordultak,
mint ahogyan az sem, hogy őszinte érzelmein túl kellett lépnie annak érdekében, hogy megőrizze az
ország egységét.
Lerombolni a vérpadokat
A szöveg, a zene, a jelmez és a

színészi játék összhatása elnyerte a
közönség tetszését, a jelenlevők az
előadás végén hosszas tapssal jutalmazták a fellépők produkcióját. Amennyiben nagyobb publicitást szánnak a darabnak, nem lenne
meglepő, ha néhány éven belül néhány zeneszámát slágerként dúdolnák Erdélyszerte. A nagyváradiak
mindenesetre vevők voltak a rockoperára, s nem csupán azért, mert
Vitéz János révén helyi vonatkozása is van a darabnak. Talán egy kicsit magukra ismertek benne, hiszen mindannyiunk érdeke és álma
az kellene legyen, hogy tudással, tehetséggel és szeretettel leromboljunk minden vérpadot.
Ciucur-Losonczi Antonius

Kultúra
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„Alkotni jó”

Az örök átalakulás városa
Minden népnek, országnak természetes igénye, hogy a múltban
fellelhető tárgyiasult és szellemi
értékekről megőrizzen valamit az
utókor számára, mert a jelen az az
időállapot, amikor szükséges vis�szatekinteni és értékelni a megtörténtet. A jövő feltételezett eseményei - meg nem történtségük okán
- bizonytalanságot provokálnak
bennünk. Jól jön egy kis kapaszkodó ilyenkor, hogy eloszlassuk a kételyeket, hogy tevékenyen foghassunk neki az alkotó munkának. A
törvényszerűen előttünk álló kihívások objektív igazságai konfliktusokkal terhelnek minket, ezért nem
árt, ha megbecsüljük a már megtörtént idő tanulságait.
Berettyóújfaluban már hagyomány, hogy a kultúrát, nemcsak egy
lokálisan megélt tapasztalatként értékeljük, hanem megpróbáljuk azt
határokon átívelő programok szervezésével is nagyobb távlatok közé
helyezni. Kiváló alkalmat biztosít
erre a magyar kultúra napja, amikor
a tőlünk alig több mint harminc kilométerre található Nagyváraddal
karöltve emlékezünk és ünnepelünk. Ilyenkor még jobban felerősödik a közös kapcsolódási pontok által generált nemzeti pátosz, és az a
mindent átható igazságérzet, hogy
a magyar nemzetet nem szakíthatják szét térképeken meghúzott, ridegnek tetsző vonalakkal.
Ezen gondolatok is vezérelhették a nagyváradi dr. Fleisz János
történész, egyetemi tanár tollát,
amikor megírta Az örök átalakulás
városa című könyvét. A január 20án a Nadányi Zoltán Művelődési
Központban Porkoláb Lajos által
bemutatott mintegy 220 oldalnyi
kötet olyan egységbe forrasztotta Bihar fővárosának történetét,
amely mindenképpen dicséretet és
elismerést érdemel. Aki lírai, a világot érzelmi tapasztalatok lenyomataként megírt írások rajongója,
talán túl tárgyilagosnak érzi majd
ezt a művet. Pedig igen is „hallható” dr. Fleisz János Nagyvárad

Fotó: Kari

iránti rajongása a sorokat böngészve. Hogy is írhatna szenvtelenül
arról a városról, amelyhez ezer szállal kötődik az élete?
Precíz és pontos történeti áttekintése az elmúlt időknek ez az írás.
Végigkövethetjük Várad sorsát a török kortól egészen a jelenig. Men�nyi rosszat, tragikusat kellett átélnie
ennek a településnek, amely dacolva az idők viharával, még mindig él és virágzik. Hatalmak jöttek
és mentek, parancsolt itt oszmán,
habsburg, román, olykor elviselhetetlen szenvedéseket okozva az
ittlakóknak. De egyúttal feltárul
előttünk számtalan dicső pillanat
is. Betekintést nyerhetünk a nagy
infrastrukturális fejlesztések részleteibe, „előttünk” épülnek fel a jelentős fürdők és a színház, pezseg a
szellemi élet, újságok lepik el a kávéházi teraszokat, virágzik és szépül
a történelmi belváros, a környékbeli lankákon gombamód szaporodnak a falusias házak, majd később
a tehetősebbek villái. Nagyvárad
története igazi „historikus rapszódia”, az országhatárok – történelmi léptékkel mérve - gyakori változásával hol a periférián helyezkedett
el, hol pedig kitüntető figyelemben
és fejlesztésekben részesült. A kötetben táblázatba szerkesztett statisztikák igazítanak el minket a la-

