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Ismét drágulnak a gyógyszerek

Az elmúlt esztendőben is az 
aktuális közbiztonsági és bűnügyi 
helyzethez igazították a rendvédel-
mi szervezet reagáló és alkalmaz-
kodó képességét, mindemellett ki-
emelt célkitűzésük volt a rendőrség 
szolgáltató jellegének, de ugyanak-
kor a határozott és hatékony rend-
őri fellépésnek az erősítése – szö-
gezte le dr. Lingvay Csaba, rendőr 
alezredes, Berettyóújfalu rendőr-
kapitánya 2009. március 5-én az 
előző évet értékelő állományülésen, 
illetve a minden évben szokásos ön-
kormányzat előtti beszámolójában. 
A rendőrkapitány úr elmondta, a 
kapitányság bűnügyi szolgálata a 
térség 35 településére kiterjedő tevé-
kenysége során az előző évben 2542 
ügyben indított nyomozást, mely-
ből 634 kapcsolódott közvetlenül 
Berettyóújfaluhoz. Ezen esetek fel-
derítési eredményessége 47,8 %-os 
volt, ami jobb az országos átlagnál, 
és beleillik a kiegyensúlyozott rend-
őri munkát tükröző középértékbe. 
Amellett, hogy 2008-ban az ille-
tékességi területükön 14,34 %-kal 
emelkedett a bűncselekmények 
száma, a 10 ezer lakosra kivetített 
adat Berettyóújfaluban 375, míg 
országosan 406 volt. A rendőrka-
pitány a statisztikákat kedvezőt-
lenül befolyásoló tendenciákat is 
felsorolta, helyzetértékelést adott a 
térség bűnelkövetései cselekményeit 
meghatározó okokról. Ezek között 
elsőként az úgynevezett társadal-
mi migráció felerősödését jelölte 
meg, ami részben Románia euró-
pai uniós csatlakozásából adódóan 
alakult ki. Ennek következtében a 
határmenti településeken sok ro-
mán állampolgár vásárol elsősorban 
befektetési szándékkal ingatlant, 
amiket többnyire nem laknak, és 
őrizetlenül hagynak, melyek cél-
pontjaivá válnak a betöréseknek. 
Másrész az államhatárok ellenőrzé-
sének egyszerűsítése következtében 
megnövekedett bevásárló turizmus-
sal, valamint a külföldi munkavál-
lalási lehetőségek kitágulásával járó 
forgalomnövekedés a közlekedési 
helyzetre gyakorol negatív hatást. 
Bűnelkövetői magatartásra „csá-
bít” a térségünkben főként a kis-
településekre jellemző elöregedés, 
mert az idős személyek részben az 
észlelési, részben az ellenállási ké-
pességük csökkenése miatt köny-
nyebben válnak bűncselekmény 
áldozataivá. Az országban és a tér-

ségben is bekövetkezett gazdasági 
és társadalmi változások pedig az 
eddig is hiányos önvédelmi refle-
xek erősödésének ellenében hatnak. 
Dr. Lingvay Csaba ezt követően a 
rendőrségi tevékenység-területeket 
egyenként is elemezte, kifejtette, to-
vábbra is meghatározó (63,4 %-os) 
részarányt képvisel a vagyon elleni 
bűnözés, melynek többségi részét, 
a 402-ből 192-t a kisebb értékekre 
elkövetett lopás vétsége teszi ki. Az 
úgynevezett klasszikus lakásbetö-
rések továbbra sem jellemzőek tér-
ségünkben, ugyanakkor a néhány 
üzlet, kereskedelmi egység sérel-
mére elkövetett sorozatos betöréses 
lopások negatívan befolyásolták a 
lakosság hangulatát, melyek meg-
akadályozására természetes módon 
határozott és eredményes rendőri 
fellépést vártak el. Berettyóújfalu 
területén is voltak hasonló sorozat-
jellegű betörések, de az elkövető-
ket a kapitányság elfogta, és velük 
szemben személyes szabadságot 
korlátozó intézkedéseket tettek. 

A vagyon elleni bűncselekmények 
kategóriájában a lakosságot legin-
kább a rablás bűntette irritálja, ez 
az előző évihez képest emelkedést 
mutat, 2007-ben három, 2008-ban 
hat ilyen eset volt. Minden ilyen 
jogellenes támadást kiemelten ke-
zel a kapitányság, mint ahogy kü-
lönleges odafigyeléssel vannak a 
személy elleni erőszakos, garázda 
jellegű bűncselekményekre is an-
nak ellenére, hogy ezek csökkenő 
tendenciájúak, a tavalyelőtti 57-
hez képest 54 alkalommal fordult 
elő 2008-ban. Fokozott figyelmet 
érdemel a romló gazdasági és tár-
sadalmi viszonyok közepette a csa-
ládon belüli erőszak megelőzésére 
és kezelésére irányuló – a nemzeti 

kormánystratégiához igazodó – lé-
pések megtétele is. Ezekben az ese-
tekben jelentős szerepet játszik ma 
is az alkoholos befolyásoltság alatti 
elkövetés. Szorosan kapcsolódik ide 
a gyermek- és fiatalkorú bűnözés, 
melyben az elmúlt évben 31 fiatal-
korú és 6 gyermekkorú volt érin-
tett, akik elsősorban kisebb értékre 
vagyon elleni bűncselekményeket 
követtek el, készpénz, ruházati cik-

kek, mobilte-
lefonok, köny-
nyen pénzzé 
tehető éksze-
rek, kerékpá-
rok eltulajdo-
nításával. Az 
oktatási intéz-
ményekben, 
illetve az azok 
környe z e té -
ben elkövetett 
j o g s é r t é s e k 
visszaszorítá-
sa érdekében 
a kapitányság 
egyeztető fó-

rumot kezdeményezett, melyet a 
fenntartó koordinálásával és az in-
tézmények vezetőinek részvételével 
tartottak meg. A rendőri tevékeny-
ségük egyik kiemelt feladata az ille-
tékességi területükön található két 
nevelőintézetben, valamint a 11 la-
kóotthonban elhelyezett gyermekek 
és fiatalkorúak problémaköre. Fo-
lyamatos terhelést jelent a rendőrség 
számára az említett intézményekből 
engedéllyel eltávozott, de oda vissza 
nem térő, illetve az engedély nélkül 
eltávozó, szökött neveltek körözése, 
felkutatása. A gyermek- és fiatalko-
rú bűnelkövetők közül többen is in-
tézeti neveltek, ennek ellenére nem 
jellemző az intézeti gyerekek általá-
nos bűnelkövetői magatartása, csu-

pán néhány gondozott számlájára 
írhatók a bűncselekmények.  A sze-
mélyi sérüléssel járó közúti közleke-
dési balesetek csökkenő tendenciát 
mutatnak, az előző évekbeni 69-ről 
egy kedvezőbb, 42-es értékre ren-
deződtek vissza. A bűncselekményi 
kategóriába tartozó súlyos sérülést 
okozók száma a rendőrkapitány-
ság illetékességi területén szintén 
jelentősen csökkent, 16-ról 8-ra. A 
Berettyóújfaluban történt személyi 
sérüléses balesetek 23,8 %-ában 
indult büntető eljárás az előző évi 
31,8 %-hoz képest. Kedvezőbben 
alakult a halálos kimenetelű bal-
esetek száma is, a tavalyelőtti hat 
esetről kettőre csökkent. Ugyan-
csak csökkenést mutat a közleke-
dési baleseteket okozókon belül az 
ittas elkövetők aránya, 25 %-ról 10 
% alatti. A kapitány úr elmondta, 
az elmúlt esztendőben munkatár-
sai a közterületen töltött idő közel 
40 %-át, 18 ezer 428 órát gyalogos 
szolgálatban töltöttek, biztosítva 
ezzel a személyes jelenlét visszatartó 
hatását. Hasonló okok miatt vezet-
ték be az illetékességi területük 3 
városában, így Berettyóújfaluban is 
a kerékpáros járőri szolgálatot, illet-
ve az önkormányzat által részükre 
átadott két segédmotort is folya-
matosan használják. Dr. Lingvay 
Csaba végül kiemelte, a megnyilvá-
nuló negatív tendenciák megállítása 
érdekében vezették be és alkalmaz-
zák a sokat hangoztatott zéró tole-
rancia elvét, ami azt jelenti, hogy a 
szolgálatot teljesítő rendőr egyetlen 
tapasztalt normaszegés mellett sem 
mehet el szó nélkül, de ezzel együtt 
hangsúlyozta, hogy a rendőri intéz-
kedés célja nem elsősorban a bünte-
tés, hanem a törvényes rend védel-
me és helyreállítása.

