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„Isten, áldd meg a magyart/ 
Jó kedvvel, bőséggel,/ Nyújts fe-
léje védő kart,/ Ha küzd ellenség-
gel;…”

186 esztendő messzeségéből szól 
Istenhez e fohász, a könyörgés nem-
zetünkért, a magyarság jobb sorsá-
ért, megmaradásunkért. Kölcsey 
Ferenc 1823. január 22-én tett pon-
tot a szomorúságában is gyönyörű-
séges, magasztos és felemelő ver-
se végére. Megírta a Himnuszt. A 
magyarság sorsáért aggódó költe-
mény Erkel Ferenc megzenésíté-
sében nemzetünk éneke lett, hoz-
zánk tartozik. Reményeinkhez, 
kétségbeeséseinkhez, örömünne-
peinkhez, csalódásainkhoz, sike-
reinkhez, vereségeinkhez, jelképez 
minket itthon és a nagyvilágban. 
Jelképe a magyarok összetartozá-
sának. Mi, Kölcsey Ferenc utódai 
1993 óta ünnepeljük a magyar kul-
túra napjaként e napot. S mert ma-
gyar kultúra csak egyetlen egy van, 
Montrealtól Sydney-ig, New York-
tól Buenos Aires-ig a diaszpórák-
ban, a trianoni békediktátum által 
megcsonkított Magyarországon élő 
és a határainkon kívül rekedt ma-
gyarság számára (majdnem)ugyan-
azt jelenti. A valahonnan Ázsia mé-
lyéről érkező, sokaknak idegen, 
sokak által meg nem értett, külö-
nös és néha különc kis nemzethez 
való tartozást, nemzeti önazonos-
ságot, összetartozást. Erről emléke-
zünk meg városunkban is 1994 óta 
évről évre, és idén már kilencedik 
alkalommal az összetartozás jegyé-
ben Biharország egykori székhelyé-
vel, Nagyváraddal közösen. 

2009. január 20.
A szélesedő, a magyar kultúra 

egyre bővebb és színesebb palettáját 

bemutatni kívánó egyhetes rendez-
vénysorozat mindkét városban eb-
ben az évben is sajtótájékoztatóval 
indult, azzal a nem titkolt szándék-
kal, hogy a nyilvánosság által men-
nél nagyobb kört szólíthassanak 
meg, és közvetíthessék számukra 
a rendezvények sugallta értékeket. 
A berettyóújfalui sajtótájékoztatón 
városunkat Szeifert Ferenc polgár-
mester és Lévai Ágnes idegenforgal-
mi és kulturális divízióvezető, míg 
Nagyváradot alpolgármestere, Biró 
Rozália és dr. Fleisz János egyete-
mi tanár, a Bihar Megyei és Nagy-
váradi Civil Szervezetek Szövetsé-
gének elnöke képviselték. Szeifert 
Ferenc miután a magyar kultúra-
napi közös rendezvények céljáról 
és múltjáról beszélt kiemelve az el-
múlt 8 év legnevesebb, legemléke-
zetesebb eseményeit, arról is tájé-
koztatta a sajtó képviselőit, hogy 

napjainkban, mint sok egyéb tekin-
tetben, a kultúrában is új időket él 
Berettyóújfalu. Az elmúlt esztendő 
végén ugyanis egy irányítás alá, egy 
szervezetbe, nevezetesen a Herpály-
Team Kft.-be vonták a városmar-
ketinget, az idegenforgalmi, kultu-
rális területeket és a médiát abban 
a reményben, hogy így gazdaságo-
sabban és hatékonyabban lehet mű-
ködtetni azokat. A polgármester az 
idei kultúra-napi rendezvénysorozat 
újdonságairól is szólt. Elmondta, az 

ilyenkor már hagyományos Erdé-
lyi 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 vetél-
kedőn a legeredményesebben sze-
repelnek. Az is szándékukban áll, 
hogy a két város kapcsolatát tovább 
szélesítve a következő évtől középis-
kolásaink is összemérhetik tudásu-
kat, ismereteiket a magyar kultúra 
témakörében. Biró Rozália Nagy-

várad magyar közösségének szem-
szögéből értékelte a 8 év közös ren-
dezvényeit. Leszögezte, kiállták a 
próbát, sőt egyre szélesebb rétege-
ket érintenek meg annak ellenére, 
hogy bár Nagyvárad önkormányza-
tán belül létrehoztak egy részleget, 
amelynek feladata a kultúra és a ci-
vil szervezetek támogatása, ez azon-
ban nem tud olyan mértékű segítsé-
get adni, mint ahogyan az elvárható 
volna, illetve itt, Berettyóújfalu-
ban már hagyományosan szokás-
ban van. Az alpolgármester asszony 
köszönetet mondott Berettyóújfalu 
önkormányzatának, hogy partne-
rek a közös rendezvényekben, a pá-
lyázatokban, mert ezek lehetőséget 
adnak arra, hogy a határ két oldalán 
élő magyarok jobban megismerhes-
sék egymást, és közösen mutathas-
sák fel, ápolhassák azt, amijük van, 
értékeiket és magyar kultúrájukat.

A nagyváradi rendezvénysoro-
zatról Fleisz János egyetemi tanár, 
míg a berettyóújfalui események-
ről Lévai Ágnes divízióvezető tar-
tott részletes ismertetőt a sajtó kép-
viselőinek, hogy megítélésük szerint 
válogathassanak a programokból. A 
Berettyó Televízió és a Bihari Hír-
lap munkatársai valamennyi ren-
dezvényen jelen voltak, így átfogó 
tudósítást tudunk nyújtani a kíná-
latból azoknak is, akik idő hiányá-
ban és  kedvcsinálóként azoknak is, 

akik érdeklődés híján nem vettek 
részt az ünneplésben. A legkiemel-
kedőbb nagyváradi eseményeket 
pedig ottani kollégáink, a Bihari 
Napló újságíróinak tollából ismer-
hetik meg az olvasók.

A sajtótájékoztatóval egyidőben 
a Sinka István Városi Könyvtár 
szervezésében könyvbemutató volt, 
melyen dr. Szirák Péter irodalom-
történész 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 Nagy-
váradi Állami Színház Sziglige-
ti Társulatának vezetője és színésze 
végigmondta itt, nekünk Berettyó-
újfaluban a magyar kultúra ünne-
pe megnyitóján a Bihar Vármegye 
Képgalériában. És aztán csendben 
kellett volna maradnunk, szemlél-
ni a falakról függő képeken a tő-
lünk elválasztott, pusztulásában is 
gyönyörű Nagyvárad csodáit, a Kö-
rös-partot, a 19. századvég szecesz-
sziós épületeit, és nézni a Kristófi 
János, egyik legismertebb nagyvá-
radi festő finom, lágy színein is át-
ütő megtört és meggyötört arcokat, 
sorsokat. A képekből megismerni a 
festő szülőfaluját, Monostorpetrit, 
és hallgatni magyar kultúránk leg-
népszerűbb követének, Bartóknak 
zenéjét a Nagyváradi Filharmónia 
tehetséges, fiatal művészeinek elő-
adásában, akik többször is felléptek 
az est folyamán. És egymás szemébe 
is nézni, az ezúttal szűkösnek bizo-
nyuló képgaléria nagyszámú váradi 
és berettyóújfalui résztvevőjének 
csak a világhírű regényíró, Henry 
Sienkiewicz kérdését feltenni: Quo 
vadis? (Domine).

 ***
Szeifert Ferenc polgármester a 

magyar kultúra-napi rendezvény-
sorozatot megnyitva önkéntelenül 
is válaszolt a sienkiewicz-i kérdésre. 

Tisztelegve irodalmi nagyságaink, 
Kölcsey és a 250 évvel ezelőtt szü-
letett Kazinczy Ferenc emléke előtt 
elemezte kulturális életünk jelenét, 
kihívásait, és a jövőbe tekintve ar-
ról beszélt, hogy az Európai Bizott-
ság döntése alapján az idei esztendő 
a kreativitás éve Európában. Ennek 
jegyében március elején konferen-
cián döntenek arról, miként lehet a 
támogatási programokat a kreativi-
tás és az innováció szolgálatába ál-
lítani.

A jelen társadalmi folyamatok 
mind Európában, mind Magyaror-
szágon indokolttá teszik azt, hogy 
minél többet gondoljuk a fejlesz-
tésre. Olyan kreatív gondolatokkal 
járuljunk hozzá egymás tevékeny-
ségéhez, mely ismét – a sok szem-
ből lánccá fűződve – Európa egyik 
szellemi központjává emelhet ben-
nünket. Olyan magaslatra, ahol a 
magyarság mindig is helyet fog-
lalt. Erre figyelmeztet bennünket 
Kölcsey a Himnusz soraiban, ta-
nít Kazinczy saját irodalmi és tu-
dományos tevékenységével, és buz-
dít 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 hagy-
jad másnak az áldozatot.”

A polgármesteri megnyitót kö-
vetően Biró Rozália, Nagyvárad al-
polgármestere köszöntötte immá-
ron sokadjára a berettyóújfaluiakat 
és a vele együtt érkezett szép számú 
váradi küldöttséget, és mindazokat, 
akik tevékeny részesei annak, hogy 
a kultúra-napi megnyitón együtt le-
hetünk és ünnepelhetünk. Az al-
polgármester asszony elmondta, ha 
ünnepre készülünk, először a lel-
künket öltöztetjük ünneplőbe, az-
tán mi magunk is ünneplőbe öl-
tözünk, templomba megyünk, és 
Isten áldását kérjük ahhoz, ami na-
gyon fontos nekünk.

- Lehet, hogy most egy ki-
csit másképp készültünk a ma-
gyar kultúra ünnepére, de kérem 
Önöket is – mondta az alpolgár-
mester asszony -, hogy lelkün-
ket megnyitva, fülünket kitárva, 
a szemünket felnyitva engedjük 
meg magunknak, hogy csodál-
juk, ami csodálható, engedjük 
meg magunknak azt, hogy nagy-
jaink tetteiből és szavaiból tanulva 
meglássuk a mellettünk, a közöt-
tünk élő nagyokat is, mindazo-
kat, akik életükkel, munkásságuk-
kal a közösséget szolgálják. Nem a 
magyarságot itt az anyaországban,  

„Gyermekeinknek is tudatában kell lenniük a felelősségnek, hogy 
nekik is kötelességük magyarnak maradni és ezt a kultúrát ápolni”

(Folytatás a 3. oldalon)

Közlemény
Tekintettel a megemelkedett lakossági hulladékszállítási költségekre 

2009. január 1-jétől Berettyóújfalu Város Önkormányzata a méltányos-
ságból megállapítható lakásfenntartási támogatás havi összegét 3 ezer fo-
rintra 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 köve-
tően 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 részesül-
het 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 há-•	
roméves koráig legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmá-
nyait 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 tá-
mogatás annak a szülőnek folyósítható, aki gyermekét 2009. január 1-jét 
követően íratta be az óvodába.

A kérelmek 2009. január hónaptól nyújthatóak be a polgármesteri hiva-
tal 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

Fotók: Kari

Fotó: Kari
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Magyarország fürdőkultúrá-
ja több mint ezeréves. Köszönhe-
ti ezt annak a földrajzi adottságá-
nak, hogy a Kárpát-medencében 
mintegy 10 km-rel vékonyabb a 
földkéreg a világátlagnál, így a 
Föld középpontjához közelebb es-
vén nemcsak a kőzetek, de az ál-
taluk közbezárt vízkészletek hő-
mérséklete is magasabb, mint 
máshol. Gyakorlatilag térségünk 
egy geotermikus termálvíz teknő-
ben fekszik, melyet környékün-
kön Hajdúszoboszlón ismertek fel 
idejekorán, és azóta a város fürdő-
je a hozzá kapcsolódó infrastruk-
túrával, vendéglőkkel, szállodák-
kal bel- és külföldiek számára is 
vonzóvá vált. Később eszméltek a 
régió kisvárosai, köztük Berettyó-
újfalu is, hogy ugyanolyan termál-
víz medencében fekszenek, mint 
Szoboszló, és 8-10 éve sorozatos 
fürdőfejlesztési pályázataikkal for-
dultak támogatásért az éppen ak-
tuális kormányzathoz. Voltak ná-
lunk szerencsésebbek és sikeresek 
– például a közeli Füzesgyarmat 
vagy Püspökladány -, akik termé-
szetesen Hajdúszoboszlóval nem 
egyenlő esélyű, de a központi for-
rásoknak köszönhetően elsősor-
ban a belföldi, kisebb pénzű ven-
dégkörre alapozva kellemes fürdő 
és wellness környezetet alakíthat-
tak ki. Mi sok éve pályázunk ha-
sonlóra, hiszen kb. 7-8 éve történt 
lényegesebb felújítás a berettyóúj-
falui gyógyvizű fürdőben. A Szé-
chenyi-terv keretein belül támo-
gatást nem sikerült szereznünk, de 
az elmúlt év végén a már sokadjára 
benyújtott pályázat végre támoga-
tást kapott. A 300 millió forintos 
beruházáshoz 150 millió forintot 
ítélt meg az Észak-alföldi Regio-
nális Fejlesztési Tanács, és ugyan-
ennyit vállalt fel saját részként 
Berettyóújfalu város Önkormány-
zata. A nyertes pályázat címe igen 
sokatmondó: A strandfürdő ver-
senyképes turisztikai termékké 
fejlesztése Berettyóújfaluban.