kosság számának és nemzetiségi
összetételének gyakori változásairól
is. Pontos képet kapunk a magyarság helyzetéről mind a dicső, mind
a hanyatló korokat illetően. Hangsúlyos részt foglal el a műben a jelen
kihívásaival foglalkozó rész. Publicisztikai forrásokra hivatkozva utal
a ma is működő civil szervezetekre,
és azokra a kulturális kezdeményezésekre, amelyek a magyar nemzeti
identitástudat ápolói és őrzői, nemcsak Váradon, hanem annak tágabb
agglomerációjában úgyszintén. A
Nagyvárad 2025 címmel megírt
rövid kis fejezetecske pedig óvatos
jóslásokba bocsátkozik a város jövőjéről az euroatlanti csatlakozás
multikulturális, gazdasági kihívásainak apropóját felhasználva.
Nem lezárt írás ez a mű. Továbbgondolásra, kiegészítésekre érdemes, mert volna még mit megvitatni és feltárni az országhatárok
egyre kisebb jelentősége kapcsán.
Nekünk itt, Berettyóújfaluban legalább olyan elkötelezettséggel kell
ezen ügyködnünk, mint ahogy teszi
ezt dr. Fleisz János a szebb jövő reményétől vezérelve.
Dr.Fleisz János:
Az örök átalakulás városa
Sapientia Varadiensis
Alapítvány, 2008
Kiss Tamás
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A Bihari Múzeum időszaki kiállítóterme szemlélődésre hívja a
művészetek iránt érdeklődőket. Az
Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárainak legújabb alkotásaiból nyílt kiállítás január 21-én. Ötéves hagyományra
tekint vissza, hogy a múzeum megrendezi ezt a tárlatot, korábban advent idején, most pedig a magyar
kultúra ünnepe alkalmából. A kiállítást dr. Hamvas Lászlóné nyugalmazott rajztanár, szaktanácsadó
nyitotta meg, Lingvay Ajna szavalattal, az Igazgyöngy-iskola tánccsoportja pedig társastánc bemutatóval színesítette.
Dr. Hamvas Lászlóné megbecsüléssel és tisztelettel méltatta a
művészeti iskola tanárait, pedagógiai és művészeti tevékenységüket.
Munkájukat áthatja a gyermekközpontúság, a lelkes aktivitás, kreativitás, igényesség és céltudatosság. L.
Ritók Nóra alapító, vezető művésztanár irányításával 23 Hajdú-Bihar
megyei település 605 gyermeke részesül művészeti képzésben: grafika,
festészet, kézművesség, tűzzománc,
kerámia és táncművészet területén.
Hat telephelyen dolgoznak. A létszám 60 %-a hátrányos helyzetű
tanuló. Az összetételt tekintve elsősorban egyénre szabott személyiségfejlesztő és művészeti neveléssel
párosuló alkotó munkaprogramot
dolgoztak ki, melyet műhelymunka keretében valósítanak meg. Az
intézmény sikeres működését igazolja az évi több mint 450 eredményes hazai és nemzetközi pályázat.
Egyéni, gyermekközpontú módszereikről szakmai bemutatókat, konferenciát tartanak hazai és külföldi
pedagógusoknak. A művészetoktatás mellett ők maguk is szívesen alkotnak szabadidejükben.
Gólyáné Vad Anikó: rajzol,
fest, batikol, valamint kerámiakészítéssel foglalkozik. A kézműves
foglalkozások vezetője. A néphagyományokra építő formavilág, a
népi díszítés egyéni variációja teszi
kedvessé kerámiatárgyait.

Képzőművészet és irodalom
- Kurucz Imre kiállítása Debrecenben -

A debreceni Benedek Elek
Könyvtár galériájában a Piac utcai
fiókkönyvtár megnyitása, 2003 óta
folyamatosan rendeznek képzőművészeti tárlatokat. Ebben az évben
a magyar kultúra napja alkalmához
kapcsolódva Kurucz Imre beret�tyóújfalui szobrászművész kamarakiállítása nyílt meg a fenti címmel.
Miután Sass Bálintné könyvtárvezető, a kiállítás szervezője köszöntötte a kiállító művészt, a megjelent
érdeklődőknek, a helyi olvasókör
tagjainak, a berettyóújfalui és debreceni vendégeknek Muraközi István alpolgármester mutatta őt be.
Berettyóújfalu alpolgármestereként
elsősorban azt a szolgálatot emelte
ki, amit lokálpatrióta művészként a
város és a térség számára végez folyamatosan. Hangsúlyozta, hogy
Kurucz Imre budapesti tanulmányai és első művésztelepei után vis�szaköltözött szülővárosába, és azóta
„Bihar első szobrászaként” szolgálja közösségét. Több köztéri műalkotás, a város számára készített plakett
és kisplasztika dicséri keze munkáját. Sokunk számára jól ismert ez a
munkásság. Először főállása mellett végezte művészeti tevékenységét. 1971–1984 között a város kulturális intézményeiben dolgozott,
részt vállalt a kulturális és a művészeti élet megújításában, vezető tanára volt a Bihari Stúdió szobrászszakkörének. Művei több hazai és
külföldi közgyűjteményben, illetve
több település közterein megtalálhatók. Majd 40 köztéri munkája kö-