 L. M.

Április 1-jétől több mint 1000 
gyógyszerért többet kell fizetni 
a patikákban, miközben mint-

egy 250 gyógyszer lett olcsóbb. 
A gyógyszerár-emelkedés oka az, 
hogy a társadalombiztosítási támo-
gatás egyes gyógyszereknél jelentő-
sen csökkent.

Például az eddig 85%-ban tá-
mogatott szív- érrendszeri gyógy-
szerek (vérnyomáscsökkentők, szív -
rit mus-szabályozók) támogatása 
80%-os lett. Így ezen készítmé-
nyek térítési díja 33%-kal emel-
kedik, ami dobozonként 100-500 
forint többletkiadást eredményez. 
Jelentős, kb. 50%-os a térítési 
díj emelkedés az agyi keringést 

serkentő, vinpocetin tartalmú 
készítményeknél, mint például a 
Cavinton. Az OEP ebben az eset-
ben arra hivatkozott, hogy ezen 
készítményeket bár nagyon régóta 
és nagy mennyiségben használják, 
hatékonysága tabletta formában 
nem bizonyított.

Néhány gyógyszer kiemelt tá-
mogatása megszűnt. A gyomor- és 
bélbántalmak, reflux kezelésére 
alkalmazott korszerű készítmé-
nyeket bizonyos kórképekben ki-
emelt, 90 illetve 70%-os támo-
gatással lehetett rendelni. Ezek a 

készítmények ezentúl normatív, 
50%-os támogatási kategóriába 
tartoznak minden betegség esetén. 
Tehát egyes betegeknél előfordul-
hat akár négyszeres térítési díj-
emelkedés is. Tovább bonyolítja 
a térítési díj megállapítását, hogy 
egy-egy ilyen csoporton belül a 
legolcsóbb készítmények árához 
viszonyított százalékos támogatási 
összeget kapja minden készítmény, 
így aki ragaszkodik a drágább, ed-
dig bevált gyógyszeréhez, az 50%-
nál is többet fizet.

(Folytatás a 2. oldalon)

Hirdetmény

Tájékoztatás az óvodai felvételről

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 38. §-a alapján 
tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy az 

Európai Parlament tagjainak választása 
2009. június 7-ére került kitűzésre.

A választással kapcsolatos fontos tudnivalók:
A szavazásra jogosultak névjegyzékét 2009. április 8-tól április 15-ig 

lehet megtekinteni a Választási Információs Szolgálatnál 
(polgármesteri hivatal fsz. 4. ajtó).

A névjegyzékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 
2009. április 8-tól április 15-én, 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a választópolgár személyesen 
vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazással 
rendelkező meghatalmazott útján a lakcíme szerint illetékes helyi 

választási irodán 2009. május 22-ig kérheti.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel ajánlott levélben úgy kérhető, 

hogy az legkésőbb 2009. május 22-ig megérkezzen a helyi választási 
irodába.

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár 2009. május 22-ig 
módosíthatja annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a választójogát 
gyakorolni kívánja, illetve kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből 

és visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.

Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2009. június 5-én, 
16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 

2009. június 2-ig megérkezzen az illetékes helyi választási irodához.
Igazolást legkésőbb 2009. június 5-én, 16.00 óráig lehet kiadni.

A helyi választási iroda vezetője 2009. június 4-én, 16.00 óráig – a kiadott 
igazolás bevonásával egyidejűleg – kérelmére egy alkalommal visszaveszi a 

névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt onnan törölt.

A módosított névjegyzék 2009. június 5-én, 16.00 óráig tekinthető meg 
a polgármesteri hivatalban.

Helyi választási iroda

Tisztelt Szülők!
A közoktatási törvényben foglaltak szerint az óvodai felvétel, 

átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek 3. életévének 
betöltése után vehető fel, a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés 

módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai 
felvételének időpontjáról. 

A 3. életévüket betöltő és újonnan jelentkező gyermekek fogadása az 
óvodai nevelési évben folyamatosan történik. 

A gyermek – ha e törvény másképp nem rendelkezik – abban az évben, 
amelyben ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy 

órát köteles óvodai nevelésben részt venni. 

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2009. május 4-5-6.

Helyszínei:
• Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde, Berettyóújfalu, Radnóti u. 2.
• Szivárvány Református Óvoda, Berettyóújfalu, Tardy u. 8.

Berettyóújfalu város 
Polgármesteri Hivatala

Tisztelettel meghívjuk 
Önt és kedves barátait 

Berettyóújfalu város költészet-napi 
rendezvényeire

2009. áPrilis 10.: Ünnepi előest

18.30.  „Tiszta szívvel” – a Garabonciás együttes koncertje. 
Helyszín: Bessenyei-ltp. játszótere, rossz idő esetén a 
Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagyterme

2009. áPrilis 11.
14.00.  Ünnepi megemlékezés és koszorúzás 

Vendég: VASS TIBOR, József Attila-díjas költő, 
a Spanyolnátha c. művészeti folyóirat főszerkesztője.

Háziasszony: dr. Benke Mária
KözreműKödiK: Kiss Tamás, Lakatos Antal, Kocsis Boglárka, Kocsis Csaba

Helyszín: Nadányi Zoltán egykori lakóháza
Berettyóújfalu, Tavasz krt. 1.  

*
Berettyóújfalu város önKormányzata

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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Ülésezett a város önkormányzata
Március 26-án tartotta soron 

következő ülését Berettyóújfalu 
Város Képviselő-testülete. Első na-
pirendi pontként Szeifert Ferenc 
írásos beszámolójáról tárgyalt a tes-
tület, melyben a polgármester arról 
tájékoztatta a képviselőket, hogy 
március 13-án átadták az Agruniver 
Holding Kft-nek a volt szovjet ka-
tonai repülőtér kármentesítéséhez a 
munkaterületet. Az általuk végzett 
feltárási és tervezési tevékenység 
várható befejezése ez év szeptember 
30-a lesz. Arról is beszámolt a kép-
viselőknek, hogy az Orvosi Ügyelet 
Kht. levélben tájékoztatta a berety-
tyóújfalui körzeti háziorvosi ügyelet 
működésének 2008. évi tapasztala-
tairól. Beszámolójukban kifejtették, 
hogy az ügyeleti OEP-finanszírozás 
negyedik éve változatlan, így reál-
értéke csökkent. Jellemző probléma 
a városban, hogy a lakosok jelentős 
rétege gyakran az orvosi ügyeletet 
veszi igénybe a háziorvosi rende-
lés helyett. Berettyóújfaluban az 
esetek 43 %-ában a betegek a saját 
lakásukban kerültek ellátásra, ami 
nagyon magas aránynak számít. 
Az ellátott betegek 11 %-ának volt 
szüksége további intézeti ellátásra. 
Az ügyeletben dolgozókra vonatko-
zóan szakmai jellegű panasz, beje-
lentés nem történt az elmúlt évben. 
Az Orvosi Ügyelet Kht. vezetője, 
dr. Kiss Zoltán megköszönte a vá-
ros képviselő-testületének, polgár-
mesterének és jegyzőjének a pozitív 
hozzáállásukat, segítőkészségüket, 
melyet irántuk tanúsítottak. A pol-
gármester írásos jelentését szóban 
kiegészítve elmondta, hogy a be-
rettyóújfalui Gróf Tisza István Kór-
ház Sürgősségi Osztálya helikopter 
leszállójának építéséhez beadott pá-
lyázatuk nem nyert támogatást. 

Intézményi beszámolók
A polgármesteri jelentés elfoga-

dását követően dr. Ambrus Vencel 
rendőr ezredes, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi 
igazgatójának és dr. Lingvay Csaba 
rendőr alezredes, Berettyóújfalu 
rendőrkapitányának jelenlétében 
beszámolót hallhattak a képviselők 
a város közbiztonsági és bűnügyi 
helyzetéről. A kapitány úr beszá-
molójában kiemeli, hogy az elmúlt 
évben bekövetkezett társadalmi 
változások, a megélhetési, gazdasági 
nehézségek többletterheket róttak az 
állományra. A megnövekedett koc-
kázati tényezők jelentős hatást gya-
koroltak és gyakorolnak a rendőri 
munka megítélésére, ezért kiemelt 
feladatuknak tekintik a hiteles tájé-
koztatást és munkájuk bemutatását. 
A rendőrkapitány azt is elmondta, 
2008-ban is kiemelt célkitűzésük 
volt a rendőrség szolgáltató jellegé-
nek, a határozott és hatékony fel-
lépésnek, valamint a szakma által 
támasztott követelményeknek való 
megfelelés mellett az Európai Unió 
határainak kitolódásával az úgyne-
vezett schengeni feladatok teljesíté-
se. 2008. január 1-jétől lépett életbe 
a határőrség és a rendőrség integ-
rációja, melynek következtében az 
új normarendszert az állomány el-
sajátította, és a feladataikat ennek 
megfelelően hajtották végre. Majd 
a 2008-as év bűnelkövetési adatait 
ismertette (lásd külön cikkünkben 
az 1. oldalon), valamint az ezekre 
reagáló rendőri tevékenységükről 
számolt be a képviselőknek, végül 
köszönetét fejezte ki a maga és a 
rendőrkapitányság állománya ne-
vében a város önkormányzatának, 
vezetőinek, képviselőinek, hogy a 
2009. február 26-án elfogadott vá-
rosi költségvetésben 5 millió forint 
anyagi hozzájárulásról döntöttek a 
részükre a közbiztonság további ja-