- Az első fordulót megnyertük, 
ami még nem jelent egy az egy-
ben támogatást, most, a második 
fordulóban a szerződés aláírásáig 
számos konkrét lépést kell meg-
tennünk, és a kivitelezést pontról 
pontra megterveznünk – mond-
ta el lapunknak Bondár Sándor, 
a Herpály-Team Kft. ügyveze-
tő igazgatója. Mivel egy ilyen pá-
lyázat sok kimunkálást igényel, 
és az idei fürdőszezont nem akar-
juk elmulasztani, ez idő alatt zaj-
lik majd a közbeszerzési eljárás 
kiírása, a kivitelezők kiválasztá-

sa, és a konkrét kivitele-
zési munkák csak a fősze-
zon után, feltehetőleg idén 
szeptemberben kezdődnek 
el majd. A befejezés várha-
tó időpontja jövő év máju-
sa, vagyis a következő sze-
zonnyitásra esik. Lényeges 
változások történnek majd 
a munkák során, amelyek 
egyértelműen illeszked-
nek a térség úgynevezett 
turisztikai koncepciójába. 
Eszerint a cél egy verseny-
képes turisztikai attrakció 
létrehozása és fenntartása, illetve a 
jövőbeni továbbfejlesztése. A ven-
dégek igényeinek való megfelelés 
mellett a további működést biz-
tosító bevételforrás megszerzése, 
munkahelyteremtés, a térség gaz-
dasági fellendülésének elősegítése.

A fejlesztés során egy aktív él-
ménymedence épül, ami szabály-
talan alaprajzú, 90-135 cm között 
változó vízmélységű medence lesz, 
a víz felületének nagysága 468 m2, 
a víz hőfoka 30-32 ⁰C, befogadó-
képessége 94 fő. A medencét él-
ményelemekkel gazdagítják, kö-
zépső részében beülőpadokkal 
körbe épített szigettel, vízesésfa-
lakkal, hátdögönyözővel, pezsgő-
zóna kialakítással. A medence-
térhez ezen felül egy úgynevezett 
„vadvízi folyó” is kapcsolódik, 
melynek vízfelületét a gépésze-
ti aknában elhelyezett vízmozga-
tó turbinák alakítják vadvízi sod-
ró hatást keltve. Régi hiányossága 
a jelenlegi strandnak egy új gyer-
mekmedence, hiszen a jelenlegi 
nem felel már meg az előírások-
nak, a kor követelményeinek. Az 
új medence egy szabálytalan sok-
szög alaprajzú lesz, 0,25 méter és 
0,75 méter változó vízmélységgel, 
egyenletes lejtéssel. Alapterüle-
te 150 m2, a víz hőfoka 32-34 ⁰C. 
Funkciója összetett lesz. Biztosít-
ja a fürdést és a pancsolást a seké-
lyebb részen. A nagyobb vízmély-
ségű rész pedig a gyermekcsúszdák 
érkező medencéjeként funkcio-
nál majd. Itt többféle csúszda ke-
rül kihelyezésre, gyermek és bébi, 
melyeket a medencén kívülről le-
het majd megközelíteni. Fontos 
része a beruházásnak a jelenle-
gi termál medence teljes felújítá-
sa. 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 hőfo-
ka 32-34 ⁰C, befogadó képessége 
az egyik részen 95, a másikon 74 
fő. A szerkezet teljes átalakítására 

Az egyik kitörési pont lehet

Tél van. Az évnek ebben a sza-
kában a gazdák „helyben járásra” 
vannak kényszerítve, így sokan el-
járnak a különböző cégek tájékozta-
tóira, bemutatóira. Egy ilyen szak-
mai tanácskozáson hallgattam meg 
én is egy előadást az SPS rendszerről 
dr. Nyújtó Ferenc FVM főosztály-
vezető előadásában. Ebben a cikk-
ben az elhangzott előadás lénye-
gét  kívánom ismertetni. Az SPS-ről 
szóló törvényt az országgyűlés már 
megalkotta, el is fogadták, jelenleg 
előzetes normakontrollra az Alkot-
mánybírósághoz van felterjesztve. 
Úgy gondolom, a jogerőre emelke-
dést követően még sokszor hallunk 
az SPS-ről, hiszen ez a jövő. 

Single Payment Scheme: (a to-
vábbiakban: SPS) az úgynevezett 
összevont gazdaságtámogatási rend-
szer a Közös Agrárpolitika 2003. 
évi reformjának legfontosabb intéz-
kedése. Az SPS a támogatások ter-
meléstől történő elválasztását jelen-
ti. A piacorientált és fenntartható 
mezőgazdasági termelés ösztönzése 
céljából a termékek támogatása he-

lyett a termelők támogatása került 
előtérbe. Az SPS elsődleges célja te-
hát az, hogy a termelőknek minél 
megbízhatóbb jövedelmet biztosít-
son. Segít abban is, hogy a terme-
lés szerkezetét a kereslethez lehessen 
igazítani, hiszen a támogatás össze-
ge általában független a termelés-
től. A támogatások olyan - vidéken 
létfontosságú - feladatok elvégzésé-
ért cserébe jutnak el a termelőkhöz, 
amelyek környezetvédelmi, állatjó-
léti és élelmiszerbiztonsági előírá-
sok teljesítéséhez kötöttek. Mint 
már említettem, 17 EU-s tagország 
már be is vezette az SPS-t 2007. ja-
nuár 1-jétől, a többi tagországnak 
legkésőbb 2011-ig – újabban 2013-
ig – 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 örö-•	
kölhető

A támogatási jogosultság a tag-
országokban többféle alapon került, 
illetve kerülhet kiosztásra. Magyar-
országon a regionális modellnek egy 
hibrid változatát alakították ki. 

Az SPS első évében (2009) ki-
osztásra kerülő támogatási jogosult-
ság két komponensből áll.

Az első komponens az, amely 
minden, a tárgyévben bejelentke-
zett, a jogosultsági kritériumoknak 
megfelelő, jogosult területtel ren-
delkező földhasználót megillet. Ez 
a regionális komponens.  

A második komponens pedig 
(az, ami differenciál) a kiegészítő 
komponens. A differenciálás objek-
tív módon kerül meghatározásra. 
Minden egyes termelő kiegészítő 
komponensének forint értéke van, 
melyek termék-specifikus támoga-
tási komponensekből tevődnek ösz-
sze (gabona, tej, szarvasmarha stb.) 

A termelő jogosultságainak szá-
ma a bejelentett hektárszám lesz, a 
jogosultságok névértékét pedig a re-
gionális komponens+a kiegészítő 
komponens összege adja. 

Miért kell az új rendszert be-
vezetni?

Az SPS-rendszer földhasználati •	
stabilitást nyújt
Az SPS rugalmasabb, inkább •	
termelő-barát rendszer
Fékezi a gazdasági szempontból •	
értéktelen, rossz minőségű föl-
dek rendszerbe áramlását
Fékezi a földspekulációt•	
Középtávra kiszámíthatóvá te-•	
szi a támogatások alakulását, a 
termelés finanszírozását, ezáltal 
stabilizálja a gazdálkodást
Növekvő versenyképesség mel-•	
lett garantálja a biztonságos élel-
miszerellátást
Egészséges termékek előállítása •	
úgy, hogy nem károsítja a kör-
nyezetet, az állatjóléti és élelmi-
szerhigiéniai előírások maradék-
talan betartása mellett

Az SPS-rendszerről még a beve-
zetés előtt is sokat fogunk hallani, 
de igazán a bevezetés után tapasz-
talhatjuk meg előnyeit.

Az alábbiakra hívom fel a gazdák 
figyelmét:

Az őstermelői igazolványok érvé-•	
nyesítésének határideje: március 
20., ebben az esetben egész évre 
érvényes. Később is érvényesíthe-
tő, de akkor csak a kiállítás nap-
jától érvényes. Az érvényesítés 
ingyenes, adókártyát, adóazono-
sítót kérünk hozzá
A gázolaj jövedéki adójának a •	
visszaigényléséhez érvényes föld-
használati lapszemlét, VPID 
számot, adóazonosítót, regiszt-
rációs számot hozzon magával 
mindenki
Február 28. a beadási határide-•	
je a nitrátdirektívás jelentésnek 
(szerves trágya termelés-felhasz-
nálás). Ezzel kapcsolatban tájé-
koztatót tartunk a Nadányi Zol-
tán Művelődési Központban 
2009. február 4-én, szerdán, 14 
órától. Mindenkit szeretettel vá-
runk. 

Ékes Irén
falugazdász

A falugazdász rovata

is sor kerül, vízzáró vasbetonfallal 
és fenéklemezzel, valamint ragasz-
tott csempeburkolattal lesz ellát-
va. Mivel gyógymedencének mi-
nősül, körben és a medence terébe 
benyúló beülőpadokat helyeznek 
ki, és mindkét medencetérben 
egy-egy nyakzuhany blokkot épí-
tenek be. Új jacuzzi medence is 
létesül derék- és nyakmasszázs 
funkcióval, ezenkívül mintegy 
900 m2-es felületen új térburko-
lást készítenek, és elvégzik a tel-
jes strandterület rendezését is. A 
tervezett új medencék üzemelte-
tését, működését biztosító beren-
dezések, a vízgépház, a szűrők, a 
szivattyúk is mind korszerűsítés-
re kerülnek. A kiszolgáló helyisé-
gek is bővülnek és megújulnak, 
így a WC-k, a zuhanyzók és öltö-
zőkabinok, valamint az akadály-
mentesítés is megvalósul. A strand 
bejáratánál, a piac oldalában ki-
építik a személygépkocsi parko-
lót is. Bondár Sándor igazgató el-
mondta, bízik abban, hogy ezek a 
fejlesztések biztosítják majd a ren-
tábilis működést, hiszen a maga-
sabb igényszínvonalnak is meg-
felelő szolgáltatás több vendéget 
vonz majd ide, és a jelenleg 800 
fős egyidejű befogadó képességgel 
rendelkező gyógyvizű fürdő az át-
alakítás után mintegy 1200 fő für-
dőzését, pihenését, gyógyulását, 
kikapcsolódását szolgálja majd. 
Ez egyben munkahelyteremtést is 
jelent effektíve a strandon is, illet-
ve a környező vendéglátó egységek 
vendégforgalmának növekedé-
se miatt is. Végül az igazgató arra 
kéri az olvasókat:
nyújtsanak segítséget ötleteik-
kel ahhoz, hogy egy vendégsere-
get vonzó, találó nevet adjanak a 
megújult, szép, korszerű berety-
tyóújfalui gyógyvizű fürdőnk-
nek. A nyertes névadó jutalma egy 
egyéves ingyen belépő lesz. A név-
ötleteket a Bihari Hírlap szerkesz-
tőségébe juttassák el (Berettyóúj-
falu, Bajcsy Zs. u. 27.). L. M.

ELADÓ INGATLANOK
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala meghirdeti eladásra az alábbi ingatlanokat versenytárgyalás útján tör-
ténő értékesítéssel:
Hrsz. Ter. nagyság (m2) Művelési ág Induló eladási ár Bánatpénz (Ft)
(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 polgármes-
teri 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 te-
lefonon. Az induló eladási ár alatt az ingatlanok nem értékesíthetők.

Ez a kis hecc – amikor az ukrá-
nok megvámolták, az oroszok elzár-
ták a gázvezetéket – a láthatónál is 
nagyobb izgalomba hozta Európát.

Egyértelmű lett számos körül-
mény, mindenekelőtt az, hogy a kö-
vetkező 50 évünk az energiakocká-
kon dől el. Kiderült az is, hogy erre 
alapozódik az orosz hatalmi igény is. 
Nem leplezték: az üzlet, a pénz ha-
tároz meg mindent, a fortélyos kap-
zsiság igazgat itt is, ott is. Ehhez iga-
zodnak a döntések, a törvények. 

Ha ennek a helyzetnek urai aka-
runk lenni – mondják a magyar po-
litika mindenható emberei –, erős 
Európára van szükség, Európának 
pedig szüksége van egy erős Magyar-
országra. 

Csakhogy! Európa erős vagy gyen-
ge, ezt nem tudhatom. Azt látom, és 
millió magyarral együtt tapaszta-
lom, hogy szegény hazánk már évek 
óta harmatgyenge állapotban van. 
Megszűnt a nagy jólét, vagy nem is 
volt, csak hazudták, a csalárdság lár-
májában is azt híresztelték: a gazda-
ság dübörög.

Az államadósság 17 ezer milli-
árd forintra nőtt. Külföldi kölcsönök 
törlesztésére és a kamatok fizetésére 
1200-1500 milliárd forintot fordí-
tunk évente. A magyar államadósság 
– nem is tudjuk pontosan – 60 vagy 
70 milliárd euró, s ezt az összeget to-
vább növeli a most felvett 25 milli-
árd euró szanálási hitel. 

Erős Magyarország! Csakhogy. A 
magyar gazdaságban képződő haszon 
90%-át – több ezer milliárd forint – 
szabadon kiviszik az országból min-
den évben. Magyarországon 100 fo-
rint jövedelmet 70 forint adó terhel, 
Ausztriában ugyanez 43%, Szlová-
kiában 30%.

A mögöttünk maradt hat év alatt 
a létminimumon élők száma duplá-
jára emelkedett, és elérte a 3 és fél 
milliót, az álláskeresők száma már 

meghaladja az 500 ezer főt, ezenfe-
lül 7-800 ezren élnek szociális segély-
ből. Ezek a reformintézkedések ered-
ményei. 