zül 20 Berettyóújfaluban található.
Az alkotás mellett részt vállalt az értékmentésben is. Egyfelől keze nyomán több régebbi köztéri szobrunk
újulhatott meg, másrészt pedig újraalkotott olyan műalkotásokat, melyek a város képét és szellemiségét
hosszú évtizedeken át meghatározták. Ezek közé tartozik az Országzászló vagy éppen az Ezredéves emlékmű. Újabb műveivel pedig méltó
folytatója, sőt kiteljesítője annak a
folyamatnak, amit az elődök elkezdtek. Emléket állított a II. világháború helyi áldozatainak, 1956 forradalmának és szabadságharcának,
Gaál János ’56-os mártírunknak, és
annak a Pálfi Istvánnak, aki mind
megyei, mind országgyűlési, mind
pedig európai szintű politikusként
ugyanazon gyökerekből táplálkozott, és ugyanabból a mederből merített, mint maga Kurucz Imre. És
hogy a legutóbbi és egyben legnagyobb vállalkozását is megemlítsük,
az elmúlt évben, amikor városunk
a Báthory Gábor által kibocsátott
adománylevél 400. évfordulóját ünnepelte, a város napján felavathattuk a fejedelem egészalakos bronzszobrát is.
A művész munkásságát – már
nem először – Székelyhidi Ágoston író, művészettörténész méltatta. Ugyancsak kiemelte a szülőföld fontosságát és elsődlegességét,
mindazt, amit a most kiállított érmék, plakettek és kisplasztikák tükröznek. Emellett pedig visszanyúlt a
művészet gyökereihez. Átfogóan be-

szélt mindazokról a munkákról, melyekkel felkutatta és megmintázta
az önazonosságtudat és a közösségtudat hagyományos jelképeit – nem
csupán Biharban, hanem Kelet-Magyarországon, sőt, fejedelmi sorozatával Erdélyben és a Partiumban
is. Legyen az egy emlékérem, családi vagy települési címer vagy egy
kitüntetéssel járó díj. A közösségi
célok mellett pedig méltatta az emberi oldalt. Kurucz Imre művészetében évtizedek óta jelen vannak az
antropomorf alkotások, melyek leginkább torzóiban ragadhatók meg.
Álló, fekvő és ülő torzói a teljes létet megvilágítják, és ahogyan maga
Székelyhidi Ágoston írta abban az
albumban, amely Gombos Ferenc
fotóival a művész 60. születésnapjára jelent meg, és amelyet most a debreceni közönség is megismerhetett:
„a tökéletesség teljesedését ígérik, de

a torzó mivoltukban a teljesületlenség fájdalmát hordozzák.” Ezek elkészültének folyamata pedig párhuzamba állítható a művészi életúttal.
Reméljük és hisszük is mindannyian, hogy ez az alkotói pálya
még mindig a felfelé ívelő szakaszában van. Ahogyan Muraközi István
idézte Medgyessy Ferenc szavait:
ahhoz, hogy egy szobrász életműve
kiteljesedhessen, legalább 200 évre
van szüksége. Ahhoz, hogy ez igaz
legyen, és hogy bízhassunk az eddigiek folytatásában maga Kurucz
Imre is biztat valamennyiünket, albumának Nadányi Zoltántól választott mottójával: „Én nem a testőrt
tisztelem, hanem azt, aki hazatért,
otthagyva minden csatatért. És állt
a parton dísztelen”. Így találkozzon
és mutasson egymásnak utat mindig képzőművészet és irodalom.
Kolozsvári István

Fotó: Kari

Kiss Papp Csilla: a Medgyessy
Gimnáziumban – Debrecenben rajzot és művészettörténetet tanít. Foglalkozásain a felszabadult, örömteli
alkotást tartja fontosnak. Rajz, festés, kollázs együttes alkalmazásával
hoz létre izgalmas felületeket.
Kovács Lajos: első mesterének
L. Ritók Nórát tartja, aki a grafikai kifejezés szépségét, sokrétűségét fedeztette fel vele. Grafikusként
dolgozik, és a debreceni Vojtina
Bábegyüttes grafikusa is.
Pap Orsolya: rajztanár és grafikus. Festéssel és grafikai megoldásokkal hoz létre kifejező karakteres
képeket.
Rácz Erika: a Népművészet ifjú
mestere, Népi iparművész, a Bihari
Népművészeti Egyesület tagja, országosan elismert művész (Gránátalma-díj, Élő Népművészet Díj).
Az intézményben a tűzzománc-készítés a területe. Ékszerei ízlésesek,
igényesek, ősi magyar motívumok
hordozói.
Török Zita: keramikus, az alföldi formavilág, stílusjegyek őrzője.
Használati tárgyai többféle funkciót is betöltenek, formázott alakjai kedves díszei, ékességei lehetnek
belső tereknek. A Bihari Népművészeti Egyesület aktív tagja.
Ujhelyi Sándor: festőművész, a
festőrészleg vezetője. Képei elgondolkodtatóak, erősen absztrahál, el-

vonatkoztat, a minimalizmus képviselője.
L. Ritók Nóra: grafikusművész, a Képzőművészeti Alap tagja,
közoktatási szakértő – a minisztérium munkatársa. Sok-sok díj, kiállítás szakmai elismerés övezi munkáját (Teleki Blanka- és a Vásárhelyi
György-díj 2008-ban). Képeinek
gondolatai így jellemezhetők: sűrített életélmény - különleges szerkezetben, kompozícióban, ahol a finom vonalak lágyan kötik össze a
formákat. A megjelenő házak, kezek, arcok, madarak mesélnek nekünk az életről, a világról. Képei a
mese és a valóság határán lebegnek,
melyekről szeretet, a humánum érzése árad felénk.
Dr. Hamvas Lászlóné így ös�szegezte mondandóját: „Gazdag ez
a város, van zeneiskolája, néptánccsoportja, van népművészeti egyesülete és van személyiségfejlesztő,
alkotó, műhelymunkát biztosító
Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézménye. Ezeknek az oktatási, nevelési központoknak, művészeti csoportoknak a híre, neve
túlnőtt országhatárunkon. A felismerés mellett érdemes még jobban
értékelni, segíteni, támogatni őket.”
Sikereikhez büszkén, örömmel gratulálunk.
Rácz Anikó