vítása érdekében. A kapitány ígérte, 
az összeget teljes egészében a rendőri 
munka hatékonyságának növelésére 
fordítják. Dr. Ambrus Vencel bűn-
ügyi igazgató is hozzászólt az ülésen. 
Megállapította, kivételesen nagyon 
jó az együttműködés a helyi rendőr-
ség és Berettyóújfalu önkormányza-
ta között, és ő is megköszönte a tes-
tület támogatását. A napirendi pont 
kapcsán Kovács Zsigmondné képvi-
selő asszony a Berettyóújfalu közút-
jain áthaladó mezőgazdasági gépek 
problémáját vetette fel, azt kérdezte, 
hogyan lehetne kompromisszumot 
kötni, hogy a rendőrség ne büntes-
sen ezen alkalmakkor. Dr. Lingvay 
Csaba rendőrkapitány elmondta, 
ők jogalkalmazók, tehát kötelesek 
figyelmeztetni, de dönthetnek a 
bírságolás mellett is, amennyiben 
a járművek nem rendelkeznek a 
közútkezelő által kiállított útvo-
nalengedéllyel. A képviselők végül 
jóváhagyták a beszámolót, majd 
Vilistein Levente polgárőr-elnök 
jelenlétében tájékoztatót tárgyaltak 
meg a polgárőrség 2008. évi műkö-
déséről is. 

A beszámolóból kiderült, az el-
múlt esztendőben 879 órát töltöttek 
szolgálatban, számos rendezvényen 
vettek részt, városi, iskolai, sport-
rendezvényeket biztosítottak, közös 
szolgálataik is voltak a rendőrség-
gel, temetői felügyeletet is elláttak. 
Célul tűzték ki, hogy növelik a pol-
gárőrség létszámát, amely az előző 
évihez képest 10 fős növekedést 
mutat, ugyanakkor a szolgálatot 
valóban végzők száma csökkent. 
Az elmúlt évben megalakították 
az úgynevezett lovas polgárőrséget, 
melyet elsősorban a gazdatársa-
dalom kérésére a terménylopások 
megakadályozására, illetve a kül-
területek védelmére szánnak. A 
Berettyóújfalui Polgárőrség anyagi 
helyzete stabil, ez elsősorban a város 
önkormányzatának, illetve a sikeres 
pályázatoknak köszönhető. Ebben 
az évben szeretnének még több 
szolgálatot ellátni, igyekeznek meg-
felelni az elvárásoknak, megpróbál-
nak lépést tartani a megváltozott 
körülményekkel, amelyhez tovább-
ra is számítanak az önkormányzat 
anyagi és erkölcsi támogatására. 
Jakab György képviselő a napirend-
hez hozzászólva javasolta, a polgár-
őrséget kistérségi társulási szinten 
is lehetne működtetni, és a létszám 
növeléséhez önkénteseket kellene 
toborozni a térségből. A képviselők 
elfogadták a beszámolót.

Ezt követően a Berettyóújfalu 
önkormányzatának fenntartásában 
működő általános iskolák tevékeny-
ségéről hallhattak tájékoztatást. Az 
igen terjedelmes és részletes beszá-
molókból elsőként a József Attila 
Általános Iskola, Egységes Peda-
gógiai Szakszolgálat működéséről 
tájékozódhattak a képviselők. A 
2007/2008-as tanév rendhagyóan 
kezdődött az intézményben, mivel 
szeptembertől új tagintézményekkel 
bővült az iskola. Tatintézményük 
lett a Széchenyi István Iskola és a 
Nevelési Tanácsadó. A szerteágazó 

feladatrendszer nagyban megnövel-
te az iskolavezetés munkáját és az 
adminisztrációs feladatokat is. Meg 
kellett ismerniük a Közoktatási tör-
vény új elemeit, és ezeket megfele-
lően alkalmazniuk. A bakonszegi 
Bessenyei György Általános Iskola 
2008. január 1-jétől vált tagintéz-
ményükké, akiknek ezt megélni 
igen nehéz volt, ugyanis az összevo-
nással elkezdődött a felső tagozatos 
osztályok fokozatos megszüntetése a 
településen. Mindezen nehézségek 
ellenére elmondhatják, hogy a kö-
rülményekhez alkalmazkodva meg-
próbálták a lehető legtöbbet kihozni 
az összevont intézmények műkö-
déséből mind pedagógiai, mind 
gazdasági szempontból. Ezek ered-
ményeit is felsorolja az igazgatónő, 
amire intézményük büszke lehet. 
Ilyen az informatikai oktatásuk, 
amely eleget tesz a kor kihívásainak, 
a magas színvonalú nyelvoktatásuk. 
Ugyancsak büszkék verseny- és 
sporteredményeikre, továbbtanuló 
diákjaikra, akik megtalálják helyü-
ket a város és a megye patinás kö-
zépfokú intézményeiben is, illetve a 
színes, tartalmas diákéletükre. 

Ezek után a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola elmúlt évi műkö-
déséről hallhattak tájékoztatót a 
képviselők, melyet Kovács Zoltán 
igazgató állított össze. Az igazga-
tó megfogalmazza célkitűzéseiket, 
melyek között legfontosabbnak a 
korszerű, jó minőségű, színes álta-
lános iskolai oktatás kialakítását, 
folyamatos biztosítását, a lemaradó 
tanulók haladási, felzárkózási esé-
lyeinek növelését és ezek feltétele-
inek megteremtését, a lemorzsoló-
dás megakadályozását, a hátrányos 
és halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók felkarolását tartja. Mind-
ezek mellett szélesíteni kívánják a 
továbbtanulási lehetőségek palet-
táját, hogy mindenki képességei-
nek, elképzeléseinek, tanulmányi 
átlagának megfelelő középiskolát 
választhasson. A Hunyadi Mátyás 
Tagiskolájukkal együtt minden 
programjuk a gyerekek tanulási le-
hetőségei feltételeinek biztosítását 
és javítását szolgálja a kor minden-
kori vívmányait beépítve és felhasz-
nálva az oktató-nevelő munkába. 
Az igazgató végül leszögezi, az isko-
la vezetői, tanárai igyekeznek előre 
gondolkodni és cselekedni, nem 
várják meg az események kénysze-
rítő erejét, maguktól mozgósítják 
erőforrásaikat, hogy a lehető leg-
jobbat és legtöbbet érjék el minden 
körülmények között. 

Rendelet-kiigazítás, 
rendeletmódosítás

Korrigálták a 2008. decem-
ber 19-én a képviselő-testület által 
hozott rendeletet a 2009. január 
1-jétől alkalmazandó helyi tömeg-
közlekedés tarifáiról. A rendelet-
ben két tételt rosszul adtak meg, 
mégpedig az összvonalas bérletjegy, 
illetve a tanuló- és nyugdíjasbérlet 
árát bruttó, nem pedig nettó ösz-
szegben szerepeltették. A helyes 
ár az összvonalas bérlet esetében a 

rendeletben szereplő 3.780 Ft + áfa 
helyett 3.150 Ft + áfa, a tanuló- és 
nyugdíjasbérlet ára pedig 1.985 Ft 
+ áfa helyett 1.654,17 Ft + áfa. Az 
egyvonalas bérlet ára jól volt feltün-
tetve a rendeletben.