Erős Európa, erős Magyarország. 
Csakhogy az elszámolásokból egyet-
len adatot ismerünk: ebben a pénz-
ügyi ciklusban 8 ezer milliárdot hív-
hatunk le az Unió számlájáról. Igen, 
ha minden rendben találtatik. A 
parlamenti választás most kezdődő 
kampányában vajon meg tudjuk-e, 
mennyit fizettünk be az uniós kasz-
szába az előző négy év alatt, és meny-
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 to-
tális felszámolása miatt itt mindent 
tönkretettek. Áron aluli végkiárusí-
tás volt. 

Megkockáztatom, hogy a magyar 
politikai elitnek többet kellene olvas-
nia. Legelsősorban pedig Sinka Ist-
ván minden sorát. Gyarapodna is-
meretük, éledezne lelkiismeretük, és 
erősödne nemzettudatuk. A Kelet ka-
pujában felzengő fájdalmas himnu-
szokból talán megértenék: hazáju-
kért, népükért felelősséggel tartoznak. 
Rádöbbennének úgy lehet, nem élhe-
tünk tovább az „ügyesek” által ottha-
gyott maradékokon. A Fekete Bojtár 
példája eligazodást adhatna számuk-
ra: Európa felé Ázsia – Ázsia felé Eu-
rópa vagyunk. Eredetünk Ázsia, vég-
zetünk Európa. Ezért sem a jóságot, 
sem a szépséget és különösen az igaz-
ságot nem Ázsiában, nem Európá-
ban, hanem itt, ezen a nékünk meg-
maradt magyar földön, csakis a mi 
népünkben kell keresni és megtalál-
ni. A hűség, a sorsvállalás és a napon-
ta hiányolt összefogás talán így elér-
hető lenne. 

Omló világunkban semmi-
vé 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 jég-
re vitt, elszegényített, elesett nemze-
teit cserben hagyja.

És fel sem merül, hogy az orosz 
kapcsolatokat át lehetne értékelni. 
A politikai és a gazdasági kapcsola-
tokat, nem a hűbéresi viszonyt. Eu-
rópa sem, de Magyarország egészen 
biztosan nem létezhet Oroszország 
nélkül. A Testvériség vezeték mentén 
testvérek már nincsenek. Északi vagy 
Déli Áramlat, Oroszország vagy Ka-
zahsztán – 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 ta-
lán segíthetne. Sunyítunk, lapítunk 
és didergünk a kitermelésre váró ha-
talmas gázmezők fölött, s nem tud-
hatjuk, kinek a tulajdonában van-
nak a makói, a penészleki, a nánási 
földek mélyén – egyelőre nyugodal-
masan – gomolygó gázkészletek. 

Nekünk, bihariaknak meg itt 
van a Berettyó mellett ez a csoda, a 
geotermikus felhasználásra alkalmas 
víz, az Isten ajándéka. Berettyóújfa-
lu városának ez a kincse. A kórház, 
az iskolák, s minden közintézmény, 
a lakótelepek és más felhasználók igé-
nyeit sok-sok évtizeden át szolgálhat-
ná a rendszerbe állítása. 

Lehetne rangsort állítani: rendez-
vénytér, rendezvényközpont, utcá-
ra, terekre díszburkolat, lovasszobor 
vagy geotermikus fűtési rendszer.

Hallgat az ember, hallgat a város. 
Dideregve hallgatunk az energiame-
zők fölött. „És volt, aki vesztett, és 
nincs, aki győz”? Különös lüktetésű 
verssor a múlt század ’30-as éveiből. 

Olvasván Kiss Tamás egy oligar-
cha rémálmáról szóló meséjét ezek ju-
tottak eszembe.

Szívós István

Dideregve energiamezők fölött 
(Kiss Tamás rémálomról szóló meséjét olvasva)

Tisztelt Ügyfeleim!
A 2009. évtől a Portfolio Money 
Zrt. bankoktól független pénz-
ügyi tanácsadásra alapított társaság 
munkatársa vagyok.
A pénzpiacon kialakult helyzet mi-
att a bankok hitelezési feltételei 
napról napra változnak: milyen fel-
tételekkel, milyen fedezet mellett, 
milyen devizában nyújt hitelt egy-
egy bank. Nehezebb hitelhez jutni, 
a kamatok között nagy különbsé-
gek vannak. Az aktuális kondíciók 
megszerzése és folyamatos összeha-
sonlítása rengeteg időbe és energiá-
ba kerülne Önnek. Társaságom 26 
bankkal áll szerződésben, ami le-
hetővé teszi az adatbázis napi fris-
sítését. Összehasonlítva a bankok 
által kínált lehetőségeket és az Ön 
körülményeit figyelembevéve kivá-
lasztjuk az adott pillanatban az Ön 
számára legkedvezőbb hitelfelvételi 
lehetőségeket.

Továbbra is állok ügyfeleim 
rendelkezésére!

Hívjon bizalommal!
HITELÜGYINTÉZÉS

Monok Ildikó
30 555-6808

monok.ildiko@pomo.hu



32009. január 30. a maGyar kultúra ünnepe

nem a magyarságot Romániában és 
szerte a világon, hanem a nemzetet, 
azokat, akik a nemzet asztalára te-
szik le mindazt, amit az Úristen ál-
dása következményeképpen kaptak. 
Egy ilyen ünnepen, mint a magyar 
kultúra ünnepe, meg kell állnunk, 
hogy érezzük, a szívünkben szere-
tet van, hogy akkor, amikor egy 
festmény előtt állunk, amikor egy 

könyvet veszünk a kezünkbe, ak-
kor zengjen bennünk is. Hogy érez-
zük, együtt dobog a szívünk, hogy a 
bölcsőből felcseperedő gyermekként 
ugyanazokat a szavakat ejtjük ki, és 
akkor, amikor e földi léttől valami-
lyen formában elbúcsúzunk, ugyan-

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 al-
polgármester asszony szép szavait az-
zal a kéréssel fejezte be, hogy vala-
mennyien ott, azon a helyen, ahol 
vagyunk, adottságainkhoz és erőnk-
höz 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 ol-
vashatják Kiss Tamás tollából.)

A szavak és a betűk után a kép-
zőművészet kapott figyelmet a ma-
gyar kultúra-napi programban. A 
ráhangolódás Kristófi János festő-
művészre nem esett nehezünkre, hi-
szen a megnyitó helyszínén a Biha-
ri Képgaléria falaira függesztett 25 
festménye sokat elárult róla és mű-
vészetéről. A 84 éves festőt és alko-
tásait Holló Barna grafikusművész 
mutatta be a közönségnek. A be-
mutató után Kristófi János is szólt 
a jelenlévőkhöz. Kifejezte azt az 
örömét, hogy idős kora ellenére is 
személyesen lehet jelen a berettyó-
újfalui kiállításmegnyitón. A sokat 
látott és tapasztalt művész arra fi-
gyelmeztette hallhatóságát, hogy az 

emberiség sorsa rossz irányba halad, 
mert azt gondolja, hogy mindent 
megismerhet, pedig a világ nem 
megismerhető. Szerinte meg kell 
gyógyítani ezt a világot, szétválasz-
tani a talmitól a valódi értékeket, és 
mint a jó juhász a nyáját, az embere-
ket a jó felé kell terelgetni. 

Az este a kiállítás megtekintésé-
vel zárult. (A kiállításról Rácz Ani-
kó számol be Önöknek cikkében.)

2009. január 21.
A magyar kultúra-napi progra-

mok másnap az Arany János Gim-
náziumban kezdődtek, ahol Bényei 
József újságíró, irodalomtörténész 
tartott rendhagyó irodalomórát 
Kölcsey és a Himnusz címmel. (Az 

élményekről Kecskeméti Hajnalka, 
a gimnázium tanulója számol be 
külön cikkünkben az olvasóknak.)

***
A rendezvénysorozat következő 

helyszíne Szentmárton volt, ahol a 
régi könyv-
tár helyén át-
adták a Sinka 
István Városi 
Könyvtár In-
f o r m á c i ó s 
Központját . 
Az avatóün-
nepségen elő-
ször Bónácz 
János ön-
kormányza-
ti képviselő 
kért szót, aki 
tevékeny ré-
szese volt az 
információs 
központ el-
készültének. 
Köszöntőjé-
ben a képvi-
selő annak 
az örömének adott hangot, hogy 
a magyar kultúra-napi rendezvé-
nyek egyike éppen Szentmárton 
információs központjának felava-
tása. A Net-kuckónak nevezett kö-
zösségi színtérhez Berettyóújfalu 
önkormányzata 3 millió forintot 
biztosított, és a szentmártoniak lel-
kesedése sok-sok társadalmi mun-
kát adott hozzá. A képviselő el-
mondta, hogy azok a szentmártoni 
gyermekek, tanulók, felnőttek, 

akik ide eljönnek, ingyenesen ve-
hetik 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 ál-
tal a városrész lakóinak elektroni-
kus ügyintézése, az ismeretszerzés 
és a kulturált időtöltés egyaránt. 
Muraközi István alpolgármester 

is köszöntötte a jelenlévőket. Ki-
fejtette, 1979 óta kapcsolódik ösz-
sze Szentmárton és Berettyóújfalu, 
és mindig is törekedtek arra, hogy a 
két településrész egyenrangú part-
nerként, jó testvérekként működ-
jön együtt, egymástól nem függve, 

de nem is függetle-
nül. Az elmúlt évek 
eredményeit nézve 
szemlátomást együtt 
fejlődött Újfalu és 
Szentmárton. A 
Gyermekkert Tag-
óvoda közelmúlt-
beli és a Hunyadi 
Mátyás Tagiskola 
közeljövőbeli meg-
újulása mindenki 
számára jól ismert 
és nagyra becsült 
előrelépés. Ezen a 
napon ismét egy új 
vagy inkább egy ré-
gi-új létesítmény 
megnyitására kerül 
sor. Az új informá-
ciós központ által a 

képviselő-testület döntése nyomán 
mind a könyvtári, mind az infor-
matikai szolgáltatás teljes egészé-
ben azonos színvonalon, ugyan-
olyan feltételek mellett vehető 
igénybe ezentúl a Berettyó mind-

két oldalán. A volt könyvtár helyi-
ségeit tehát újra visszakapta a Sinka 
István Városi Könyvtár, hogy a régi 
helyen, de XXI. századi színvona-
lon szolgálhassa az informálódni 
vágyó, az ügyeiket intéző polgá-
rok mindennapos igényeit. Ezt kö-
vetően az alpolgármester, Bónácz 
János és Papp János képviselők a 
megnyitás jelképeként átvágták a 
Net-kuckó ajtajánál a nemzeti szí-
nű szalagot (képünkön).

Az események egy újabb 
kiállításmegnyitóval folytatódtak. 
A Bihari Múzeumban dr. Hamvas 
Lászlóné nyugalmazott rajztanár 
megnyitotta az Igazgyöngy Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény 
tanárainak munkáiból összeállított 
tárlatot. (Erről készült részletes tu-
dósításunkat Rácz Anikó írásában 
olvashatják.)

A január 21-i programra az esti 

gálaműsor tette fel a koronát, ahol 
megtörtént az Erdélyi Gábor-díj át-
adása, melyet idén Szűcs Lajosnénak 
ítélt oda a város képviselő-testülete. 
(A kitüntetett méltatását külön cik-
künkben olvashatják, mintahogy az 
est befejezéseként a Kaláka együttes 
koncertjéről szóló cikkünket is Ko-
lozsvári István kulturális menedzser 
tollából.)

2009. január 22.
Január 22-én a diákoké volt 

a főszerep. Műveltségi vetélke-
dőn mérték össze ismereteiket Ka-
zinczy és kora címmel a Magyar 
Kultúra Napja Vándordíjáért. A 
vetélkedőt Muraközi István al-
polgármester nyitotta meg betölt-
ve egyben a zsűrielnök szerepét 
is. A Nadányi Zoltán Művelődé-
si Központ nagytermében szerve-
zett versenyt a Nagyváradi Állami 
Színház Szigligeti Társulatának 
művészei tették színvonalasab-
bá, színesebbé. (Erről a délelőtt-
ről Szatmári Kinga népművelő tá-
jékoztatja az olvasókat.)

Január 24-én, szombaton a ma-
gyar kultúra napi események zá-
rásaként immár hagyományo-
san ismét a Táncvigalmat, a Bihar 
Néptáncegyüttes jótékonysági bál-
ját rendezték meg, melynek hely-
színe a Kabos Endre Városi Sport-

csarnok volt. (A jó hangulatú 
bálról Kolozsvári István számol 
be Önöknek.) Mivel néhány ese-
mény, egyebek között a berettyó-
újfalui Nagy Sándor festőművész 
nagyváradi kiállításának megnyi-
tója és a közel egyhetes nagyvára-
di-berettyóújfalui rendezvényso-
rozat zárása, értékelése lapzártánk 
után történt, ezekről a következő 
lapszámunkban tájékoztatjuk ol-
vasóinkat.

„Gyermekeinknek is tudatában kell lenniük a felelősségnek, hogy 
nekik is kötelességük magyarnak maradni és ezt a kultúrát ápolni”
(Folytatás az 1. oldalról)

Erdélyi Gábor-díj – 2009
A magyar kultúra ünnepe idei 

rendezvénysorozatának berettyóúj-
falui gálaestjére január 21-e, szerda 
estéjén került sor a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központ nagytermében. 
A zord időjárás dacára szép számban 
összegyűlt közönség előtt – a szoká-
sostól eltérő helyen és időben, de a 
hagyományos mó-
don – ebben az év-
ben is átadásra ke-
rült a Berettyóújfalu 
kultúrájáért és köz-
művelődéséért járó 
Erdélyi Gábor-díj. 
Nagy öröm, hogy 
ebből az alkalomból 
ismét a helyszínen 
köszönthette váro-
sunk polgármestere, 
illetve valamennyi megjelent Erdé-
lyi Gábornét, a kitüntetés névadójá-
nak özvegyét.

Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének ha-
tározata alapján a 2009-es év kitün-
tetését Szeifert Ferenc polgármester 
Muraközi István alpolgármester 
Szűcs Lajosnénak nyújthatta át.

Szűcs Lajosné a Tájak–Korok–
Múzeumok Egyesület bihari tag-
csoportját 1992-ben alapította, illet-
ve szervezte meg, és több mint egy 
évtizeden át volt aktív tagja, illetve a 
mindenkori elnök mellett tevékeny-
kedő vezetője, titkára. 2006-ban 
több társával együtt újabb csoport 
alapításába kezdett. Bihari Tájak 
Múzeumi Egyesület néven egye-
sületük önálló civil szervezetként 
is bejegyzésre került 2007-ben. Az 
egyesület aktívan ismerkedik a tér-
ség, illetve Magyarország és a Kár-
pát-medence kultúrájával, szakmai 
útjaik tanulságairól pedig rendsze-
resen beszámol a Bihari Hírlap ha-
sábjain, ezzel is népszerűsítve a helyi 
és a teljes magyar kultúra értékeit. A 
Tájak–Korok–Múzeumok Egyesü-
let országos központjával is szoros 
kapcsolatot tart fenn, egyéni tagsá-
ga folyamatos, részt vesz az országos 
programsorozatok szervezésében is. 
Közel két évtizedes tevékenységét a 
szövetség vezetése is elismerte, illet-
ve beválasztották az öttagú Szenio-
rok Társaságába. Helyben a város, 
kiváltképpen pedig a Bihari Múze-
um valamennyi rendezvényén részt 
vesz, annak programjaira közönsé-
get szervez, illetve önkéntes segítő-
ként bekapcsolódik azok lebonyolí-
tásába. Adományaival támogatja a 
múzeum működését, felajánlásaival 
gyarapítja gyűjteményeit. A város-

sal kapcsolatos újságcikkekből álló, 
több nagy kötetbe rendezett kollek-
ciójával a közönség is megismerked-
hetett a Múzeumok éjszakáján. Saját 
bevallása szerint a gyűjtőmunka állt 
hozzá mindig is a legközelebb. Több 
évtizedes munkával a dokumentu-
mok és sajtóanyagok mellett helytör-
téneti 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 több-

ször elhangzott, hogy a magyar kul-
túra napját éppen 20 éve, 1993 óta 
ünnepeljük január 22-én, a Him-
nusz születésének napján. Igazán 
méltó, gálaestünket megtisztelő 
volt az idén a 40 éves Kaláka együt-
tes vendégszereplése, akik a magyar 
szellemi kultúra valamennyi rétegét 
megszólaltatták sajátos stílusukban. 
A Kaláka a népzenei gyökerektől egé-
szen a kortárs költészetig valamennyi 
műfajt felsorakoztatva, minden kor-
osztályt képes megszólítani. Az el-
múlt négy évtizedben közel ezer dalt 
alkottak, és 25 lemezük jelent meg. 
A magyar népköltészet és szépiro-
dalom kincseit feldolgozva eljuttat-
ták azt a magyar közönségnek szerte 
a Kárpát-medencében, és eljuttatták 
kultúránkat a világ több pontjába 
is. Gyermekkorunkból sokan emlé-
kezhetünk a Magyar népmesék so-
rozat nyitódalára és zenei betétjeire 
vagy éppen a megzenésített Nemes 
Nagy Ágnes-, Tamkó Sirató Károly- 
és Weöres Sándor-versekre. 

Erre az estére felnőttműsort hir-
dettek a szervezők. Így is kezdő-
dött. A zenekar tagjai – Gryllus 
Dániel, Gryllus Vilmos, Becze Gá-
bor és Radványi Balázs – és hang-
szereik tolmácsolásában megszólalt 
Arany János, Kosztolányi Dezső, Jó-
zsef Attila és természetesen Kányádi 
Sándor is. De persze egy Kaláka-
koncert nem lehet teljes gyerekek 
nélkül, még ha a műfaj komolyabb-
ra is fordul olykor. A hangzás és az 
előadás azonban minden sort ért-
hetőbbé, világosabbá, aktuálisabbá 
tesz. És nem is könnyű eldönteni, 
hogy melyik szól gyereknek és me-
lyik 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 álta-
lában a magyar kultúrára. Az pedig 
külön ajándék, hogy ilyen tolmácso-
lói 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 
berettyóújfalui gálaestje

Fotók: Kari

Fotók: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Szeifert Ferenc Biró Rozália Kristófi János
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Válság a kultúrában, 
avagy kultúra a válságban 

(Dr. Szirák Péter a Sinka István Városi Könyvtárban)

„A gyereknek Toldit olvasod 
és azt feleli, oké”

(Márai Sándor)

Kultúrára való hivatkozással 
már sokan, sokféle cselekedetet vég-
rehajtottak nemcsak kis hazánk-
ban, hanem szerte a világon úgy-
szintén. Tették és teszik ezt - egyre 
kevesebben - szenvedélyes meggyő-
ződésből, amelynek egyfajta belül-
ről fakadó őszinte nekirugaszkodás 
ad hitet. Igazukat nem vitatja sen-
ki, mert nyomot kell hagyni a világ-
ban, mementót, amely tanulságul 
szolgál az aktuális jelen kihívásai-
ban oly gyakran parttalanná váló, 
gyarlóságát már-már leplezetlen ni-
hilizmussal megélő ember számá-
ra. Megint mások – számuk egyre 
szaporodik, sajnos – egy sajátos de-
finícióba karikírozva aggatják ma-
gukra 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, mon-
datok közé „nyomorítani” szinte le-
hetetlen. Ám az érték és hagyomány 
relációja mindenképpen vezérlő elv 
kell, hogy legyen. E két perspektíva 
nélkül nekikezdeni talán felesleges is.

Ezen gondolatok kalandozhat-
tak a Sinka István Városi Könyvtár 
lelkes dolgozóinak fejében, amikor 
a magyar kultúra-napi rendezvé-
nyek egyik programjaként az intéz-
mény olvasótermébe invitálták egy 
rendhagyó óra erejéig Szirák Pé-
ter irodalomtörténészt (Debrece-
ni Egyetem). A cél, hogy a félig le-
hunyt szemek tágra nyíljanak, hogy 
újabb szellemi töltettel vessük ma-
gunkat a rohanásba, feltétlenül 
megvalósult.

A téma velejét a kulturális sokszí-
nűségből fakadó ütközések, és az ez 
által generált ellentétek szolgáltat-
ták. Szirák Péter szelíd, ám határo-
zott szavakkal kalauzolta végig ezen 
az izgalmas szellemi „kiránduláson” 
a szokatlanul szép számban megje-
lent hallgatóságot. Rávilágított a 
globális és a helyi (etnocentrikus) 
értékteremtés közötti időnként fel-
oldhatatlannak tűnő feszültség mi-
benlétére. (Erőfölény, hanyatlás, 
kulturális expanzió.) Mondandó-
jában figyelmeztetett olyan fontos 
hatásmechanizmusokra, amelyeket 
mindannyian megélünk a hétköz-
napokban, ám a tudatos reflexióra 
igen kevés esélyünk van felpörgött 
és sekélyesnek tetsző valóságunk-
ban. Érdekes volt például hallani, 
hogy miért olvasunk annyira ke-

veset manapság. Az időhiány mel-
lett ennek egyéb okai is vannak. A 
XX. század elejétől fogva a mozgó-
képi elbeszélés egyre agresszíveb-
ben igyekszik kitölteni a rendelke-
zésre álló szellemi „teret”, ám erre a 
lassúbb befogadást kínáló olvasás – 
a Gutenberg-galaxis által teremtett 
„szöveglabirintus” segítségére tá-
maszkodva – már képtelen verseny-
re kelni. Mi lehet a megoldás, hol 
a kiút? - kérdezhetnénk. Mit tehe-
tünk ez ellen itt, Magyarországon, 
és mi a megoldás kulcsa az általá-
nos kulturális sémák mellett tőlünk 
és egymástól eltérő attitűddel „fel-
fegyverkezett” népek, országok szá-
mára? Hol a határ értékes és érték-
telen között? Vajon az irodalom és 
a szépírás korunk intermediális há-
lójában a pók vagy a fogságba ejtett 
légy szerepében leledzik-e? Szirák 
Péter nem adott válaszokat, csak 
lehetőségeket, új csatornákat nyi-
tott meg az elme számára. Rendkí-
vül nagy tudása se kínálhatott tör-
vényszerű útmutatást az egyén és a 
közösség, valamint a glóbusz jövő-
jét illetően. Ám az a széles látókör, 
az a mélyen gyökerező, veleszületett 
intellektus, amit megosztott vala-
melyest velünk, hallgatókkal, még-
is reményt adott – számos megvála-
szolatlan kérdés mellett – arra, hogy 
merjünk értéket teremteni, vállalva 
önmagunkat és magyarságunkat a 
zűrzavaros mindennapokban is.

Kellenek az ilyen és ehhez ha-
sonló alkalmak. Kapaszkodót ad-
nak, és ha nem is fogunk ilyen kis 
közösségben nemzeti és globális ér-
tékeket közvetlenül megmenteni 
avagy átalakítani, akkor is tennünk 
kell a dolgunkat töretlen szorgos-
kodással. Adjon ehhez reményt és 
lámpást az olyannyira bölcs és gyö-
nyörű magyar nyelv egyik örök ér-
vényű közmondása: Sok kicsi sok-
ra megy…

Kiss Tamás

Rendhagyó irodalomóra 
az Arany János Gimnáziumban

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 Isko-
la és az Arany János Gimnázium 
tanulói vettek részt szép számmal. 
A jelenlévők megismerkedhettek 
nemzeti imádságunk keletkezési 
körülményeivel, és választ kaphat-
tak arra a kérdésre, hogy hogyan 
és mikor vált nemzeti énekünkké. 
Emellett további betekintést nyer-
hettek a költő és politikus, Kölcsey 
Ferenc életébe.

Bényei József temperamentuma 
és szakértelme 45 percre ámulatba 
ejtette hallgatóit. Az előadás sike-
rét mi sem bizonyítja jobban, mint 
a diákok lelkes élménybeszámolója, 
ami egy kis időre megtöltötte a gim-

názium ebédlőjét és annak folyosó-
ját. Bizonyára mindannyian türel-
metlenül várjuk, mit tartogat jövőre 
Berettyóújfalu irodalomszerető di-

ákjainak, érdeklődőinek a magyar 
kultúra-napi rendezvénysorozat.

Kecskeméti Hajnalka 12. A

Váradról érkezett 
- Kristófi János kiállítása -

„Várad, kinek nem látni mását: 
Ily vígat, újat, erőset.”

(Juhász Gyula)

Váradot mindenki imádta, és 
mindenki magáénak vallotta: úr, 
polgár és proletár. Mindenki ott-
hon érezte itt magát, mert befoga-
dó és serkentő élet lobogott benne. 
Mindenkit szívesen látott egy felté-
tellel: hogy tudjon valamit, de ezt 
aztán bravúrral, igazán tudja. Sze-
rette a tehetséget, de nem hagyta 
nyugodni, a legjobbat, a legigénye-
sebbet csiholta ki belőle. Aki tehet-
séges magyar volt a századfordulón, 
alig kerülhette ki Váradot. - Így 
szólnak Banner Zoltán gondolatai a 
Kristófi-albumban. 

Ma is gazdag nemzetünk kul-
turális javak tekintetében, és Várad 
ma is képviselteti magát e javak fel-
mutatásában. A Berettyóújfalu és 
Nagyvárad közti szoros kulturális 
kapcsolat révén Kristófi János fes-
tőművész képeiből nyílt tárlat janu-
ár 20-án a Nadányi Zoltán Műve-
lődési Központban. Zeneművészet 
és irodalom fonódott össze a kép-
zőművészettel néhány röpke órá-
ra. A csodálatos Bartók-muzsikát a 
Nagyváradi Filharmónia művészei: 
Kosza Ágnes és Bíró László szólal-
tatták meg, az irodalmi élményt 
Meleg Vilmos, a Nagyváradi Álla-
mi Színház Szigligeti Társulatának 
művészeti igazgatója nyújtotta. A 
kiállítást Holló Barna grafikusmű-
vész nyitotta meg. 

Kristófi János Nagyváradon él, 
élete nagy részét ott töltötte. Egy er-
délyi kis faluban, Monostorpetriben 

született 1925-ben. Gyermekko-
rát beragyogta a paraszti létformák 
keserve és gyönyörűsége, s kamasz-
ként úgy indult el a világba, hogy 
mindenért meg kellett küzdenie. 
Nagyváradon végezte középisko-
láját, majd a Kolozsvári Művészeti 
Főiskola festészeti szakán diplomá-
zott. Nagyváradon a Népi Művé-
szeti Iskolában tanított nyugdíj-
ba vonulásáig. A festészet mellett a 

zene is foglalkoztatta, és a mai na-
pig kántori szolgálatot is végez a 
város templomaiban. Orgonál és 
fest… „Ahogy a zenében az ellen-
pontozott szólamok fegyelmezett 
rendszere, úgy festészetében a kü-
lönböző idősíkok, a jelen és a múlt, 
a városi épületek barokk építésze-
te és a falu bársonyos, mély zöld-
jei egybecsengenek, felénk sugá-
rozva olyan emberi és tárgyi világ 
harmóniáját, amely csakis az Ő ké-
peinek sajátja.” „ Művészetének lé-
nyege az élet igenlése a kihívások-

kal szemben, mely bearanyozza és 
átfűti képei felületét, egyszerre su-
gározva felénk festői és zenei hul-
lámokat. Festészetét átitatja a XX. 
század eleji Várad játékosabb, ledé-
rebb könnyedsége, megelevened-
nek a nagy díszkalapos nők szecesz-
sziós házak közötti sétái, a barokk 
templomok vallásos áhítata, a 
templomépítő főpapok felszentelt 
komolysága, áldozatos nagysága. 