A „Népfőiskolákért
Emlékéremmel” jutalmazták…
Kiemelkedő népfőiskolai tevékenységéért a közelmúltban városunk egyik köztiszteletben álló
polgárának, Porkoláb Lajosnak a
Magyar Népfőiskolai Társaság 20.
jubileumi közgyűlésén a „Népfőiskolákért Emlékérmet” adományozta. A több mint 100 tagszervezettel
rendelkező társaság tagjai tehettek
javaslatot a kitüntetett személyét illetően, majd szavazás útján esett a
választás Porkoláb Lajosra.
A HB. Megyei Népfőiskolai Egyesület elnökeként sokat tett
azért az elmúlt évtizedben, hogy megyénkben a népfőiskolai mozgalom
elterjedjen. Akkoriban még, mint a
Nadányi Zoltán Művelődési Központ igazgatója, intézményi hátteret is biztosított ehhez a munkához.
Az egyesület célja, hogy ernyőszervezetként működjön a megyében a
népfőiskolákat segítve, illetve közreműködjön minél több népfőiskolai
szervezet létrejöttében. Munkájuk
eredményeként az elmúlt években
sorra alakultak a különböző népfőiskolák: Berettyóújfaluban a Bihari Népfőiskolai Egyesület, Földesen
a Nagyközségi Népfőiskolai Egyesület, Nagyrábén a Nagyrábéi Baráti Kör és Népfőiskolai Egyesület,
Csökmőn a Sárkány Népfőiskolai
Egyesület, Bárándon a Balassa Iván
Népfőiskolai Egyesület, Kabán a
Népfőiskolai Egyesület, valamint a
Nagyváradi Népfőiskolai Egyesület.
Nem túlzás, hogy mára Beret�tyóújfalu vált az ország népfőiskolai
mozgalmának egyik központjává,
szakmai körökben pedig a Bihari Népfőiskolai Egyesületre mint

a népfőiskolák
„zászlóshajójára”
tek i nte nek.
A Bihari Népfőiskolai
E g y e s ület időközben akkreditált felnőttképzési intézménnyé vált, és egyedülálló
módon csak ez a szervezet rendelkezik az országban a 8 kulcskompetenciára kidolgozott akkreditált
tananyaggal.
A HB. Megyei Népfőiskolai
Egyesület és a Bihari Népfőiskolai Egyesület immár 5. éve végzi a
nagyváradi és partiumi civil szervezetek vezetőinek és aktivistáinak
képzését.
Missziós feladatot is ellát a megyei Egyesület. 2008-ban ugyanis 5.
alkalommal rendezték meg a Művelődés hete és a tanulás ünnepe rendezvénysorozatot, amelybe hét népfőiskolai egyesület kapcsolódott be.
A közel egy hónapig tartó programsorozat keretén belül 27 rendezvényt
valósítottak meg, továbbá megjelentettek egy, a bihari és sárréti népfőiskolákat, egyesületeket bemutató kiadványt is.
A kitüntetés – Porkoláb Lajos elmondása szerint – ennek a sokak által végzett rengeteg munkának és
befektetett energiának köszönhető,
nem kizárólag az ő személyének.
Sz. K.
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„…legyenek eggyé kezedben”
Fotó: Kari

Ebben az évben Ezékiel könyvének fenti szavai adták a mottóját a január 19. és 24. között megrendezett Egyetemes imahétnek. A
Krisztus-hívő egyházak évről évre
az imahét keretében nyilvánítják ki
a szándékot az azonosság keresésére, a világ kihívásaira adott egyazon
válasz fontosságára.
Városunkban az imahét nyitó
alkalmának a régi megyeháza díszterme adott otthont. A megjelenteket Papp Dániel baptista lelkipásztor köszöntötte. Szólt az imahét
céljáról, fontosságáról, a történelmi egyházak feladatáról és közös
felelősségéről. A nyitóének után
Majláth József református lelkész
igehirdetését hallgatta meg a gyülekezet. Ezt követően Hasulyó János

római katolikus kanonok vezetésével fohászkodtak a jelenlévők Istenhez, hogy az imahét elérje célját, és
hatása megmaradjon később a mindennapokban is.
Ezután Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy, a Debreceni Református Kollégium kántusának vezetője
tartott előadást „Biblia a zenetörténetben” címmel. Igazi pedagógusként rögtön az elején megénekeltette a résztvevőket, mintegy
ráhangolva hallgatóságát a témára.
A gyülekezet tagjai láthatóan örömmel követték a tanár úr instrukcióit, s vettek részt az előbb egy-, majd
kétszólamú közös éneklésben.
Az előadás időkerete természetesen nem tette lehetővé a téma
(melynek könyvtárnyi irodalma

van) részletes taglalását. Az előadó
egy-egy zeneszerző-óriás egy-egy
művének rövidke részletével illusztrálta a Könyvek Könyvének hatását
nem csak a zeneművészetre, de az
egyetemes kultúrára is. Különleges
élmény volt, ahogy egyszerűen, közérthetően, ugyanakkor rendkívül
szemléletesen magyarázta el, hogyan ültetett át Haydn, Mendelssohn vagy Kodály egy-egy bibliai
témát az egyetemes emberi nyelvre,
a zene nyelvére.
Azt est zárásaként az egyházak képviselői közösen ajándékozták meg a város önkormányzatának
jelen lévő képviselőit egy-egy névre
szóló Bibliával.
Siteri Róbert