Újra módosították a Herpály-
Team Kft-vel 2008 júniusában 
kötött vagyonkezelési szerződést. 
Mint ismert, az önkormányzat az 
elmúlt évben döntött arról, hogy 
bizonyos vagyoni elemeit a kft-nek 
ad át további működtetésre. Az elő-
ző év nyarán megkötött szerződés 
módosításai során az átadott va-
gyontárgyak közül azóta kikerült 
a Herpály-Team Kft. működtetési 
köréből a Hunyadi-iskola étkezője, 
a BMSE sportlétesítménye, vala-
mint a szennyvízhálózat. A mostani 
szerződésmódosításban pedig a régi 
megyeháza udvara, a polgárvédelmi 
bázis, a BUSE sportlétesítménye, a 
berettyószentmártoni sportpálya, a 
teniszpálya és teniszcsarnok vissza-
vételére tettek javaslatot. A volt me-
gyeháza udvarán lévő építmények 
ugyanis a belváros rekonstrukciós 
munkálatai során lebontásra kerül-
nek majd, a volt munkásőr bázis a 
közcélú munkavégzés telephelye 
lesz, míg a BUSE sportlétesítménye, 
a szentmártoni sportpálya, a lőtér, a 
teniszpálya és teniszcsarnok önkor-
mányzati vagyonkezelésben tartása 
a sportegyesületekkel fennálló bér-
leti jogviszonyok kiszámíthatósága 
miatt indokolt. A napirendi pont-
hoz elsőként Jakab György képvi-
selő szólt hozzá. Elmondta, ahhoz, 
hogy a Herpály-Team Kft-ből egy 
erős gazdasági társaság jöjjön létre, 
és profitot is termelni tudjon, nem 
visszavenni, inkább még komolyabb 
vagyonelemekkel kell felruházni. 
Muraközi István alpolgármester az-
zal indokolta a mostani módosítási 
javaslatukat, hogy a berettyóújfa-
lui egyesületek nem rendelkeznek 
olyan anyagi erőforrásokkal, hogy a 
piaci körülményeknek megfelelően 
megállapított bérleti díjakat ki tud-
ják fizetni, így az önkormányzatnak 
kell továbbra is segíteni rajtuk, ezért 
szükséges a fent említett vagyontár-
gyak újbóli önkormányzati működ-
tetése. Papp János önkormányzati 
képviselő pedig hozzászólásában 
kifejtette, amennyiben a sportléte-
sítmények többsége újra visszakerül 
az önkormányzathoz, át kell tekin-
teni a Herpály-Team Kft-n belül 
létrejött úgynevezett sportdivízió 
további működését. A képviselők el-
fogadták a vagyonkezelői szerződés 
módosítására tett javaslatot, mint 
ahogy hozzájárultak ahhoz is, hogy 
az önkormányzat 47,8 millió forint-
tal megemelje a Herpály-Team Kft. 
törzstőkéjét, mellyel a strandfürdő 
fejlesztéséhez kívánnak hozzájárul-
ni az idén elinduló beruházás pá-
lyázati önerejének biztosításával.

Ezek után még számos, az ön-
kormányzat, a város működését 
elősegítő tervet, megállapodásokat 
fogadtak el, döntöttek ingatlan-
értékesítésekről, valamint zárt ülés 
keretében szociális és népjóléti 
ügyekben is. Mindemellett állást 
foglaltak abban, hogy a képviselő-
testület elé II. fokú döntésre kerü-
lő egyedi szociális ügyek, főként 
a lakásfenntartási támogatások és 
lakáshoz jutók helyi támogatása 
ügyében benyújtott nagyszámú 
fellebbezést a nehéz gazdasági hely-
zetre tekintettel, az önkormányzat 
pénzügyi egyensúlyának megtar-
tása érdekében a továbbiakban ki-
zárólag törvényességi szempontból 
vizsgálják, a rendeleti feltételektől 
eltérő (leggyakrabban a rendeletben 
meghatározottnál magasabb jöve-
delem) esetekben támogatást nem 
állapítanak meg.

Márciusban elkezdődtek a Kádár és a Széchenyi-Vágóhíd utcákon 
épülő kerékpárutak kivitelezési munkálatai. A közel 190 millió 
forintos beruházás megvalósítását a Switelsky Kft. nyerte el. A 
kerékpárút építése során átépítésre és felújításra kerülnek a csa-
padékvíz csatornák, valamint több villanyoszlopot is áthelyez-
nek. A munkák várható befejezése május vége lesz. 

Berettyóújfalu Város Polgármesteri 
Hivatalának tájékoztatása

Tisztelt Berettyóújfalui lakosok!

Korábban is, de eboltás előtt gyakrabban talál-
kozhattunk a városban kóbor kutyákkal. A kóbor 
kutyák nem csupán Berettyóújfaluban, hanem or-

szágos viszonylatban szinte minden településen prob-
lémát okoznak. Gazdája felelőtlensége miatt kerül a 
legtöbb kutya az utcára, hiszen sokan egyszerűen 
csak elengedik az állatokat, ha nem tudnak velük 

mit kezdeni. Általános jelenség, hogy a kóbor kutyák 
általában falkákban járják a várost, és keresik a lehetséges 

élelemforrást, éppen ezért érezzük veszélyeseknek őket.
Ennek az állapotnak a megszüntetését szeretné az önkor-

mányzat elérni. Berettyóújfalu Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az állattartás rendjéről szóló 22/2005. (VII.1.) számú 
rendeletének 4.§-ban szabályozta az ebtartást.  

A rendelet szerint belterületi ingatlanonként legfeljebb 3 eb tartható, 
valamint ezek 8 hetes kortól fiatalabb szaporulata.

Társasházi lakásokban legfeljebb 1 eb tartható a társasház alapító okira-
tában meghatározott módon. Az eb tulajdonosa köteles biztosítani, hogy az 
állat közterületen póráz nélkül ne tartózkodjék. A házas ingatlan tulajdo-
nosa, illetve használója köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületre 
kimenni ne tudjon.  Amennyiben az eb tulajdonosa ebét tovább tartani 
nem tudja vagy nem kívánja, elhelyezéséről köteles gondoskodni. Közte-
rületen tilos ebet felügyelet nélkül hagyni. Ebek trenírozására, futtatására 
csak az erre kijelölt, vadásztársaság által nem tiltott területen kerülhet sor. 
Berettyóújfaluban ebet futtatni, trenírozni a Berettyó folyó északi partján, 
a 47-es sz. főút hídjától nyugatra elterülő szakaszon és a Bocskai – Hétvezér 
utcák csatlakozásánál lévő szabad területen lehet.

Szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható, aki e rendeletben foglaltakat megszegi, feltéve, hogy a cselek-
ménye magasabb szintű jogszabályban meghatározott szabálysértést nem 
valósít meg.

Elrettentő lehet például, hogy ha egy kóbor kutyáról kiderül, hogy ki 
a gazdája, akkor a gazda 30 ezer forint szabálysértési bírsággal sújtható. 
Sajnos a gazda kilétének megállapítása sokszor lehetetlen. 

A gyepmester a városban rendszeresen ellenőrzi, és befogja a kóbor és 
kóborló ebeket, ennek ellenére ezek az állatok mindig „újratermelődnek”.

Megkérjük az ebtulajdonosokat, hogy saját, de a többi lakó érdekében is 
az állattartási rendeletünkben foglaltakat tartsák be, az ebeket közterületre 
kimenni ne engedjék, illetve kutyáikat póráz nélkül közterületre ne vigyék 
ki.

A felhívásunkban foglaltak betartását és megértésüket köszönjük.

Polgármesteri fogadóóra
Tájékoztatjuk a Tisztelt Berettyóújfaluiakat, hogy a polgármester, illet-

ve az alpolgármester ügyfélfogadási ideje 
2009. március 1-jétől a következőképpen módosult: 

Havi egy alkalommal, minden hónap második keddjén. 
Berettyószentmárton: 9.00–11.00 óráig, a Net-kuckóban (Puskin 
u. 48. sz. alatt)
Berettyóújfalui Városháza: 13.00–16.00 óráig

A következő időpont: 2009. április 14.

Ismét drágulnak a gyógyszerek
(Folytatás a 1. oldalról)
Szintén ilyen kiemelt támogatás-

megvonásban részesültek az aller-
giában szenvedők gyógyszerei. Itt a 
kiemelt támogatás 50%-ról 25%-ra 
csökkent, tehát a térítés duplájára 
emelkedik. 

A változás mindkét esetben az 
április 1-je után felírt vényekre vonat-
kozik. Akinek még márciusban vagy 
korábban írták fel a gyógyszerét, az 
2009. április 30-ig a régi támogatás 
szerint válthatja ki azokat.

Pozitív irányú támogatás-válto-
zás csak az acetilszalicilsav tartalmú, 
trombózis megelőzésére használt ké-
szítményeknél történt, ahol az eddig 

0%-os normatív támogatás 55%-ra 
emelkedett.

A támogatás-csökkenés az OEP 
adatai szerint éves szinten kb. 15 mil-
liárd forint megtakarítást eredményez 
az egészségügyi biztosítási pénztárnál, 
és természetesen közel ennyi lakossá-
gi plusz kiadást okoz azonos felhasz-
nálás mellett.

Most áprilisban a változások első 
részletével szembesültünk. Az OEP 
tervei szerint júliustól újabb lényeges, 
bár kisebb kört érintő változások, tá-
mogatás-megvonások várhatók. Erről 
azonban közelebbi információnk je-
lenleg nincs.

Dr. Sohajda Attila, gyógyszerész

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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Tomster 
hihetetlen 
kalandjai

Az ékszer díszít és gyönyörködtet

Húsvét a Bibliában

Amiről már csak a kövek mesélnek

Meghívó!