Megérezzük az otthon, a szülő-
föld, a gyermekkor kitörölhetetlen 
emlékeit, azt az erkölcsi irányvo-
nalat, amelyhez a művész egy éle-
ten 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

Idén első alkalommal került 
megrendezésre A magyar kultúra 
ünnepe rendezvénysorozat kereté-
ben - hagyományteremtő szándék-
kal - a Nadányi Zoltán Művelődé-
si Központ dolgozói által szervezett 
műveltségi vetélkedő. A Kazinczy-
emlékévhez kapcsolódva a vetél-
kedő a „Kazinczy és kora” címet 
kapta. 

A nyertes csapat a Magyar Kul-
túra Napja Vándordíjat vihet-
te haza, amelyet Birizdó Gabriel-
la képzőművész készített carrarai 
márványból erre a jeles alkalomra.

Mint köztudott, immár 9. éve 
ünnepli közösen a Himnusz szüle-
tésének ünnepét Berettyóújfalu és 
Nagyvárad, melynek komolyságát 
és fontosságát bizonyítja azoknak 
a magas rangú vendégeknek az ér-
deklődése, akik megtisztelték je-
lenlétükkel a vetélkedőt. Köszön-
tőt mondott Iulia Adriana Oana 
Badea, a Tanügyminisztérium ál-
lamtitkár asszonya, akit elkísért 
még Andreea Dobrican iroda-igaz-
gató, Ákos Zoltán Bihar megyei 
főtanfelügyelő-helyettes, Pásztor 
Gabriella, a Tanügyminisztérium 
volt kisebbségi államtitkár asszo-
nya, valamint Vass Mária, Bojt pol-
gármestere. 

Muraközi István alpolgármester, 
aki egyben zsűrielnökként is közre-
működött, köszöntötte a jelenlévő-
ket, és megnyitotta a rendezvényt.

A versenyre öt általános iskola 
7-8. osztályos tanulói neveztek, ösz-
szesen hét csapattal. Az egyenként 
öt főből álló csapatok a követke-
ző iskolákból képviseltették magu-
kat: a József Attila Általános Isko-
la 2 csapata, az „Újdonászok” és az 
„Elmészek”, akiket Kovács Mónika 
tanárnő készített fel, a Széchenyi Ist-
ván Tagiskola „Nyelvelő nyelvmű-
velők” csapata Aranyiné Csalánosi 
Csilla tanárnő közreműködésével, a 
bakonszegi Bessenyei György Tag-
iskola „Orpheusz” –ai Bakator Csil-
la segítségével, a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola „Zengő tambura” 
nevű csapata, Péterfi László tanár 
úrral, valamint a Hunyadi Mátyás 
Tagiskola „Nyelvújítók” és „A ma-
gyar nyelv harcosai” néven nevezett 
csoportjai, akiknek Nagy Andrea ta-
nárnő segített a felkészülésben.

A vetélkedő színvonalát nagy-
mértékben emelte a Nagyváradi Ál-
lami Színház Szigligeti Társulatától 
érkezett három színész műsora. Lé-
lekemelő 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 népballa-
dákat adott elő. A színésznő egyéb-
ként a nagyváradi díszelőadás előt-
ti díjátadó ünnepségen a „Magyar 
Kultúráért” kitüntetésben része-
sült kimagasló színészi tehetségéért. 
Dimény Levente pedig Kazinczy- és 
Ady-versekkel járult hozzá a tartal-
mas szórakozáshoz.

A vetélkedő színes, játékos fel-
adatai több területen mérték fel a 
tanulók felkészültségét: alapvetően 
a magyar nyelv és irodalmi, vala-
mint történelmi ismereteikre voltak 
kíváncsiak a szervezők, de mind-
emellett a gyerekeknek kreativitá-
sukról, aktivitásukról, humorér-
zékükről is meg kellett győzniük a 
zsűritagokat. 

Valamennyi versenyző alapos 
felkészülésről és rátermettségről 
adott tanúbizonyságot, de a pont-
számok végül döntöttek: az idei év 
legjobb eredményt elért nyertes csa-
pata az „Újdonászok”, a József Attila 
Általános Iskola 7. a osztályos tanu-
lói lettek. Lisztes Veronika, Ökrös 
Viktória, Szentmiklósi Ágnes, Tóth 
Regina és Dávid András lehetnek 
egy éven keresztül a Magyar Kul-
túra Napja Vándordíj büszke birto-
kosai, egészen 2009. január 22-ig, 
amikor újra összemérhetik majd tu-
dásukat a gyerekek.

Szatmári Kinga

A Magyar Kultúra Napja Vándordíjért 
versengtek az általános iskolások

Fotó: Kari

Fotók: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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Táncvigalom – 2009
A tánc, illetve a rendszeres táncalkalmak mindig is fontos szerepet töl-

töttek be az ember életében. Át- meg átszőtték ünnepeit, de munkás hétköz-
napjait is gyakran tették színesebbé. A fiatalság egyik legkedveltebb szóra-
kozása volt a múltban és az a jelenben, a táncalkalmak jelentették egyúttal 
a közösségi érintkezés társas formáit, így hűen tükrözik a kollektív lelkisé-
get és a társadalom rendjét is. A magyar kultúra ünnepe berettyóújfalui ren-
dezvényeinek záró felvonása, és egyben az idei báli szezon nyitánya volt a 
Bihar Néptáncegyüttes január 24-én, a Kabos Endre Városi Sportcsarnok-
ban megrendezett jótékonysági estje. 

A programok sorát természetesen az együttes csoportjainak bemutatója 
nyitotta. Felvezetésként a Bihar táncegyüttes adott elő Küküllőmenti  csár-
dást, 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 Bi-
har pedig Békési András Derecskei verbunkját, valamint Mosódi Attila és 
Kiss Anita Domaházi táncait állította színpadra, így teljes ízelítőt kaphat-
tunk a Kárpát-medence és Bihar több jelentős tájegységének tánc- és dal-
kincséből.

A nagysikerű bemutatók után Szeifert Ferenc polgármester köszöntöt-
te az összegyűlt szülőket, barátokat, támogatókat, illetve a Pocsaly Zol-
tán alpolgármester által vezetett margittai vendégeket. Köszöntőjében dr. 
Hamvas Lászlóné néhány nappal korábban elhangzott szavait idézte: „Gaz-
dagok 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-neve-
lő munkájukkal fenntartják számunkra szellemi kultúránk értékeit. Ebben 
az évben az ismét Nagyváraddal közösen megrendezett magyar kultúra ün-
nepe a Kazinczy-emlékév köré szerveződött, és a magyar reformkort idéz-
te meg. Azt a kort, melyben maga a Himnusz is született. A zene és a tánc 
ugyanúgy alkalmas arra, hogy magyarságunkat, tartalommal átszőtt öntu-
datunkat 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 hangu-
latúvá kerekedett bált, és a Rokkó Band zenéjére valóban hajnalig tartott a 
„vigalom”. Ismét bebizonyosodott, hogy tradícióink, hagyományaink élte-
tése helyi közösség számára legalább olyan fontos, mint ahogyan azt maguk 
az alkotók és őrzők gondolják.

Kolozsvári István

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, reklám-
filmek készítése 1000 Ft/sec, ami magában foglalja a for-
gatást és a reklámspot teljes elkészítését.

Az igazi magyar értelmiségi hozzászól és beleszól

A magyar kultúra ünnepének néhány 
nagyváradi eseményéről az ott megjelenő 

Bihari Napló munkatársa számol be 
(átvétel a Bihari Naplóból)

Nagyvárad – Január 22-én, csü-
törtökön a Magyar Kultúra Napját 
ünnepelték a Szakszervezetek Műve-
lődési Házában. Köszöntőbeszédeket 
Biró Rozália alpolgármester és Markó 
Béla RMDSZ-elnök mondtak. 

A gálaest a január 19-26. kö-
zött zajló  A Magyar Kultúra Ün-
nepe  rendezvénysorozat részét ké-
pezte. Az egybegyűlteket Biró 
Rozália alpolgármester, a Bihar 
Megyei RMDSZ választmányi el-
nöke üdvözölte, köszönetet mond-
va a hivatalos elfoglaltságai miatt 
távollevő dr. Szili Katalinnak, a 
Magyar Országgyűlés elnökének, 
valamint a jelenlevő Markó Bélá-
nak, az RMDSZ országos vezetőjé-
nek, amiért elvállalták az ünnepség 
fővédnökségét. A megjelent egy-
házi és világi személyiségek közül 
Tempfli József római- katolikus 
megyés püspököt, Csűry István 
református helyettes püspököt, Má-
tyás Attila evangélikus alesperest, 
Buzogány-Csoma István unitá-
rius lelkipásztort, Szeifert Ferenc 
és Muraközi István berettyóúj-
falui polgármestert, illetve alpol-
gármestert, Lipták János, a Haj-
dú-Bihar Megyei Önkormányzat 
aljegyzőjét, Oana Badea oktatás-
ügyi államtitkárt, Cseke Attila 
szenátort, Pető Csilla, Lakatos 
Péter és Derzsi Ákos parlamen-

ti képviselőket, Szép Gyulát, az 
RMDSZ művelődésügyi alelnökét 
és Pásztor Gabriellát, az Okta-
tásügyi Minisztérium munkatársát 
köszöntötte az elöljáró. Ezt követő 
beszédében Biró Rozália arra he-
lyezte a hangsúlyt, hogy mit fed a 
magyar kultúra fogalma. Az ér-
telmező szótárból idézett megha-
tározást kiegészítve annak a meg-
győződésének adott hangot, hogy 
a szóösszefüggés ennél sokkal töb-
bet takar, ugyanis valójában „ben-
nünket jelent”, a magyar nemzetet, 
mindazokat, akik ide tartoznak, a 
földrajzi határoktól függetlenül. Sa-
játos kultúránk jelenti a szűkebb és 
tágabb értelemben vett önmagun-
kat, múltunkat, jelenünket és hol-
napunkat, nemzet és hovatartozás-
tudatunkat. 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 folya-
matosan működő erő, amely össze-
kapaszkodásra ösztöz bennünket és 
átrepít az árkokon. „Isten éltesse a 
kultúránkat” - zárta szavait az al-
polgármester.

Kultúra és politika
Markó Béla RMDSZ-elnök 

ünnepi előadásában azt emelte ki, 

hogy a partiumi vidék, az ország és 
a nemzet sohasem választotta szét 
a kultúrát és a politikát. A magyar 
nép költői sohasem zárkóztak  ele-
fántcsonttoronyba, hanem min-
dig fegyvernek használták a tollat. 
Megitélésében lehet azon vitatkoz-
ni, hogy jó-e vagy hasznos-e ez a 
közéleti elkötelezettség a művé-
szetben, de nem érdemes, mert ez 
a magyar kultúra sajátossága. Ilye-
nek vagyunk, ezt hoztuk magunk-
kal, és ezt visszük be a közös Eu-
rópába. „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 so-
hasem engedte félreállítani magát. 
Sohasem hagyta, hogy kiszorítsák 
a közéletből, mert hozzá akart szól-
ni mindahhoz, ami vele és népével 
történik” - emlékeztetett a politi-
kus. Ne akarjuk elfelejteni a ma-
gyar kultúrának ezt a nagy erejét, a 
közéletiséget. Ne higgyük, hogy a 
művésznek, az értelmiségi ember-
nek szabad elvonulni és szabad el-
hallgatnia. Ne, mert nálunk az az 
igazi értelmiségi, aki hozzászól és 
beleszól - fogalmazott. 

Ciucur-Losonczi Antonius

Markó Béla RMDSZ-elnök és Biró Rozália alpolgármester a  bejövetelkor

Közreműködött a Kolozsvári 
Magyar Opera ének- és balettkara

Mátyás, az ember és a király
Nagyvárad – A Magyar Kultúra 

Napja alkalmából szervezett gálaes-
ten a Kolozsvári Állami Opera mű-
vészei léptek fel a váradi Szakszerve-
zetek Művelődési Házában, a Mátyás 
a vérpadon című rockoperával. 