Teaillatú művészet…
- Fenyvesvölgyiné Tóth Zsuzsa grafikáihoz -

Az igaz szívet csak csodálni lehet.
Mosollyal. Mosolyogni annyi, mint
nem feladni. És hogy mit nem adunk
fel? Nézzetek körbe! Lehet-e másként
gondolni a körülvevőre?
Egymásba
fonódó
testek,
organikák, ahogyan egyvonalként
kuszálódnak az annyira női lélek
margóján. Megannyi kusza gondolat
egy-egy képbe forrva. Gyurkovics,
Shakespeare, Rostás Farkas, Szabó
Lőrinc, Ady, mint alkotó gondolatok alkotott képbe formázva. Zsuzsa
egyéni hangzása nem a formai világában keresendő, hanem abban a
lelki viszonyrendszerben, ami páratlanul érzékeny. Szenvedélyes. Amolyan búvópatakként meghúzódva.
Képekben felszínre törve. Van a gondolkodásnak határa. Vannak, akik
szerint a paradoxon ez a határ. Az
érzelmeknek nincsenek. Határai.
Valami, amin nem lehet elgondolkodni. Van és kész. Alakul és eltűnik. Megmagyarázhatatlan. Kétségbeeshetnénk.
A művészettel kapcsolatban sokan és sok mindent belemagyarázásnak tartanak. Lehet, igazuk van.
Ők gondolkodnak. Ebben nem tu-

dok. Vagyunk így egy páran… A
gondolkodás az érzelmek sodrásának legnagyobb gátja. Ez is törvényszerű. Beletörődünk a törvényszerűségekbe. Egy ideig. Az alkotó mindig
lázad. Alázattal lázad. Önmagával
szemben is. Kétségbeesetten. Választ.
A választásainkat formába önteni
igazán kalandos. Emberi…
A Bella Costa étterem kiállításán
- az utóbbi időben remek anyagokat
láthattunk -, a látogató, ha a kivá-

Rock-zene
a Bellában

A Bella Costa étterem mióta megnyitott, a magas színvonalú vendéglátás mellett nagyon sok
egyéb rendezvénynek adott már
otthont.
2009. január 16-án legújabb oldaláról is bemutatkozott, rock-koncertet fogadott be falai közé.
A debreceni Drogs és a Kódex
együttes döngette meg a falakat,
szép sikert elérve.
Mivel az első ilyen próbálkozás volt, a szervezők tartottak attól,

hogy gyér lesz az érdeklődés. Szerencsére azonban szép számú nézősereg gyűlt össze a különböző korosztályok képviseletében.
Reméljük, lesz folytatása, hiszen városunkban és a környékén
nem sok lehetőség van élőzene hallgatására.
Köszönjük mindenkinek, aki
valamilyen formában támogatta a
koncert létrejöttét.
A szervezők nevében:
Kövér László

ló gasztronómiai élvezetek
mellett egy parányi önkéntelen figyelmet szentel a Zsuzsa képeinek, akkor azt a
szükségszerű ember-faragta
kényszert láthatja visszakacsintani, amely a személyiség önmegvalósításának és
felszínre törésének ragyogó
találkozása. És mi történhet? -1 A néző kiábrándul,
rádöbben, hogy minden kísérlete öncsalás volt. Kétségbeesik. -2 Fenemód ráérez
arra a gyönyörűségre, amit
énnek nevezünk. Megnyugszik. Mosolyog… -3 Nem
történik semmi. De a kulináris élvezet mindenképpen bekövetkezik.
A valódi értékek megragadhatatlanok. Tárgyuk ismeretlen. Törekedni kell… Teaillatú érzelmek,
melegség és érintések finom játéka.
Megérint. Ha hagyjuk. Veszteni valónk egy csupán. Elveszítjük a gondolkodás pillanatokat bénító szorítását. Megéri. Néha…
Bíró Gyula
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Nagyobb súlyt kell helyezni
az emberismeretre…
A nagyrábéi Móricz Zsigmond
Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, szaktanácsadót, Bíró Gyulát
választotta alelnökének az Országos Emberismeret és Etika Tanárok
Egyesülete.
Az 1979-ben született, Berettyóújfaluban élő fiatal oktatási szakember, aki 2003 óta a Hajdú-Bihar
Megyei Pedagógiai Intézet pedagógiai szaktanácsadója, elsősorban
tantárgyi és intézményi innovációkkal, módszertani megújulást segítő pedagógiai eljárások kidolgozásával, integrációs neveléssel,
óvoda-iskola átmenettel és kistérségi közoktatási együttműködések
gyakorlatával foglalkozik. Ezekben
a témákban több tanulmánya és saját szerkesztésű tanulmánykötete is
megjelent. A megtisztelő megválasztás alkalmával, amelyre a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumban megrendezett konferencián
és közgyűlésen került sor, a leköszönő alelnök dr. Kamarás István akadémiai doktor, habilitált egyetemi
docens foglalta össze az elnökség
korábban végzett tevékenységét. Az
új elnökség felállásával az egész ország regionálisan lefedett, az újraválasztott elnök győri, a titkár budapesti és az új alelnök berettyóújfalui,
Hajdú-Bihar megyei illetőségű. Az
alelnöki program szerint a jelenleg a
Veszprémi Egyetemen székelő egyesület országos bázisintézmény hálózatot hoz létre, amelyben azokat az
intézményeket kívánják módszertani központként kitüntetni, ahol
az emberismeret – etika – vallástan – erkölcsismeret tárgyakat kiemelten fontos területként kezelik,
illetve ahol innovációs „jó gyakor-