Arról, hogy mi számít kultúrá-
nak, talán az idők végezetéig vitat-
kozhatnánk. Ez alapvetően abból 
fakad, hogy a kultúra-értelmezések 
igen sokszínűek, s mindegyik va-
lamilyen értékrendszer definíciója 
révén próbál érvelni igaza mellett. 
„Törvényerőre” biztos nem emelhe-
tünk egyetlen teóriát sem, viszont, 
ha nyitott elmével szemléljük a 
világban zajló igen sokrétű alkotó-
munkát, akkor garantáltan kincsek-
re lelhetünk. 

Ehhez pedig akár el se kell hagy-
nunk Berettyóújfalut. A városban 
élő Pásztor Tamás (aki végzettsége 
szerint számítástechnika-szakos 
tanár) valami olyat tett le arra a 
bizonyos asztalra, ami mindeddig 
hiánycikk volt a „keleti végeken”. 
Egy hosszú és türelmes, olykor al-
kotói válságok sújtotta folyamat 
végeredményeként elkészült az a 
48 oldalból álló, négy év „termé-
sét” magában foglaló képregény, 
amely garantált kikapcsolódást és 
sok vidám percet nyújthat annak, 
aki valami frissre, újra, avagy fia-
talosan szemtelen „kinyilatkozásra” 
vágyik. Tomster hihetetlen kaland-
jai – Botrány hébe-hóba. Emígyen 
szól a cím az olvasóhoz. Tomster 
pedig nem más (persze nem nehéz 
kitalálni), mint maga Tamás, aki 
már óvodás kora óta rajzol, és teszi 
ezt azóta is, amikor csak ideje en-
gedi. Maga a képregények készítése 
akkor válhatott igazán izgalmassá 
az életében, amikor 2002-ben egy 
pályázat nyomán néhány munká-
ja megjelenhetett a Fekete-Fehér 
képregényantológiában, de szintén 
találkozhattunk alkotásaival a Panel 

és az Eduárd nevű kiadványokban, 
valamint „nyomot hagyott” maga 
után Szegeden, a főiskolai lapban is. 

Magyarországon – a gazdasági 
válság kellős közepén pláne – igen 
korlátozott mozgástere van mind a 
rajzolóknak, mind a képregényeket 
felvállaló kiadóknak. Ezért is nagy 
eredmény, hogy megjelenhetett a 
Tomster hihetetlen kalandjai, s ha 
Tamásnak azt a tervét is számítás-
ba vesszük, hogy ez csak egy kiad-
ványsorozat első része, akkor igazán 
merésznek tűnik ez a vállalkozás. A 
minőség pedig garantált, a többi, 
ahogy manapság szokás mondani, 
már csak a piáron múlik. De ne 
feledkezzünk meg arról sem, hogy 
a sikeres képregény mindig elbeszél 
valami érdekeset és újat, valami 
figyelemfelkeltőt. Tomster comic 
stripjei (képsorai) a főiskolás élmé-
nyekből merítenek; abból a korszak-
ból, amelyben még (talán utoljára) 
igazán szabadon és önfeledten élhet 
az ember. S bizony ebben a „szaba-
tos” szabadságban sok érdekes és 
furcsa dolog is megtörténhet. Aki 
már járt főiskolára vagy egyetemre, 
az tudja csak igazán, hogy mit jelent 
ez. Buli, csajok, poénhegyek és ezek 
ellentételezéseként megannyi kín-
keserves vizsgaidőszak. Tomster, 
Bob és Erik, a három jóbarát gyak-
ran keveredik kínos helyzetekbe, 
amelyekből mindig valamilyen 

komikus fordulattal vágják ki ma-
gukat. Mindeközben egymással is 
gyakran összekapnak, egymást érik 
a zrikák, a kitolások a vélt vagy va-
lós sérelmekért. Persze mindez csak 
a pillanat irigy szemfényvesztése, 
hiszen a fiúk mindig kibékülnek, 
hogy aztán együtt röhögjenek sa-
ját maguk bolondériáin. Így telik 
az idő a fikció sűrű „erdejében”, s 
a kiváló sztorik minden bizonnyal 
beindítják majd sok mindenkinél a 
rekeszizmok önfeledt hullámzását. 
Humor a köbön és garantált kikap-
csolódás.

Számomra mindig tiszteletre 
méltó, ha valaki egy olyan sajátos 
közegben alkot, amely gyakran 
igen távol esik az aktuális trendek 
fő csapásirányaitól. Ezért is örü-
lök annyira, hogy a 2009. márci-
us 22-én Újpesten megrendezett 
képregénybörzén (amely egyben a 
mű hivatalos megjelenési időpontja 
is volt) sikeresen szerepelt a Tomster 
vidám történeteit bemutató képre-
gény. A sikersztori pedig minden 
valószínűséggel tovább folytatódik 
az április 18-án szintén a főváros-
ban megrendezendő 5. Magyar 
képregényfesztiválon. Kalandra fel!

Kiss Tamás

Ősidők óta hozzánk (elsősorban 
a hölgyekhez) tartoznak az éksze-
rek. Nyakba, fülbe, hajba, ruhára, 
ujjra, karra, bokára tehető, akaszt-
ható, tűzhető ékszerek tárházát 
ismerjük. Szívesen megállunk egy-
egy kirakat előtt is gyönyörködni, 
legyen az arany-, ezüstékszer vagy 
bizsukínálat. Ma szinte minden 
hordható. Választhatunk ízlésünk 
és pénztárcánk szerint. Ám, ha 
különleges, egyedi, kézzel készített 
ékszerekre vágyunk, térjünk be a 
Nadányi Zoltán Művelődési Köz-
pontba. Nem csak nőknek ajánlom 
legújabb kiállításukat. Ékszerek – 
újszerű kiállítási anyag, rendhagyó 
megjelenítésben. 

A kiállítást március 30-án a 
Pávakör műsora nyitotta meg, 
majd Vincze Zita ötvös iparmű-
vész tárlatnyitó gondolatai követ-
keztek. Nagy örömét fejezte ki, 
hogy az iparművészetnek ez az 
ága bemutatkozhat itt, Berettyó-
újfaluban. Ismertette az ékszerek 
funkcióit. Azon kívül, hogy dí-
szítenek, ékesítenek, jelentéshor-
dozók is – gondoljunk arra, hogy 
egy-egy alkalom meghatározó az 
ékszerválasztásban, de jelzi a kort 
(életkort és történelmi kort is), 
melyben viselője él. Ősi hitvilágból 
gyökerezik, hogy amulett jelleggel 
is bírnak a gyűrűk vagy medálok 
– kinek-kinek hite szerint. Szinte 
minden anyagféleség és stílus he-
lyet kap a kiállításon. Megtalálha-
tók az égetési technikával készült 
fa medálok és fülbevalók, a gyön-
gyökkel díszített nemez ékszerek; 
domborított, fűzött, bőr ékszerek 
és öltözetkiegészítők; karcolt csont, 

rekeszzománc, réz ékszerek; fűré-
szelt, zománcozott ezüst ékszerek 
és gombok, stb. Persze nem marad-
nak el a rekeszzománccal díszített 
ékszeres szelencék sem. Különös 
atmoszférát ad a kiállításnak az a 
néhány 1800-as évek hangulatát 
idéző női viselet, melyet szintén 
az egyik alkotó készített. Muzeális 
tükrök, fésülködőasztal, csipkék, 
selymek, faágak, csigák és mohák. 
A sokféleség jól megfér egy térben. 
Egy-egy kiállítóvitrin saját kis vi-
lágot teremt. Az alkotók: Dénes 
Anikó (Debrecen), Katona-Komor 
Alexandra (Hajdúhadház), Őri 
Borbála, Hangáné Kárándi Jú-
lia, Buczkó Zsuzsanna, Varsányi 
Melinda (Debrecen), Vincze Zita 
(Sáránd) Népi Kismesterségek, 
Szolgáltató Mesterségek Szakis-
kolájának tanulói (Nádudvar). 
Berettyóújfaluból Rácz Erika, a 
népművészet ifjú mestere, népi 
iparművész munkáival ismerked-
hetünk. Számos országos kiállítás, 
pályázat díjazottja. Ékszerei terve-
zésénél a népművészeti hagyomá-

nyokat tekinti kiinduló alapnak. 
Munkáival hozzájárul ahhoz, hogy 
a technika és uniformizmus ural-
ta világunkban is fennmaradjon a 
népi tárgykultúra által közvetített 
esztétikum.

Kolozsvári-Donkó Rebeka 
zománc műves nemrég települt le 
városunkban. Munkáival rend-
szeresen részt vesz pályázatokon, 
kiállításokon. Elsősorban rekesz-
zománc technikáival készíti ék-
szereit, képeit. A kiállításon csiga-
vonalas és tulipános kollekcióival 
mutatkozik be. Az ékszerek mo-
tívumvilágát és a képek témáját 
többnyire a népművészet tárgyi és 
szellemi kultúrája határozza meg. 
Mindemellett törekszik arra, hogy 
alkotásai a mai viseletbe és életfor-
mába is beilleszthetőek legyenek.