A Csép Sándor- Moravetz 
Levente- Venczel Péter szerző-
trió által jegyzett és Vadas Lász-
ló rendezte rockopera koncepciója a 
Mátyás: ember és király kettőségre 
épül.  Azt boncolgatja, hogy a tej-
hatalommal bíró uralkodót miként 
készteti megállásra és elgondol-
kodásra saját emberi mivoltja, ho-
gyan döbben rá önnön sebezhetősé-
gére. A cselekmény két helyszínen, 
Budán és Kolozsváron játszódik, 
a történetben pedig a valós tények 

keverednek a fikcióval. A darab 
egyfelől feleleveníti Mátyás össze-
tűzését egykori nevelőjével, Vitéz 
János váradi püspökkel, mely egy 
királyellenes lázadásig fajul, más-
részt pedig egy szép, az uralkodó 
szülővárosában szövődő beteljesü-
letlen szerelemről szól. Önmarcan-
goló harca a királynak saját magá-
val, hiszen nem lehetett számára 
kellemes élmény, amikor az álta-
la támogatottak ellene fordultak, 
mint ahogyan az sem, hogy őszin-
te érzelmein túl kellett lépnie an-
nak 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 ju-
talmazták a fellépők produkció-
ját. Amennyiben nagyobb publici-
tást szánnak a darabnak, nem lenne 
meglepő, ha néhány éven belül né-
hány zeneszámát slágerként dúdol-
nák Erdélyszerte. A nagyváradiak 
mindenesetre vevők voltak a rock-
operára, s nem csupán azért, mert 
Vitéz János révén helyi vonatkozá-
sa is van a darabnak. Talán egy ki-
csit magukra ismertek benne, hi-
szen mindannyiunk érdeke és álma 
az kellene legyen, hogy tudással, te-
hetséggel és szeretettel lerombol-
junk minden vérpadot. 

Ciucur-Losonczi Antonius

Életműdíj Tempfli József megyés püspöknek
Nagyvárad – Január 22-én, csü-

törtökön a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából a Bihar Megyei RMDSZ 
díjakat osztott ki a Szakszervezetek 
Művelődési Házában. Életműdíj-
ban Tempfli József megyés püspök ré-
szesült. 

A csütörtök esti gálaműsor a ja-
nuár 19-26. között zajló A Magyar 
Kultúra Ünnepe  rendezvénysoro-
zat részét képezte. A művelődés terén 
kifejtett tevékenysége elismeréseként 
a Magyar Kultúráért Díj emlékpla-
kettjét  vehette át Gajai Ágnes szín-
művésznő, a nagyváradi Szigligeti 
Társulat tagja. Ugyanebben ezen el-
ismerésben részesült az érmihályfalvi 
GGG Stúdió IrodalmiKör, mely-
nek tagjai igényesen jelenítik meg 
a magyar irodalmat és ezen belül a 
költészetet, a Székelyhídi Férfi-
kórus hagyományőrző és kulturális 
tevékenységéért, Tavaszi Hajnal 
könyvtáros közművelődésügyi sze-
repéért, valamint Vitályos Barna 
hegyközcsatári polgármester, amiért 
közéleti szereplőként sokat tesz a ma-
gyar kultúra ápolása és továbbadása 

érdekében. A Bihar Megyei RMDSZ 
által alapított Magyar Kulturáért 
Díj I. fokozatát,  vagyis Deák Ár-
pád szobrászművész alkotását a 
2008-ban nyújtott kiemelkedő szín-
vonalú munkassága elismerésekép-
pen Csíky Ibolya színművésznő, a 
Szigligeti Társulat tagja kapta. Szin-
tén ebben a díjban részesült Kupán 
Árpád nyugalmazott tanár, helytör-
ténész, számos értékes és hasznos is-
meretterjesztő cikknek, tanulmány-
nak és könyvnek a szerzője, valamint 
a Partiumi Magyar Művelődési 
Céh, melynek rendezvényei jelentős 
mértékben hozzájárulnak nemze-
tünk kultúrájának az ápolásához és 
terjesztéséhez. 

Elégedett ember
Életműdíjat Őexcellenciája 

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

egyházi sze-
mélyiség a rá 
jellemző sze-
r é n y s é g g e l 
többek közt el-
mondta: a dí-
jért elsősor-
ban Istennek 
és mindazon 
ember tá rsa i-
nak mond há-
lát, akik ebben 
is támogatták 
őt. „Valahogy 
az élet roha-
nása úgy hoz-
ta, hogy min-
dig akadtak 
olyanok, akik 
a segítségem-
re voltak” - fo-
galmazott, majd hozzátette: egész 
életében elégedett ember volt, mert 
akárhol tevékenykedett, mindig 
annyi szeretetet és megértést kapott, 
hogy ha az Úristen még ötven évig 
éltetné, akkor sem tudná leszolgál-
ni ezt. Tempfli József ugyanakkor 

bejelentette: noha főpásztori tisztsé-
gétől megválik, mindez nem jelenti 
azt, hogy „teljesen nyugalomba vo-
nul”, ugyanis szentjobbi apátként 
tovább szeretne tevékenykedni.

Ciucur-Losonczi Antonius

Őexcellenciája Tempfli József megyés püspök 
Életmű-díjban részesült

Fotó: Kari
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Az örök átalakulás városa
Minden népnek, országnak ter-

mészetes igénye, hogy a múltban 
fellelhető tárgyiasult és szellemi 
értékekről megőrizzen valamit az 
utókor számára, mert a jelen az az 
időállapot, amikor szükséges visz-
szatekinteni és értékelni a megtör-
téntet. A jövő feltételezett esemé-
nyei - meg nem történtségük okán 
- bizonytalanságot provokálnak 
bennünk. Jól jön egy kis kapaszko-
dó ilyenkor, hogy eloszlassuk a ké-
telyeket, hogy tevékenyen foghas-
sunk neki az alkotó munkának. A 
törvényszerűen előttünk álló kihí-
vások objektív igazságai konfliktu-
sokkal terhelnek minket, ezért nem 
árt, ha megbecsüljük a már megtör-
tént idő tanulságait.

Berettyóújfaluban már hagyo-
mány, hogy a kultúrát, nemcsak egy 
lokálisan megélt tapasztalatként ér-
tékeljük, hanem megpróbáljuk azt 
határokon átívelő programok szer-
vezésével is nagyobb távlatok közé 
helyezni. Kiváló alkalmat biztosít 
erre a magyar kultúra napja, amikor 
a tőlünk alig több mint harminc ki-
lométerre található Nagyváraddal 
karöltve emlékezünk és ünnepe-
lünk. Ilyenkor még jobban felerősö-
dik a közös kapcsolódási pontok ál-
tal generált nemzeti pátosz, és az a 
mindent átható igazságérzet, hogy 
a magyar nemzetet nem szakíthat-
ják szét térképeken meghúzott, ri-
degnek tetsző vonalakkal.

Ezen gondolatok is vezérelhet-
ték a nagyváradi dr. Fleisz János 
történész, egyetemi tanár tollát, 
amikor megírta Az örök átalakulás 
városa című könyvét. A január 20-
án a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központban Porkoláb Lajos által 
bemutatott mintegy 220 oldalnyi 
kötet olyan egységbe forrasztot-
ta Bihar fővárosának történetét, 
amely mindenképpen dicséretet és 
elismerést érdemel. Aki lírai, a vi-
lágot érzelmi tapasztalatok lenyo-
mataként megírt írások rajongója, 
talán túl tárgyilagosnak érzi majd 
ezt a művet. Pedig igen is „hall-
ható” dr. Fleisz János Nagyvárad 

iránti rajongása a sorokat böngész-
ve. Hogy is írhatna szenvtelenül 
arról a városról, amelyhez ezer szál-
lal kötődik az élete?

Precíz és pontos történeti átte-
kintése az elmúlt időknek ez az írás. 
Végigkövethetjük Várad sorsát a tö-
rök kortól egészen a jelenig. Meny-
nyi rosszat, tragikusat kellett átélnie 
ennek a településnek, amely dacol-
va az idők viharával, még min-
dig él és virágzik. Hatalmak jöttek 
és mentek, parancsolt itt oszmán, 
habsburg, román, olykor elvisel-
hetetlen szenvedéseket okozva az 
ittlakóknak. De egyúttal feltárul 
előttünk számtalan dicső pillanat 
is. Betekintést nyerhetünk a nagy 
infrastrukturális fejlesztések részle-
teibe, „előttünk” épülnek fel a je-
lentős fürdők és a színház, pezseg a 
szellemi élet, újságok lepik el a ká-
véházi teraszokat, virágzik és szépül 
a történelmi belváros, a környékbe-
li lankákon gombamód szaporod-
nak a falusias házak, majd később 
a tehetősebbek villái. Nagyvárad 
története igazi „historikus rapszó-
dia”, az országhatárok – történel-
mi léptékkel mérve - gyakori válto-
zásával hol a periférián helyezkedett 
el, hol pedig kitüntető figyelemben 
és fejlesztésekben részesült. A kö-
tetben táblázatba szerkesztett sta-
tisztikák igazítanak el minket a la-

kosság számának és nemzetiségi 
összetételének gyakori változásairól 
is. Pontos képet kapunk a magyar-
ság helyzetéről mind a dicső, mind 
a hanyatló korokat illetően. Hang-
súlyos részt foglal el a műben a jelen 
kihívásaival foglalkozó rész. Publi-
cisztikai forrásokra hivatkozva utal 
a ma is működő civil szervezetekre, 
és azokra a kulturális kezdeménye-
zésekre, amelyek a magyar nemzeti 
identitástudat ápolói és őrzői, nem-
csak Váradon, hanem annak tágabb 
agglomerációjában úgyszintén. A 
Nagyvárad 2025 címmel megírt 
rövid kis fejezetecske pedig óvatos 
jóslásokba bocsátkozik a város jö-
vőjéről az euroatlanti csatlakozás 
multikulturális, gazdasági kihívá-
sainak apropóját felhasználva.

Nem lezárt írás ez a mű. To-
vábbgondolásra, kiegészítésekre ér-
demes, mert volna még mit meg-
vitatni és feltárni az országhatárok 
egyre kisebb jelentősége kapcsán. 
Nekünk itt, Berettyóújfaluban leg-
alább olyan elkötelezettséggel kell 
ezen ügyködnünk, mint ahogy teszi 
ezt dr. Fleisz János a szebb jövő re-
ményétől vezérelve.
Dr.Fleisz János: 
Az örök átalakulás városa
Sapientia Varadiensis 
Alapítvány, 2008

Kiss Tamás

Képzőművészet és irodalom 
- Kurucz Imre kiállítása Debrecenben -

A debreceni Benedek Elek 
Könyvtár galériájában a Piac utcai 
fiókkönyvtár megnyitása, 2003 óta 
folyamatosan rendeznek képzőmű-
vészeti tárlatokat. Ebben az évben 
a magyar kultúra napja alkalmához 
kapcsolódva Kurucz Imre berety-
tyóújfalui szobrászművész kamara-
kiállítása nyílt meg a fenti címmel. 
Miután Sass Bálintné könyvtárve-
zető, a kiállítás szervezője köszön-
tötte a kiállító művészt, a megjelent 
érdeklődőknek, a helyi olvasókör 
tagjainak, a berettyóújfalui és deb-
receni vendégeknek Muraközi Ist-
ván alpolgármester mutatta őt be. 
Berettyóújfalu alpolgármestereként 
elsősorban azt a szolgálatot emelte 
ki, amit lokálpatrióta művészként a 
város és a térség számára végez fo-
lyamatosan. Hangsúlyozta, hogy 
Kurucz Imre budapesti tanulmá-
nyai és első művésztelepei után visz-
szaköltözött szülővárosába, és azóta 
„Bihar első szobrászaként” szolgál-
ja közösségét. Több köztéri műalko-
tás, a város számára készített plakett 
és kisplasztika dicséri keze munká-
ját. Sokunk számára jól ismert ez a 
munkásság. Először főállása mel-
lett végezte művészeti tevékenysé-
gét. 1971–1984 között a város kul-
turális intézményeiben dolgozott, 
részt vállalt a kulturális és a művé-
szeti élet megújításában, vezető ta-
nára volt a Bihari Stúdió szobrász-
szakkörének. Művei több hazai és 
külföldi közgyűjteményben, illetve 
több település közterein megtalál-
hatók. Majd 40 köztéri munkája kö-

zül 20 Berettyóújfaluban található. 
Az alkotás mellett részt vállalt az ér-
tékmentésben is. Egyfelől keze nyo-
mán több régebbi köztéri szobrunk 
újulhatott meg, másrészt pedig újra-
alkotott olyan műalkotásokat, me-
lyek a város képét és szellemiségét 
hosszú évtizedeken át meghatároz-
ták. Ezek közé tartozik az Ország-
zászló vagy éppen az Ezredéves em-
lékmű. Újabb műveivel pedig méltó 
folytatója, sőt kiteljesítője annak a 
folyamatnak, amit az elődök elkezd-
tek. Emléket állított a II. világhá-
ború helyi áldozatainak, 1956 for-
radalmának és szabadságharcának, 
Gaál János ’56-os mártírunknak, és 
annak a Pálfi Istvánnak, aki mind 
megyei, mind országgyűlési, mind 
pedig európai szintű politikusként 
ugyanazon gyökerekből táplálko-
zott, és ugyanabból a mederből me-
rített, mint maga Kurucz Imre. És 
hogy a legutóbbi és egyben legna-
gyobb vállalkozását is megemlítsük, 
az elmúlt évben, amikor városunk 
a Báthory Gábor által kibocsátott 
adománylevél 400. évfordulóját ün-
nepelte, a város napján felavathat-
tuk a fejedelem egészalakos bronz-
szobrát is.