A BELLA COSTA
ÉTTEREMBEN

KIHULLOTT
MAGOK
élőzenés est
Február 20., péntek,
19:00 órától
A belépés díjtalan!
Támogatók:
ARADI-ÉP BT., Bella Costa,
Berettyó Rádió,
Bihari Hírlap,
Kovács Zsigmondné
önkormányzati képviselő,
Mezei Vill,
Suzuki Service-Shop,
SZE-NA Kft., Szuper Info
Mindenkit szeretettel
várunk!
Elérhetőség: 20/347-31-15,
Asztalfoglalás: 54/402-120

latokat” próbál támogatni az egyesület. Megyénkben, régiónkban is több
olyan általános és középiskola van, ahol nem csupán
a 7. és 11. évfolyamon szerepel az alaptantervben javasoltaknak megfelelően
– mint modul tárgy vagy
tantárgyi modul, de saját intézményi tantervekben szerepeltetik a képzés
egész idejére kiterjesztve. A tárgy népszerűsége a
„más” szemléletbeli – tudományközi – megközelítésben rejlik, amit az
is mutat, hogy mind többen választják országosan középiskolai érettségi tárgyként az emberismeret – etika tárgyat. Az emberismeret, mint
hungarikum, egy olyan, az emberrel foglalkozó tudományokat szintetizáló tartalom, ahol a filozófia,
az etika, a szociológia, a pszichológia, a társadalomismeret, az ökológia, a vallástudományok alkotnak egy megközelítési rendszert.
A diákok projektmunkákat, kisfilmeket, tanulmányokat készítenek, és gyakran kilépnek az iskola
környezetéből. Az órák, a megbeszélt témakörök azért is fontosak,
mert a diákoknak lehetőségük van
arra, hogy kibeszéljék a feszültségeiket, a társadalomban való együttélés konfliktusait, a család és a mindennapi élet torzulásait. Kiválóan
bevonhatóak ebbe a munkába a civil szervezetek, helyi lelkészek, pszichológusok, az igazságszolgáltatás
és rendészet szakemberei. Az olyan
gyakran hallható és tapasztalható
– de semmiképpen nem általános
– iskolai erőszakos magatartásfor-

mák megelőzésének kiváló eszköze
a jogokat és kötelességeket is felvonultató, az öntevékenységre erősen
építő műveltségi panel. A jelenleg a
Veszprémi Egyetem honlapján elérhető egyesületi webhely hamarosan
önálló és interaktív – pedagógus –
szülő – gyermek – bevonásával kezdi meg működését az új honlap,
ahol projektleírások, óraelemzések,
a felsőoktatási intézmények képzési információi, a bázisintézmények
bemutatkozói és virtuális konferencia várja többek között az idelátogatókat. Az egyesület állást foglal
minden, az etikát, emberismeretet,
társadalom- és vallásismeretet érintő szakmai vitában, egyeztetésben,
legyen az oktatáspolitikai kezdeményezésű vagy civil kezdeményezés,
illetve konferenciák, fórumok rendezése, amely segítheti az ember és
társadalom műveltségterület megújulását, módszertani és tudományos innovációit. A szervezet kiváló
partnerszervezetei a Történelemtanárok Egyesülete, az Osztályfőnökök Országos Egyesülete és a hazai
egyházak oktatási szervezetei.
Sz.Zs.
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Herpály-focishow

Január 17-én négy csapat részvételével rendezték a Herpályfocishow-t. A rendező HerpályTeam Kft. a hazai BUSE mellett
a futsalbajnokságban első helyezett MVFC-t és két patinás nagypályás csapatot, a Békéscsabát és a
DVSC-Deacot hívta meg. Az eddig remekül szereplő MVFC-t most
kivételesen meglepte első ellenfele, ám később magára talált a csapat, és igaz, hogy más szabályrendszerben (kispályás foci) zajlottak a
csaták, a maguk javára tudták fordítani a hátralévő mérkőzéseket. A
sors iróniája, hogy mégsem sikerült
megnyerni a tornát, hiszen a körbeveréseknek köszönhetően három
csapatnak is hat pontja volt, közülük a legjobb gólaránnyal rendelkező Békéscsaba állhatott a dobogó legfelső fokára. A BUSE nem
tudta megnehezíteni ellenfelei dolgát, és szerzett pont nélkül a ne-

Fotó: Kari

Kiállítás:

gyedik helyezést érte el. Nagypályás focicsapatunk a fair play díjjal
vigasztalódhat. A torna gólkirálya
a békéscsabai Pozsár Gábor, legtechnikásabb játékosa Togoi Victor
Cosmin (MVFC), legjobb kapusa
pedig Jenei László (BUSE) lett.