Mindkét berettyóújfalui mű-
vész tagja a Bihari Népművészeti 
Egyesületnek. Munkáikkal az 
egyesület kiállításain is találkoz-
hatunk. A szép, különleges tárlat 
április 20-ig várja az érdeklődőket. 

Rácz Anikó

A Biblia szerint maga Isten rendel-
te el a zsidó nép ünnepeit: négy tavaszi 
(páska, kovásztalan kenyerek, zsenge 
kéve bemutatása, pünkösd) és három 
őszi (kürtzengés, nagy engesztelési nap, 
sátoros) ünnep formájában. Az ünne-
pek szertartásrendjét Mózesnek kellett 
írásba foglalnia (II. Mózes 12., III. 
Mózes 23. fejezete).

Az év első ünnepe a páska volt, 
melynek során a választott népnek 
Egyiptomból való isteni hatalommal 
támogatott szabadulására emlékeztek. 
A nemzeti szabadulás ünnepe volt ez. 
Mégsem volt csupán nemzeti ünnep, 
maga az ünnepi étrend is egyetemes jel-
képeket hordozott: a bárány az eljöven-
dő Megváltót, Szabadítót jelképezte, 
sült húsként való elfogyasztása a taní-
tásaival való táplálkozás szimbóluma 
volt, a vele elfogyasztott keserű saláta az 
egyes emberben lezajlódó bűnfelismerés, 
bűnbánat, míg a kovásztalan kenyér a 
bűnnel való szembefordulás, a bűnt jel-
képező kovász kitisztításának, életben 
való legyőzésének a jelképe volt – hogy 
csak a legfontosabbakat említsük. 

A páskaünnepet addig kellett meg-
ülni, míg az előkép helyébe egy nagyobb 
valóság lépett: Krisztus áldozata. Azu-
tán érvényét veszítette, hiszen immár 
nem az egyiptomi szabadulásra, hanem 
egy annál jóval nagyobb, egyetemesebb 

szabadításra, a golgotai áldozatra kel-
lett emlékezni. Jézus „utolsó vacsorá-
ja” ily módon az utolsó páskavacsora, 
vagy a mi magyar fogalmainkkal élve 
az utolsó húsvét volt, melynek során 
követői számára az úrvacsora ünnepét 
állította a húsvét helyébe (János evan-
géliuma 13., Máté evangéliuma 26. fe-
jezete szerint). Ez az új ünnep azonban 
természetszerűleg csak a keresztények 
ünnepe lehetett, vagyis azoké, akik 
hittek Jézus helyettesítő áldozatában, 
s nem lehetett azoké a nagy tömegeké, 
akik erről hírt sem hallottak vagy el-
vetették. 

A kezdeti kereszténységben elhagy-
ták tehát a zsidóság páskaünneplését, és 
időről időre úrvacsorát tartottak Jézus 
meghagyása szerint: „ezt cselekedjé-
tek az én emlékezetemre”. Feltűntek 
ugyan itt-ott judaizáló irányzatok, de 
ezekre Pál apostol ezt mondta: „hiába 
fáradoztam értetek” (Galatákhoz írt 
levél 4., Kolossébeliekhez írt levél 2. 
fejezete). Az őskereszténység időszaka 
után azonban már a II. század végén 
zavar állott be az ünnepek megtartásá-
ban, egy bizonyos római püspök, Victor 
erőszakos fellépése miatt, és ezt az össze-
visszaságot a constantinusi fordulat, a 
kereszténység nagyobb részének hatalmi 
helyzetbe kerülése (313) megpecsételte. 

A hatalmi, Róma-központú egy-

ház egyrészt visszahozta az ószövetségi 
páskaünneplés bizonyos jegyeit, más-
részt belekeverte az úrvacsora taní-
tásait, a pogány vallások által sugallt 
mágikus elemek módosításaival. A hús-
vét minden évben változó időpontját 
is csillagászati számításokból vezették 
le, szemben az ószövetséggel, melyben 
Isten elrendelése szerint mindig a tava-
szi első hónap 14. napján ülték meg a 
páskavacsorát. 

Az összekeveredés (szinkretizmus) 
következménye számtalan, egymásnak 
ellentmondó vallási és népszokáshagyo-
mánnyá rögzülése lett, a IV–XVI. szá-
zad között, melyen sajnos a reformáció 
sem változtatott lényegileg, a népi val-
lásosság, majd a kapitalizmus szelleme 
tovább táplált és erősített. Így került 
egymás mellé az ószövetségi bárány, a 
tavaszt és a termékenységet mágikusan 
felidéző tojás, a vízzel vagy kölnivel 
való lelocsolás, a torma és a sonka hasz-
nálata, és sok más egyéb tartozéka a 
mai húsvétünneplésnek. A tisztánlátás 
ezen a területen is a bibliai tanítások-
hoz való visszafordulást igényli, mely 
azonban csak egyéni lehet, mert a szo-
kások és az üzleti szellem makacssága 
tömegméretekben ezt rendre megaka-
dályozza. Az úrvacsora marad tehát 
az egy évben többször megismétlődő 
valódi húsvét a keresztény hívők szá-
mára, mint ahogy a világban egy évben 
egyszer megtartott szeretet ünnepe is 
Krisztus követői számára mindennapos 
kötelezettség és ünnep. Hogy milyen 
nagy az összekavarodás, azt jól jelzi, 
hogy az ünnepekkel foglalkozó tudo-
mányág, a heortológia is vajmi keveset 
tud ezekről az összefüggésekről bibliai 
ismeretek híján. 

Dr. Reisinger János, 
irodalomtörténész

A sokak elismerését és igen jó 
visszhangot kiváltó március 15-i 
istentiszteleten igét hirdető Ősz 
Sándor Előd református lelkipász-
tor egy nappal később a Nadányi 
Zoltán Művelődési Központban 
egy másik oldaláról is megmutat-
ta tehetségét az Erdélyi Gábor-te-
rem teltházas közönsége előtt. Az 
Orbán Balázs Társaság, a Bihari 
Múzeum Baráti Köre, valamint a 

Berettyóújfalui 
R e f o r m á t u s 
Egyház szerve-
zésében virtuá-
lis sétán vehet-
tünk részt az 
erdélyi Hunyad 
m e g y é b e n 
Amiről csak a 
kövek mesél-
nek címmel. A 
fiatal lelkész, 
aki a kolozsvá-
ri Farkas utcai 

református templom levéltárosa-
ként egyháztörténeti kutatásokat is 
végez, vetített képekkel illusztrálta 
azt a romlást, amelyen Hunyad 
vármegye – Hunyadi János egy-
kori birtoka, ahol a Vajdahunyad 
vára és a Kőmíves Kelemenné bal-
ladájából ismert Déva vára is ma-
gasodik, illetve ebben a megyében, 
Marossilyén született a legnagyobb 
erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor 

is – végbement. Ennek eredmé-
nyeként az erdélyi megyék közül 
itt a legkisebb a magyarok száma 
– állapította meg szomorúan a lel-
kipásztor. 

A megye földrajzi szépségének 
bemutatása és történelmének váz-
latos ismertetése mellett szólt a ma-
gyarság és románság együttéléséről 
is, de elsősorban a református egy-
ház szerepére koncentrált a kutató. 
Olyan, sokak által nem is tudott 
érdekességre is felhívta a figyelmet 
– mint amit számos tárgyi bizonyí-
ték is mutat –, hogy a megyében 
a XVIII. századig jelentős számú 
román nemzetiségű református is 
élt, illetve, hogy egy-egy templom 
felváltva adott helyt az ortodox és 
református istentiszteleteknek, ami 
arról tanúskodik, hogy az eltérő 
nemzetiségű és felekezetű emberek 
békésen éltek egymás mellett itt 
századokon át. 

L. M.

A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztálya 
és a MAITT Észak-kelet magyarországi szekciója

2009. április 25-én
„Dr. Szabó Ödön emlékülés”-t

rendez, amelyre tisztelettel meghívjuk.