A művész munkásságát – már 
nem először – Székelyhidi Ágos-
ton író, művészettörténész méltat-
ta. Ugyancsak kiemelte a szülő-
föld fontosságát és elsődlegességét, 
mindazt, amit a most kiállított ér-
mék, plakettek és kisplasztikák tük-
röznek. Emellett pedig visszanyúlt a 
művészet gyökereihez. Átfogóan be-

szélt mindazokról a munkákról, me-
lyekkel felkutatta és megmintázta 
az önazonosságtudat és a közösség-
tudat hagyományos jelképeit – nem 
csupán Biharban, hanem Kelet-Ma-
gyarországon, sőt, fejedelmi soro-
zatával Erdélyben és a Partiumban 
is. Legyen az egy emlékérem, csa-
ládi vagy települési címer vagy egy 
kitüntetéssel járó díj. A közösségi 
célok mellett pedig méltatta az em-
beri oldalt. Kurucz Imre művésze-
tében évtizedek óta jelen vannak az 
antropomorf alkotások, melyek leg-
inkább torzóiban ragadhatók meg. 
Álló, fekvő és ülő torzói a teljes lé-
tet megvilágítják, és ahogyan maga 
Székelyhidi Ágoston írta abban az 
albumban, amely Gombos Ferenc 
fotóival a művész 60. születésnapjá-
ra jelent meg, és amelyet most a deb-
receni közönség is megismerhetett: 
„a tökéletesség teljesedését ígérik, de 

a torzó mivoltukban a teljesületlen-
ség fájdalmát hordozzák.” Ezek el-
készültének folyamata pedig párhu-
zamba állítható a művészi életúttal.

Reméljük és hisszük is mind-
annyian, hogy ez az alkotói pálya 
még mindig a felfelé ívelő szakaszá-
ban 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 ed-
digiek folytatásában maga Kurucz 
Imre is biztat valamennyiünket, al-
bumának Nadányi Zoltántól válasz-
tott mottójával: „Én nem a testőrt 
tisztelem, hanem azt, aki hazatért, 
otthagyva minden csatatért. És állt 
a parton dísztelen”. Így találkozzon 
és mutasson egymásnak utat min-
dig képzőművészet és irodalom. 

Kolozsvári István

„Alkotni jó”
A Bihari Múzeum időszaki ki-

állítóterme szemlélődésre hívja a 
művészetek iránt érdeklődőket. Az 
Igazgyöngy Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény tanárainak leg-
újabb alkotásaiból nyílt kiállítás ja-
nuár 21-én. Ötéves hagyományra 
tekint vissza, hogy a múzeum meg-
rendezi ezt a tárlatot, korábban ad-
vent idején, most pedig a magyar 
kultúra ünnepe alkalmából. A ki-
állítást dr. Hamvas Lászlóné nyu-
galmazott rajztanár, szaktanácsadó 
nyitotta meg, Lingvay Ajna szava-
lattal, az Igazgyöngy-iskola tánc-
csoportja pedig társastánc bemuta-
tóval színesítette. 

Dr. Hamvas Lászlóné megbe-
csüléssel és tisztelettel méltatta a 
művészeti iskola tanárait, pedagó-
giai és művészeti tevékenységüket. 
Munkájukat áthatja a gyermekköz-
pontúság, a lelkes aktivitás, kreati-
vitás, igényesség és céltudatosság. L. 
Ritók Nóra alapító, vezető művész-
tanár irányításával 23 Hajdú-Bihar 
megyei település 605 gyermeke ré-
szesül művészeti képzésben: grafika, 
festészet, kézművesség, tűzzománc, 
kerámia és táncművészet területén. 
Hat telephelyen dolgoznak. A lét-
szám 60 %-a hátrányos helyzetű 
tanuló. Az összetételt tekintve el-
sősorban egyénre szabott személyi-
ségfejlesztő és művészeti neveléssel 
párosuló alkotó munkaprogramot 
dolgoztak ki, melyet műhelymun-
ka keretében valósítanak meg. Az 
intézmény sikeres működését iga-
zolja az évi több mint 450 eredmé-
nyes hazai és nemzetközi pályázat. 
Egyéni, gyermekközpontú módsze-
reikről szakmai bemutatókat, kon-
ferenciát tartanak hazai és külföldi 
pedagógusoknak. A művészetokta-
tás mellett ők maguk is szívesen al-
kotnak szabadidejükben. 

Gólyáné Vad Anikó: rajzol, 
fest, batikol, valamint kerámiaké-
szítéssel foglalkozik. A kézműves 
foglalkozások vezetője. A népha-
gyományokra építő formavilág, a 
népi díszítés egyéni variációja teszi 
kedvessé kerámiatárgyait.

Kiss Papp Csilla: a Medgyessy 
Gimnáziumban – Debrecenben raj-
zot és művészettörténetet tanít. Fog-
lalkozásain a felszabadult, örömteli 
alkotást tartja fontosnak. Rajz, fes-
tés, kollázs együttes alkalmazásával 
hoz létre izgalmas felületeket. 

Kovács Lajos: első mesterének 
L. Ritók Nórát tartja, aki a grafi-
kai kifejezés szépségét, sokrétűsé-
gét fedeztette fel vele. Grafikusként 
dolgozik, és a debreceni Vojtina 
Bábegyüttes grafikusa is.

Pap Orsolya: rajztanár és grafi-
kus. Festéssel és grafikai megoldá-
sokkal hoz létre kifejező karakteres 
képeket. 

Rácz Erika: a Népművészet ifjú 
mestere, Népi iparművész, a Bihari 
Népművészeti Egyesület tagja, or-
szágosan elismert művész (Gránát-
alma-díj, Élő Népművészet Díj). 
Az intézményben a tűzzománc-ké-
szítés a területe. Ékszerei ízlésesek, 
igényesek, ősi magyar motívumok 
hordozói. 

Török Zita: keramikus, az alföl-
di formavilág, stílusjegyek őrzője. 
Használati tárgyai többféle funk-
ciót is betöltenek, formázott alak-
jai kedves díszei, ékességei lehetnek 
belső tereknek. A Bihari Népművé-
szeti Egyesület aktív tagja. 

Ujhelyi Sándor: festőművész, a 
festőrészleg vezetője. Képei elgon-
dolkodtatóak, erősen absztrahál, el-

vonatkoztat, a minimalizmus kép-
viselője. 

L. Ritók Nóra: grafikusmű-
vész, a Képzőművészeti Alap tagja, 
közoktatási szakértő – a minisztéri-
um munkatársa. Sok-sok díj, kiállí-
tás szakmai elismerés övezi munká-
ját (Teleki Blanka- és a Vásárhelyi 
György-díj 2008-ban). Képeinek 
gondolatai így jellemezhetők: sűrí-
tett életélmény - különleges szerke-
zetben, kompozícióban, ahol a fi-
nom vonalak lágyan kötik össze a 
formákat. A megjelenő házak, ke-
zek, arcok, madarak mesélnek ne-
künk az életről, a világról. Képei a 
mese és a valóság határán lebegnek, 
melyekről szeretet, a humánum ér-
zése árad felénk. 

Dr. Hamvas Lászlóné így ösz-
szegezte mondandóját: „Gazdag ez 
a város, van zeneiskolája, néptánc-
csoportja, van népművészeti egye-
sülete és van személyiségfejlesztő, 
alkotó, műhelymunkát biztosító 
Igazgyöngy Alapfokú Művészetok-
tatási Intézménye. Ezeknek az ok-
tatási, nevelési központoknak, mű-
vészeti csoportoknak a híre, neve 
túlnőtt országhatárunkon. A felis-
merés mellett érdemes még jobban 
értékelni, segíteni, támogatni őket.” 
Sikereikhez büszkén, örömmel gra-
tulálunk.

Rácz Anikó

A „Népfőiskolákért 
Emlékéremmel” jutalmazták…
Kiemelkedő népfőiskolai te-

vékenységéért a közelmúltban vá-
rosunk egyik köztiszteletben álló 
polgárának, Porkoláb Lajosnak a 
Magyar Népfőiskolai Társaság 20. 
jubileumi közgyűlésén a „Népfőis-
kolákért Emlékérmet” adományoz-
ta. A több mint 100 tagszervezettel 
rendelkező társaság tagjai tehettek 
javaslatot a kitüntetett személyét il-
letően, majd szavazás útján esett a 
választás Porkoláb Lajosra. 

A HB. Megyei Népfőisko-
lai Egyesület elnökeként sokat tett 
azért az elmúlt évtizedben, hogy me-
gyénkben a népfőiskolai mozgalom 
elterjedjen. Akkoriban még, mint a 
Nadányi Zoltán Művelődési Köz-
pont igazgatója, intézményi hátte-
ret is biztosított ehhez a munkához. 
Az egyesület célja, hogy ernyőszer-
vezetként működjön a megyében a 
népfőiskolákat segítve, illetve közre-
működjön minél több népfőiskolai 
szervezet létrejöttében. Munkájuk 
eredményeként az elmúlt években 
sorra alakultak a különböző népfő-
iskolák: Berettyóújfaluban a Biha-
ri Népfőiskolai Egyesület, Földesen 
a Nagyközségi Népfőiskolai Egye-
sület, Nagyrábén a Nagyrábéi Ba-
ráti 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 Berety-
tyóújfalu vált az ország népfőiskolai 
mozgalmának egyik központjává, 
szakmai körökben pedig a Biha-
ri Népfőiskolai Egyesületre mint 

a népfő-
i s k o l á k 
„zászlós-
hajójára” 
tek inte -
nek.

A Bi-
hari Nép-
főiskolai 
Eg ye sü-
let idő-
közben akkreditált felnőttképzé-
si intézménnyé vált, és egyedülálló 
módon csak ez a szervezet rendel-
kezik az országban a 8 kulcskom-
petenciára kidolgozott akkreditált 
tananyaggal.

A HB. Megyei Népfőiskolai 
Egyesület és a Bihari Népfőisko-
lai Egyesület immár 5. éve végzi a 
nagyváradi és partiumi civil szer-
vezetek vezetőinek és aktivistáinak 
képzését. 

Missziós feladatot is ellát a me-
gyei Egyesület. 2008-ban ugyanis 5. 
alkalommal rendezték meg a Műve-
lődés hete és a tanulás ünnepe ren-
dezvénysorozatot, amelybe hét nép-
főiskolai egyesület kapcsolódott be. 
A közel egy hónapig tartó program-
sorozat keretén belül 27 rendezvényt 
valósítottak meg, továbbá megjelen-
tettek egy, a bihari és sárréti népfőis-
kolákat, egyesületeket bemutató ki-
adványt is.

A kitüntetés – Porkoláb Lajos el-
mondása szerint – ennek a sokak ál-
tal végzett rengeteg munkának és 
befektetett energiának köszönhető, 
nem kizárólag az ő személyének.

Sz. K.

Fotó: Kari Fotó: Kari
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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

„…legyenek eggyé kezedben”

Ebben az évben Ezékiel köny-
vének fenti szavai adták a mottó-
ját a január 19. és 24. között meg-
rendezett Egyetemes imahétnek. A 
Krisztus-hívő egyházak évről évre 
az imahét keretében nyilvánítják ki 
a szándékot az azonosság keresésé-
re, a világ kihívásaira adott egyazon 
válasz fontosságára.

Városunkban az imahét nyitó 
alkalmának a régi megyeháza dísz-
terme adott otthont. A megjelente-
ket Papp Dániel baptista lelkipász-
tor köszöntötte. Szólt az imahét 
céljáról, fontosságáról, a történel-
mi egyházak feladatáról és közös 
felelősségéről. A nyitóének után 
Majláth József református lelkész 
igehirdetését hallgatta meg a gyü-
lekezet. Ezt követően Hasulyó János 

római katolikus kanonok vezetésé-
vel fohászkodtak a jelenlévők Isten-
hez, hogy az imahét elérje célját, és 
hatása megmaradjon később a min-
dennapokban is.

Ezután Berkesi Sándor Liszt-dí-
jas karnagy, a Debreceni Reformá-
tus Kollégium kántusának vezetője 
tartott előadást „Biblia a zenetör-
ténetben” címmel. Igazi pedagó-
gusként rögtön az elején megéne-
keltette a résztvevőket, mintegy 
ráhangolva hallgatóságát a témára. 
A gyülekezet tagjai láthatóan öröm-
mel követték a tanár úr instrukció-
it, s vettek részt az előbb egy-, majd 
kétszólamú közös éneklésben.

Az előadás időkerete természe-
tesen nem tette lehetővé a téma 
(melynek könyvtárnyi irodalma 

van) részletes taglalását. Az előadó 
egy-egy zeneszerző-óriás egy-egy 
művének rövidke részletével illuszt-
rálta a Könyvek Könyvének hatását 
nem csak a zeneművészetre, de az 
egyetemes kultúrára is. Különleges 
élmény volt, ahogy egyszerűen, kö-
zérthetően, ugyanakkor rendkívül 
szemléletesen magyarázta el, ho-
gyan ültetett át Haydn, Mendels-
sohn vagy Kodály egy-egy bibliai 
témát az egyetemes emberi nyelvre, 
a zene nyelvére. 

Azt est zárásaként az egyhá-
zak képviselői közösen ajándékoz-
ták 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 gondola-
tok alkotott képbe formázva. Zsuzsa 
egyéni hangzása nem a formai vi-
lágában keresendő, hanem abban a 
lelki viszonyrendszerben, ami párat-
lanul érzékeny. Szenvedélyes. Amo-
lyan búvópatakként meghúzódva. 
Képekben felszínre törve. Van a gon-
dolkodásnak határa. Vannak, akik 
szerint a paradoxon ez a határ. Az 
érzelmeknek nincsenek. Határai. 
Valami, amin nem lehet elgondol-
kodni. Van és kész. Alakul és eltű-
nik. Megmagyarázhatatlan. Kétség-
beeshetnénk.

A művészettel kapcsolatban so-
kan és sok mindent belemagyará-
zásnak tartanak. Lehet, igazuk van. 
Ők gondolkodnak. Ebben nem tu-

Rock-zene 
a Bellában

A Bella Costa étterem mió-
ta megnyitott, a magas színvona-
lú vendéglátás mellett nagyon sok 
egyéb rendezvénynek adott már 
otthont.