Eredmények

BUSE – Békéscsaba 0:4

és mindketten nagyon elégedettek voltak a kicsik hozzáállásával,
valamint a mutatott játékkal. Sajnos egyikőjük sem tudott elmenni
a regionális döntőre, hisz épp akkor
műtötték az MVFC kapusát, ezért
Angyalos András kísérte el a lányokat. Bandi végig telefonos kapcsolatban volt Andreával és Borisszal,
közösen állították össze a csapatot,
és megbeszélték a taktikát. Mindez jónak bizonyult, hisz mindössze
egy - az utolsó másodpercben született góllal - maradtak le az első helyről, de másodikként továbbjutottak
a Tiszaújvárosban rendezendő országos döntőbe.
Az első mérkőzést Nyíregyházával játszották a lányok, s itt még
a megilletődöttség látszott rajtuk,
és persze a „beugró, új edzőnek” is
meg kellett ismernie a csapatot, a
lányok egyéni képességeit. Nagyon
jól játszottak, de egygólos vereséget
szenvedtek. Ezután azonban már
nem volt megállás, minden mec�-

A BUSE felnőttcsapatának
felkészülési mérkőzései
Morotva-liget, műfüves pálya

Január
31., 10 óra: BUSE
– Balmazújváros
Február
4., 17.30 óra: BUSE
– Nyíradony
11., 18 óra: BUSE
– Püspökladány

A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ programjai január 31.
és február 13. között
Kristófi János festőművész kiállítása. Megtekinthető: február
9-ig, munkanapokon, 8-tól 17 óráig. Helyszín: Bihar Vármegye
Képgaléria
Kisállat-kiállítás február 7-én, szombaton, 8-tól 18 óráig és
február 8-án, 8-tól 13 óráig. Belépőjegyek ára: felnőtt: 300 Ft,
gyerekeknek 14 éves korig ingyenes
Helyszín: a Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagyterme

MVFC – DVSC DEAC 1:3
BUSE – DVSC DEAC 0:3
MVFC – Békéscsaba 2:1
Békéscsaba – DVSC DEAC 3:1
BUSE – MVFC 1:2
Békéscsaba 6 pont
DVSC DEAC 6 pont
MVFC 6 pont
BUSE 0 pont

Országos döntőben
a lány focisták
Füredi Andreáék már a jövőbe
tekintenek azzal, hogy korosztályos
csapatot nevelnek és versenyeztetnek, akik majd újra ott szerepelhetnek a legjobbak között. A munka
meghozza, meghozhatja az eredményét, hiszen országos döntőbe
jutott nemrégiben a ’94-95-ös
korosztály.
A csapatnál a szakmai munkáért Pallai Gábor, a Mezei-Vill válogatott kapusa és Füredi Andrea, a B.N.F.K. elnöke, NB I-es
futsaljátékos a felelős.
Már harmadik éve edzenek
együtt a kislányok. Az óvodástól a
serdülőkorúig minden korosztály
képviselteti magát, aki még nem fér
be a felnőttcsapatba.
Az első forduló Nyíradonyban
volt, ahol nagyon szép játékkal
a dobogó legfelső fokára állhattak a lányok, és továbbjutottak a
nagykállói regionális döntőre.
A nyíradonyi tornán Pallai Gábor és Füredi Andrea is ott volt,

2009. január 30.

14., 14 óra: BUSE
– Hajdúszoboszló
18., 18 óra: BUSE – Kaba
19., 18 óra: BUSE
– DVSC ifi
21., 14 óra: BUSE
– Püspökladány
25., 18 óra: BUSE
– Szakoly

csüket tetszetős játékkal, fölényesen nyerték!
A torna legjobb játékosa is a berettyóújfalui csapatból került ki Lovas Anna személyében.
Nehéz volt a választás, hisz a tornán - és évek óta - kimagasló teljesítményt nyújt még Roza Viktória,
Tóth Alexandra, Balogh Erika és
Mosdóczi Evelin is.
Az évek során ütőképes kis csapat kovácsolódott össze. HajdúBihar megye válogatottjának is
hívhatjuk, hisz járnak Berettyóújfaluba focizni Furtáról, Esztárból,
Bárándról, Debrecenből, a megyében EGYEDÜL ebben a városban
van női futballképzés. Most kialakult egy olyan csapat, akik minél
több tornára szeretnének eljárni, és
akikből egy-két év múlva egy ütőképes női futsalcsapat lehet, s megállják majd a helyüket az NB I-es
női futsalbajnokságban.
A lányokat futsaljátékosok
(Pallai Gábor, Füredi Andrea) edzik,
és ezentúl - mivel megtetszett neki a
lelkes kis csapat, és lát bennük fantáziát - Angyalos András is besegít.
Már ismerkednek a lányok a
futsallabdákkal és szabályokkal.
Bízunk benne, hogy tovább viszik
a női csapat, valamint a berettyóújfalui futsal eddigi sikereit, és sokat
hallhatunk majd róluk a futsal élvonalában.
BNFK

Koncert:

RETRONOME-koncert január 31-én, 20 órától, a Parola
Pinceklubban.