 Dr. Bulyovszky István  Dr. Szűcs Attila
 főigazgató főorvos  MAITT Észak-kelet magyarországi 
  szekció elnöke

Tomster hihetetlen kalandjai 
– Botrány hébe-hóba

(Írta és rajzolta: Pásztor Tamás
Kingpin, 2009)

2009. április 25., 9 óra. Intenzív osztály
Dr. Szabó Ödön terem avatása
Avatóbeszédet mond: Dr. Aranyosi János c. egyetemi docens

2009. április 25., 9.20 óra. Intenzív osztály előtere
Dr. Szabó Ödön főorvos márványtáblájának megkoszorúzása

2009. április 25., 10 óra. Dr. Böszörményi-Nagy Géza terem
Tudományos ülés 

2009. április 25., 13 óra. Dr. Böszörményi-Nagy Géza terem
 Tájékoztató a MAITT Észak-kelet magyarországi szekciója 
munkájáról – Dr. Szűcs Attila 

A rendezvényre minden érdeklődőt szívesen vár a szervezők nevében: Dr. Kincses József
osztályvezető főorvos

Gróf Tisza István Kórház
Intenzív Osztály

A program:

Fotók: Kari

Fotó: Kari
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Traktorok a közutakon 
– régi jogszabály, erősödő ellenőrzés

A mezőgazdaság aktuális problémáiról

Gazdasági fórum a válság határon 
átívelő megoldására

Tavaszköszöntő jótékonysági bál

Az utóbbi hónapok közúti 
ellenőrzései alkalmával a 
rendőrség több gazdát is meg-
büntetett, akik túlméretes, 
lassú járműveikkel hajtottak 
a közutakra anélkül, hogy az 
előírt engedélyeket besze-
rezték volna. A meglepetésre 
okot csak az ellenőrzések sza-
porodó száma adhat, hiszen 
az útvonalengedély kiváltását 
már régóta jogszabály írja 
elő, s a túlméretes járművek 
bírságolását tartalmazó ren-
delet is csaknem két éve van 
hatályban.

A meghatározott össztömeget, 
tengelyterhelést és méretet meg-
haladó járművek közúti közleke-
dését a 4/1999. (II. 12.) KHVM 
rendelet szabályozza. A KRESZ 
51. § (1) bekezdése szerint a túl-
súlyos, túlméretes járművek a 
közúti forgalomban csak útvonal-
engedéllyel, az engedélyben meg-
határozott útvonalon és feltételek 
megtartásával vehetnek részt. Az 
érvényben lévő szabályozás szerint 
a 2,55 méter szélességet meghaladó 
járművek útvonalengedély-kötele-
sek. A méretadatoknál azt a mére-
tet kell figyelembe venni, amellyel 
a jármű (vagy járműszerelvény) 
ténylegesen köz lekedik, mivel elő-
fordulhat, hogy a vontatóhoz sze-
relt tartozék, illetve munkagép ré-
vén válik túlméretessé egy jármű 
– mondta el Légrádi Veronika, a 
Magyar Közút Kht. szóvivője. 

A túlméretes mezőgazda-
sági járművek közlekedésének 
biztonsága érdekében a közút 
kezelője előírja azokat a napsza-
kokat, amelyekben e járművek a 
forgalom legkisebb akadályozása 
mellett a legcsekélyebb baleseti 
kockázatot jelentik: az egy, két 
és három számjeggyel jelölt or-

szágos főutakon éjjel 19–6 óra, 
illetve nappal 10–15 óra között 
közlekedhetnek. A mellékutakra 
vonatkozóan nincs napszakkor-
látozás. A túlméretes járművek 
közlekedésének biztonsága ér-
dekében az út típusa és a jármű 
mérete függvényében akár autós 
kíséretet is előírhat a közútkeze-
lő, illetve minden esetben figyel-
meztető jelzéseket – sárga villo-
gót és piros-fehér harántsávos 
fényvisszaverő táblákat – kell a 
járművön elhelyezni.

Közös érdekünk, hogy ezeket 
a mindannyiunk számára fon-
tos szabályokat minden termelő 
betartsa – hívta fel a figyelmet 
Pirityi András, a Magyar Közút 
Kht. útvonal-engedélyező osz-
tályvezetője. – A túl széles me-
zőgazdasági járművek könnyen 
átlóghatnak a szemközti sávba, 
amivel – a nagy sebességkülönb-
ség miatt – akár komoly balese-
tek okozói is lehetnek. Meggyő-
ződésem, hogy a gazdák számára 
nem maguk a rendelkezések, il-
letve a méltányosnak tekinthető 
eljárási díjak, hanem a közúti 
hatósági ellenőrzések megszi-

gorodása és a kivetett bírságok 
mértéke okozta a meglepetést.

Márpedig az ellenőrző ha-
tóság a bírság mértékét nem 
mérlegelheti. A közúti árufuva-
rozáshoz és személyszállításhoz 
kapcsolódó rendelkezések meg-
sértése esetén kiszabható bírsá-
gok összegéről szóló 57/2007. 
(III. 31.) Korm. rendelet 9. §-a 
szerint 200 ezer forint közigaz-
gatási bírságot kell annak fizet-
nie, aki útvonalengedély nélkül 
túlméretes járművel közlekedik, 
a túlsúlyos járművel közlekedő-
ket pedig 300 ezer forint bírság 
sújtja ugyanezért.

A kormányrendeletet néhány 
hónapon belül felváltó új jogsza-
bály a bírságtételeket várhatóan 
a túllépés mértéke szerint fogja 
differenciálni.

Az országos közutak esetében 
a Magyar Közút Kht. jogosult az 
útvonalengedély kiadására – az 
ehhez szükséges információkat a 
társaság honlapján (www.kozut.
hu), az „Útvonal-engedélyezés” 
menüpont alatt találhatja meg 
az érdeklődő.

Magyar Közútkezelő Kht.

Egyebek között a fenti jog-
szabály tarthatatlanságával is 
foglalkoztak azon a fórumon, 
melyet a Gazdakörök Országos 
Szövetségének Berettyóújfalui 
Szervezete Kovács Zsigmondné 
elnök asszony vezetésével hívott 
össze március 31-dikén a régi me-
gyeháza dísztermébe. A találkozó 
vendége a MAGOSZ elnöke, 
Jakab István volt, aki a gazdá-
kat érintő aktuális kérdésekről, 
problémákról tárgyalt a berety-
tyóújfalui gazdálkodókkal. A 
MAGOSZ-elnök a Berettyó Te-
levízió és a Bihari Hirlap kérdésé-
re elmondta, a magyar mezőgaz-
daság kilátásai jelenleg nagyon 
rosszak, mert nem kapták meg a 
gazdák időben a támogatásokat, 
a gazdasági válság következtében 
nincsenek jól működő piacok, és 
a válság úgy is sújtja őket, hogy 
egyáltalán nem kapnak hiteleket. 
A késedelmes támogatás-kifize-

tésekért azonban egyáltalán nem 
az Európai Unió hibáztatható, 
hiszen ott igen jól szabályozott, 
szigorú előírások vannak ezek 
ütemezésére, viszont a magyar 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal apparátusa alkalmat-
lan a feladatok végrehajtására. 
Már október 1-jétől meg lehetett 
volna kezdeni a támogatás-kifi-
zetéseket az akkor még úgymond 
normális euro-forint árfolyamon. 
A mostani, hihetetlen gyenge fo-
rinton való kifizetés, a késedelem 
mintegy 50 milliárd forintot vett 
ki a gazdák zsebéből. Az önma-
gukban is súlyos problémákat, 
a bajt még az is fokozza, hogy a 
saját hatóságaink próbálnak el-
lehetetleníteni bennünket - állí-
totta Jakab István. Például olyan 
nagyságrendű büntetési tételek 
kiszabásával, melyek 200 ezer fo-
rinttól akár 800 ezer forintig is 
terjedhetnek, amennyiben a gazda 

széles vagy túlsúlyos járművével 
útvonalengedély nélkül közleke-
dik közúton, avagy üzemanyagot, 
műtrágyát szállít a földjére külön 
engedély nélkül. A MAGOSZ-
elnök szerint a magyarországi 
hatóságok összekeverik a nemzet-
közi árufuvarozást végző kamio-
nost azzal, amikor a gazda a saját 
földjére  pótkocsis járművével 
műtrágyát vagy munkagépeihez 
üzemanyagot visz. Türhetetlen 
az a hozzállás is, hogy amíg ko-
rábban a vízgazdálkodási társulá-
sok költségeinek felét a központi 
költségvetésből finanszírozták (pl. 
az Orbán-kormány idején), addig 
most bizonyos büntetőeljárások-
kal, pénzbehajtásokkkal a teljes 
költséget a gazdálkodókra terhe-
lik. Jakab István kifejtette, az el-
múlt év nyarán törvénymódosítá-
sokat kezdeményeztek, melyekben 
érdemi döntés azóta sem történt.

L. M.

A Brüsszelben megrendezésre 
került második Kárpát-medencei 
Gazdasági Fórumnak idén az 
Európai Parlament adott helyet. 
Térségünk néhány polgárának – 
Kalmár Imréné és Szilágyi Lajos 
derecskei gazdálkodónak, a be-
rettyóújfalui Mezei Józsefnek, a 
megyei kereskedelmi és iparka-
mara elnökségi tagjának, Bónácz 
János családi gazdasági tagnak 
– lehetősége volt részt venni a 
fórumon De Blasio Antonio EP-
képviselő meghívására.