2009. január 16-án legújabb ol-
daláról is bemutatkozott, rock-kon-
certet fogadott be falai közé.

A debreceni Drogs és a Kódex 
együttes döngette meg a falakat, 
szép sikert elérve.

Mivel az első ilyen próbálko-
zás volt, a szervezők tartottak attól, 

hogy gyér lesz az érdeklődés. Sze-
rencsére azonban szép számú néző-
sereg gyűlt össze a különböző kor-
osztályok képviseletében.

Reméljük, lesz folytatása, hi-
szen városunkban és a környékén 
nem sok lehetőség van élőzene hall-
gatására.

Köszönjük mindenkinek, aki 
valamilyen formában támogatta a 
koncert létrejöttét.

A szervezők nevében: 
Kövér László

dok. Vagyunk így egy páran… A 
gondolkodás az érzelmek sodrásá-
nak legnagyobb gátja. Ez is törvény-
szerű. Beletörődünk a törvényszerű-
ségekbe. 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-

ló gasztronómiai élvezetek 
mellett egy parányi önkénte-
len figyelmet szentel a Zsu-
zsa képeinek, akkor azt a 
szükségszerű ember-faragta 
kényszert láthatja visszaka-
csintani, amely a személyi-
ség önmegvalósításának és 
felszínre törésének ragyogó 
találkozása. És mi történ-
het?  -1 A néző kiábrándul, 
rádöbben, hogy minden kí-
sérlete öncsalás volt. Kétség-
beesik. -2 Fenemód ráérez 
arra a gyönyörűségre, amit 
énnek nevezünk. Megnyug-
szik. Mosolyog… -3 Nem 
történik semmi. De a kuli-

náris élvezet mindenképpen bekövet-
kezik.

A valódi értékek megragadha-
tatlanok. Tárgyuk ismeretlen. Tö-
rekedni kell… Teaillatú érzelmek, 
melegség és érintések finom játéka. 
Megérint. Ha hagyjuk. Veszteni va-
lónk egy csupán. Elveszítjük a gon-
dolkodás pillanatokat bénító szorí-
tását. Megéri. Néha…

Bíró Gyula

Nagyobb súlyt kell helyezni 
az emberismeretre…

A nagyrábéi Móricz Zsigmond 
Általános Iskola és Óvoda igazga-
tóját, szaktanácsadót, Bíró Gyulát 
választotta alelnökének az Orszá-
gos Emberismeret és Etika Tanárok 
Egyesülete.

Az 1979-ben született, Berettyó-
újfaluban élő fiatal oktatási szak-
ember, aki 2003 óta a Hajdú-Bihar 
Megyei Pedagógiai Intézet peda-
gógiai szaktanácsadója, elsősorban 
tantárgyi és intézményi innováci-
ókkal, módszertani megújulást se-
gítő pedagógiai eljárások kidol-
gozásával, integrációs neveléssel, 
óvoda-iskola átmenettel és kistér-
ségi közoktatási együttműködések 
gyakorlatával foglalkozik. Ezekben 
a témákban több tanulmánya és sa-
ját szerkesztésű tanulmánykötete is 
megjelent.  A megtisztelő megvá-
lasztás alkalmával, amelyre a Buda-
pesti Egyetemi Katolikus Gimnázi-
umban megrendezett konferencián 
és közgyűlésen került sor, a leköszö-
nő alelnök dr. Kamarás István aka-
démiai doktor, habilitált egyetemi 
docens foglalta össze az elnökség 
korábban végzett tevékenységét. Az 
új elnökség felállásával az egész or-
szág regionálisan lefedett, az újravá-
lasztott elnök győri, a titkár buda-
pesti és az új alelnök berettyóújfalui, 
Hajdú-Bihar megyei illetőségű. Az 
alelnöki program szerint a jelenleg a 
Veszprémi Egyetemen székelő egye-
sület országos bázisintézmény háló-
zatot hoz létre, amelyben azokat az 
intézményeket kívánják módszer-
tani központként kitüntetni, ahol 
az emberismeret – etika – vallás-
tan – erkölcsismeret tárgyakat ki-
emelten fontos területként kezelik, 
illetve ahol innovációs „jó gyakor-

latokat” próbál támogat-
ni az egyesület. Megyénk-
ben, régiónkban is több 
olyan általános és középis-
kola van, ahol nem csupán 
a 7. és 11. évfolyamon sze-
repel az alaptantervben ja-
vasoltaknak megfelelően 
– mint modul tárgy vagy 
tantárgyi modul, de sa-
ját intézményi tantervek-
ben szerepeltetik a képzés 
egész idejére kiterjeszt-
ve. A tárgy népszerűsége a 
„más” szemléletbeli – tudománykö-
zi – megközelítésben rejlik, amit az 
is mutat, hogy mind többen választ-
ják országosan középiskolai érettsé-
gi tárgyként az emberismeret – eti-
ka tárgyat. Az emberismeret, mint 
hungarikum, egy olyan, az ember-
rel foglalkozó tudományokat szin-
tetizáló tartalom, ahol a filozófia, 
az etika, a szociológia, a pszicho-
lógia, a társadalomismeret, az öko-
lógia, a vallástudományok alkot-
nak egy megközelítési rendszert. 
A diákok projektmunkákat, kis-
filmeket, tanulmányokat készíte-
nek, és gyakran kilépnek az iskola 
környezetéből. Az órák, a megbe-
szélt témakörök azért is fontosak, 
mert a diákoknak lehetőségük van 
arra, hogy kibeszéljék a feszültsége-
iket, a társadalomban való együtt-
élés konfliktusait, a család és a min-
dennapi élet torzulásait. Kiválóan 
bevonhatóak ebbe a munkába a ci-
vil szervezetek, helyi lelkészek, pszi-
chológusok, 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 felvo-
nultató, az öntevékenységre erősen 
építő műveltségi panel. A jelenleg a 
Veszprémi Egyetem honlapján elér-
hető egyesületi webhely hamarosan 
önálló és interaktív – pedagógus – 
szülő – gyermek – bevonásával kez-
di meg működését az új honlap, 
ahol projektleírások, óraelemzések, 
a felsőoktatási intézmények képzé-
si információi, a bázisintézmények 
bemutatkozói és virtuális konferen-
cia várja többek között az ideláto-
gatókat. Az egyesület állást foglal 
minden, az etikát, emberismeretet, 
társadalom- és vallásismeretet érin-
tő szakmai vitában, egyeztetésben, 
legyen az oktatáspolitikai kezdemé-
nyezésű vagy civil kezdeményezés, 
illetve konferenciák, fórumok ren-
dezése, amely segítheti az ember és 
társadalom műveltségterület meg-
újulását, módszertani és tudomá-
nyos innovációit. A szervezet kiváló 
partnerszervezetei a Történelemta-
nárok Egyesülete, az Osztályfőnö-
kök Országos Egyesülete és a hazai 
egyházak oktatási szervezetei.

Sz.Zs.

Fotó: Kari
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Füredi Andreáék már a jövőbe 
tekintenek azzal, hogy korosztályos 
csapatot nevelnek és versenyeztet-
nek, akik majd újra ott szerepelhet-
nek a legjobbak között. A munka 
meghozza, meghozhatja az ered-
ményét, hiszen országos döntőbe 
jutott nemrégiben a ’94-95-ös 
korosztály.

A csapatnál a szakmai munká-
ért Pallai Gábor, a Mezei-Vill vá-
logatott kapusa és Füredi And-
rea, 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 állhat-
tak a lányok, és továbbjutottak a 
nagykállói regionális döntőre.

A nyíradonyi tornán Pallai Gá-
bor és Füredi Andrea is ott volt, 

és mindketten nagyon elégedet-
tek voltak a kicsik hozzáállásával, 
valamint a mutatott játékkal. Saj-
nos egyikőjük sem tudott elmenni 
a regionális döntőre, hisz épp akkor 
műtötték az MVFC kapusát, ezért 
Angyalos András kísérte el a lányo-
kat. Bandi végig telefonos kapcso-
latban volt Andreával és Borisszal, 
közösen állították össze a csapatot, 
és megbeszélték a taktikát. Mind-
ez jónak bizonyult, hisz mindössze 
egy - az utolsó másodpercben szüle-
tett góllal - maradtak le az első hely-
ről, de másodikként továbbjutottak 
a Tiszaújvárosban rendezendő or-
szágos döntőbe.

Az első mérkőzést Nyíregyhá-
zával 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 mecs-

csüket tetszetős játékkal, fölénye-
sen nyerték!

A torna legjobb játékosa is a be-
rettyóújfalui csapatból került ki Lo-
vas Anna személyében.

Nehéz volt a választás, hisz a tor-
nán - és évek óta - kimagasló telje-
sítményt nyújt még Roza Viktória, 
Tóth Alexandra, Balogh Erika és 
Mosdóczi Evelin is.

Az évek során ütőképes kis csa-
pat kovácsolódott össze. Hajdú-
Bihar megye válogatottjának is 
hívhatjuk, hisz járnak Berettyóúj-
faluba focizni Furtáról, Esztárból, 
Bárándról, Debrecenből, a megyé-
ben EGYEDÜL ebben a városban 
van női futballképzés. Most kiala-
kult egy olyan csapat, akik minél 
több tornára szeretnének eljárni, és 
akikből egy-két év múlva egy ütő-
képes női futsalcsapat lehet, s meg-
állják 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 fantá-
ziát - Angyalos András is besegít.

Már ismerkednek a lányok a 
futsallabdákkal és szabályokkal. 
Bízunk benne, hogy tovább viszik 
a női csapat, valamint a berettyóúj-
falui futsal eddigi sikereit, és sokat 
hallhatunk majd róluk a futsal él-
vonalában.

BNFK

sport – nyolcadik oldal

Herpály-focishow
Január 17-én négy csapat rész-

vételével rendezték a Herpály-
focishow-t. A rendező Herpály-
Team Kft. a hazai BUSE mellett 
a futsalbajnokságban első helye-
zett MVFC-t és két patinás nagy-
pályás csapatot, a Békéscsabát és a 
DVSC-Deacot hívta meg. Az ed-
dig remekül szereplő MVFC-t most 
kivételesen meglepte első ellenfe-
le, ám később magára talált a csa-
pat, és igaz, hogy más szabályrend-
szerben (kispályás foci) zajlottak a 
csaták, a maguk javára tudták for-
dítani a hátralévő mérkőzéseket. A 
sors iróniája, hogy mégsem sikerült 
megnyerni a tornát, hiszen a kör-
beveréseknek köszönhetően három 
csapatnak is hat pontja volt, közü-
lük a legjobb gólaránnyal rendel-
kező Békéscsaba állhatott a dobo-
gó legfelső fokára. A BUSE nem 
tudta megnehezíteni ellenfelei dol-
gát, és szerzett pont nélkül a ne-

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

Eredmények
BUSE – Békéscsaba 0:4

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

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

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

A Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ programjai január 31. 

és február 13. között
Kiállítás:

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

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 Igaz-
gyöngy Alapfokú Művészeti Isko-
la tanárainak alkotásaiból. A kiállí-
tó művészek: Gólyáné Vad Anikó, 
Kiss Papp Csilla, Kovács Lajos, L. 
Ritók Nóra, Pap Orsolya, Rácz Eri-
ka, Török Zita, Ujhelyi Sándor.  A 
kiállítás díjtalanul látogatható szer-
da–szombat, 10–16 óráig.

A tárlatot kísérő A hónap mű-
tárgya kiállításunkban Kathó Ist-
ván (1865–1940 ) tanító, a berety-
tyóújfalui református elemi iskola 
leányosztályai egykori  igazgatójá-
nak dokumentumai láthatók.

A következő Családi múzeu-
mi délutánunkra 2009. január 31-
én, szombaton, 14 órától kerül sor 
az Igazgyöngy Alapfokú Művésze-
ti Iskola tanáraival. A kipróbálha-
tó kézműves technikák: papírmár-
ványozás, térbe kimozduló képek, 
fémdomborítás, viaszkarc. A prog-
ramra a belépés ingyenes.

Ezúton tájékoztatjuk kedves 
látogatóinkat, hogy 2009. február 
végéig, keddenként a Bihari Mú-
zeum kiállításai zárva tartanak, 
hétfőnként pedig az ügyfélfoga-
dás is szünetel. Megértésüket kö-
szönjük.

Postaládánkba érkezett 
Bihari Hírlap Szerkesztősége!

Tisztelt Főszerkesztő Asszony!
A lap idei első számában a sport-

bizottság 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 be-
jött az üzletbe, hogy ott helyettesít-
sen, amikor el kellett utaznom pél-
dául a Labdarúgó Szövetséghez. 
Vagy a felkészülések során egy-egy 
délutáni edzőmeccsre kellett el-
menni, például Füzesgyarmatra, 
Szeghalomba, Mezőberénybe vagy 

éppen Karcagra. Így neki igen so-
kat köszönhetek. Ezért mikor a ki-
tüntetésem mellé kaptam egy gyö-
nyörű virágcsokrot, hazamenve azt 
mondtam: Marikám, ezt a szép vi-
rágot 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 meg-
kaphassák a családjaik segítségét, 
mert csak így lehet előrelépni.

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.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
BONTÁS NÉLKÜL

Szennyvízcsatorna 
rendszer külső-
belső tisztítása. 

Szennyvízrendszer 
kiépítés, bekötés.

Telefonszám: 
(54) 402-725, 
30 264-3424
Vincze István 
Berettyóújfalu, 

Egressy B. u. 24.

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)
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