Egészséges életmód:

Minden kedden, 15 órától csontritkulást megelőző torna

FELHÍVÁS!

Jelentkezz a PÁVAKÖRBE!
Szeretettel várjuk a népdalokat kedvelő, énekelni szerető
gyermekeket!
Jelentkezni lehet az 500-022-es telefonszámon vagy személyesen
a művelődési központban. Cím: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27.

Múzeumi hírek
2009. január 21-én kiállítás
nyílt Alkotni jó! címmel az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak alkotásaiból. A kiállító művészek: Gólyáné Vad Anikó,
Kiss Papp Csilla, Kovács Lajos, L.
Ritók Nóra, Pap Orsolya, Rácz Erika, Török Zita, Ujhelyi Sándor. A
kiállítás díjtalanul látogatható szerda–szombat, 10–16 óráig.
A tárlatot kísérő A hónap műtárgya kiállításunkban Kathó István (1865–1940 ) tanító, a beret�tyóújfalui református elemi iskola
leányosztályai egykori igazgatójának dokumentumai láthatók.

A következő Családi múzeumi délutánunkra 2009. január 31én, szombaton, 14 órától kerül sor
az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola tanáraival. A kipróbálható kézműves technikák: papírmárványozás, térbe kimozduló képek,
fémdomborítás, viaszkarc. A programra a belépés ingyenes.
Ezúton tájékoztatjuk kedves
látogatóinkat, hogy 2009. február
végéig, keddenként a Bihari Múzeum kiállításai zárva tartanak,
hétfőnként pedig az ügyfélfogadás is szünetel. Megértésüket köszönjük.

Postaládánkba érkezett
Bihari Hírlap Szerkesztősége!

Tisztelt Főszerkesztő Asszony!
A lap idei első számában a sportbizottság ünnepi üléséről megjelent
cikkre írom soraimat. Úgy érzem,
írnom kell. Azért is fontos, hogy a
jövő nemzedék is hasonlóképpen
segítse azokat, akik tevékenykednek
a város sportjának az érdekében. El
kell mondanom, az én ötvenéves
ténykedésem úgy teljesedhetett ki,
hogy a feleségem nagyon sokat bejött az üzletbe, hogy ott helyettesítsen, amikor el kellett utaznom például a Labdarúgó Szövetséghez.
Vagy a felkészülések során egy-egy
délutáni edzőmeccsre kellett elmenni, például Füzesgyarmatra,
Szeghalomba, Mezőberénybe vagy

éppen Karcagra. Így neki igen sokat köszönhetek. Ezért mikor a kitüntetésem mellé kaptam egy gyönyörű virágcsokrot, hazamenve azt
mondtam: Marikám, ezt a szép virágot te érdemelted ki, így ez a tiéd,
úgy vedd, hogy te kaptad.
Ha kérhetem, szeretném, ha
megjelenne a következő számban,
hogy a jövő sportaktivistái is megkaphassák a családjaik segítségét,
mert csak így lehet előrelépni.

Anyakönyvi hírek
Születtek
December
20.: Tóth Titanilla Tímea
(Tóth Mihály – Sipos Tímea)
28.: Balibán Barbara
(Balibán Sándor – Keszeli Enikő)
Január
3.: Reszelő Milán Raul
(Reszelő Ferenc
– Mahfoud Rymonda Claudia)
5.: Balogh Jázmin
(Balogh Tamás – Veligdán Szilvia)
6.: Vig István
(Vig István – Kiss Mónika)
Házasságot kötöttek
Január
10.: Gulyás László
– Pap Erika Emese
Elhunytak
December
24.: Fábri János (1914)
Január
1.: Nagy Sándor (1931)
6.: Pelbártné Bagdi Ibolya (1949)
7.: Rogács Vincéné Pintye Irén
(1934)
10.: Balog Sándor (1962)
12.: Bagdi Barnabásné
Papp Margit (1938)
13.: Dominyák János (1932)
14.: Tóth Gyula (1926)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL
Szennyvízcsatorna
rendszer külsőbelső tisztítása.
Szennyvízrendszer
kiépítés, bekötés.
Telefonszám:
(54) 402-725,
30 264-3424
Vincze István
Berettyóújfalu,
Egressy B. u. 24.

Tisztelettel megköszönöm:
Fülöp Imre
Berettyóújfalu,
Bessenyei utca 24.

Fodrászüzletembe tanulót felveszek a
2009/2010-es tanévtől!
Ösztöndíj, munkaruha biztosított.
Részletekről érdeklődni 16 óra után: 0620/3889420.

Cigi, alkohol, drog, stb.
leszoktatása, túlsúly csökkentése, álmatlanság, depresszió, fejfájás, derékfájás,
isiász, lumbágó, vérnyomásproblémák, stb. kezelése
FÜLAKUPUNKTÚR ÁVAL. Bejelentkezés:
30/479-1983.

Bihari Hírlap

A berettyóújfalui önkormányzat
kéthetente megjelenő közéleti lapja.
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dr. Szegediné Lovász Magdolna
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Rinyu Sándor (sport),
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Kundráth Andrea
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