A jelenlegi globális méretű gaz-
dasági válság mára már begyűrű-
zött az alsóbb, regionális szintek-
re is. Főleg a gazdagabb európai 
régiók váltak áldozataivá a lassan 
fél esztendeje húzódó pénzügyi 
válságnak. Bár a megoldást veze-
tőink jelenleg a legmagasabb po-
litikai szinten keresik, egyelőre a 
hangzatos szavakon kívül nem sok 
történt. 

Az európai régiók belső meg-
erősödésének magas szintű támo-
gatása lehetőséget nyújt arra, hogy 
egymás közötti kapcsolattartásuk, 
kapcsolatrendszerük elmélyítésével 
helyi szinten, helyi megoldásokat 
találjanak a válság mihamarabbi 
enyhítésére.

– Úgy gondolom, hogy a mai 
gazdasági válságot csak közösen 
győzhetjük le – hangsúlyozta nyi-
tóelőadásában De Blasio Antonio, 
európai parlamenti képviselő, az 
Európai Néppárt fideszes tagja, a 
Kárpát-medencei régiók határai-
kon átívelő kapcsolatokról szóló 
konferencia szervezője.  A régiókat, 
népeket felszabdaló országhatárok 
már rég nem nyújtanak se védel-
met, se segítséget, ugyanakkor 
akadályt sem. A mindenkit érin-
tő problémák már vagy európai 
szintűek vagy globális méretűek, 

ezért nagyon fontos, hogy azokat 
az alulról elindult csoportosulá-
sokat, regionális soknemzetiségű 
társaságokat, amelyek a határokon 
átívelnek, támogassuk, mert hatá-
rok nélkül, közösen, gyorsabban és 
eredményesebben tudunk a jelen 
kihívásaival megbirkózni.  

A fizikai határok lebontása, az 
esztelen bürokratikus akadályok-
tól való mentesítés sürgetése, a 
közös kihívások, a közös fellépés 
támogatása, a hozzáértés fontos-
sága, valamint az összetartozás 
hangsúlyozása majdnem minden 
felszólaló előadásában központi 
helyet foglalt el. 

Az Európai Unió kohéziós po-
litikájának három prioritása közül 
a határokon átnyúló együttmű-
ködések támogatása kifejezetten 
sikertörténetnek számít, állítják 
az Európai Bizottság szakemberei, 
aminek egyenes következménye e 
céltámogatási terület elvi s anyagi 
megerősítése a 2013 utáni kohézi-
ós politika keretén belül.  

Európában eddig nem sok szó 
esett a kelet-közép-európai régiók 
határokon átívelő kapcsolatairól, 
csoportosulásairól. A posztkom-
munista gondolkodás miatt ezen 
sokszínű, soknemzetiségű térsé-
gek, bár egy földrajzi térségben – a 

Kárpát-medencében – helyezked-
nek el, egy kicsit elzárt egységként 
voltak jelen a közösségi regionális 
politika palettáján. A konferencia 
egyik célja az volt, hogy az Eu-
rópai Unió fővárosában felhívja 
a figyelmet, s bemutassa, hogy a 
Kárpát-medencében, ahol nyolc 
ország határai szelik át ezen egy-
séges földrajzi térséget, milyen jó a 
területi együttműködés, és milyen 
akadályok nehezítik a munkát 
helyenként. Természetesen ezek a 
határmenti együttműködések az 
európai uniós csatlakozás után (de 
főleg a schengeni övezetbe való be-
lépést követően váltak igazán lát-
ványossá) kaptak új életre, s elkez-
dődött a hídépítés mind fizikai, 
mind szellemi értelemben.

A konferencia előadói sürgették 
e térség nemzeti fejlesztési tervei-
nek szisztematikus összehangolá-
sát, ami elsősorban a tagállamok 
kormányain múlik, valamint az 
Európai Unió egyik alapelvének, 
a szubszidiaritásnak a tiszteletben 
tartását, prioritásként való keze-
lését.

De Blasio Antonio zárszavá-
ban elmondta, hogy több a közös 
érdek, a kapocs ebben a térségben 
mint, ami elválaszt bennünket. 
Ezért ideje felülemelkedni a poli-
tikai indíttatású nemzetiségi csa-
tározásokon, s helyi szinten kell 
végre megvalósítani azt, hogy a 
gyermekeink egymás iskoláiba jár-
hassanak, az egészségügyi ellátás 
a térségben magas szinten legyen 
megoldott, hogy a vállalkozások 
közösen jobban prosperáljanak, 
környezetünket közösen védjük 
meg. S akkor van remény arra, 
hogy a térség lakosságának élet-
minősége is magasabb színvonalú 
lesz.

Kép és szöveg: 
Nyírő Gizella

Március 21-én, a csillagászati 
tavasz kezdőnapján rendezte meg a 
Toldi Miklós Református Általános 
Iskola hagyományos jótékonysági 
bálját, ezúttal a tavasz köszöntésé-
nek jegyében. 

A régi megyeháza dísztermében 
üde tavaszi színekben pompázó te-
ríték és dekoráció fogadta a vendé-
geket. Váradi Sándorné igazgatónő 
köszöntötte a megjelenteket, töb-
bek között Nagy Zsoltot, a Bihari 
Egyházmegye esperesét, Szeifert 
Ferencet, városunk polgármesterét 
és Muraközi István alpolgármes-
tert is.

A köszöntő szavak elhangzása 
után az iskola művészeti csoportjai 
adtak ízelítőt műsoraikból. Az ének-
kar az alkalomhoz illően könnyű-
zenei feldolgozásokkal lépett fel, a 
Manócska pompomcsoport tagjai 
megidézték a „Gummimacit”, a 
Tarka Lepkék néptánccsoport tag-
jai pedig kedvet csináltak a felnőt-

tek táncához. Majd egy igazi meg-
lepetés műsorszám következett. A 
szülői szék és a tantestület tagjaiból 
álló alkalmi társulat jelenete bizo-
nyos „pletykás asszonyokról” szólt 
humoros formában, a vendégek ha-
talmas derültségére. 

Az ízletes vacsora (mely a Bella 
Costa étteremből származott) el-
fogyasztása után hamarosan igazi 
báli hangulat kerekedett. Új és 
örökzöld slágerek egymásutánjára 
táncolhattak a bálozók. Éjfélkor a 
hagyományos tombolahúzás kö-
vetkezett, gazdára találtak a szép 
számban felajánlott tombolatár-
gyak.

Ezután aztán végképp a táncé 
lett a főszerep, s a jó hangulat ki-
tartott egészen hajnalig. 

Iskolánk tanulói és a tantestület 
nevében hálás szívvel köszönjük 
mindazok önzetlenségét, akik bár-
milyen formában (vacsorajegy, tá-
mogatói jegy megvásárlásával, tom-
bolatárgy felajánlásával, illetve más 
módon) támogatták a rendezvény 
sikerét. A jótékonysági est bevételét 
informatikai eszközök vásárlására, 
a számítástechnika szaktanterem 
fejlesztésére fordítjuk.

S. R.

A berettyóújfalui művelő-
dési központ nagytermében 
március 30-tól április 4-ig a 
Debreceni Terrárium rendezett 
Hüllő Zoo címmel kiállítást, 
ahol láthatók voltak a világ 
legnagyobbra növő kígyói, 
pitonok, boák, anakondák, 
siklók, gyíkok, leguánok, 
sárkánygyíkok, varánuszok, 
szárazföldi és viziteknősök, 
pókok, skorpiók, és egyéb vad 
és egzotikus állatok.

A hűség madarai is visszatértek

Fotó: Kari

Fotók: Kari

Fotó: Kari



2009. április 10. 5kultúra

KÉTSÉGEK A JÖVŐBE LÁTÁS MEGBÍZHATÓSÁGÁBAN…
– a gondolkodás pazarló voltáról –

Általában nem szeretek politiká-
ról beszélni. Írni pláne nem. Így most 
sem teszem. Pedig kellene. Inkább 
szorongok. A szorongás leginkább és 
főképp a képzeletet gyötri és kínozza. 
A tehetetlensége. Az irrealizmussal 
szembeni tehetetlensége. A jövő bi-
zonytalan és félelmetes vonalai. Vona-
lak, amelyek törvényszerűen kuszák. 
Képek, amelyek jelentős mértékben 
maszatosak. Maszatos a képezet…  

A válságokat az ember leginkább 
tárgyilagosan – materiálisan éli meg, 
de annál durvább annak valója, ha 
morálisan eszmél esztelenségére az 
Én. Kedves embertársam! „Ma van 
az a nap, amitől tegnap annyira fél-
tél.”  A számlát benyújtották. Meny-
nyit féltünk a jövőtől, s annál csak 
kellemetlenebb a jelen, ami múlt. 
Nekem az anyaginál fontosabb a 
lelkiismeretnek tartozó számadás. 
Kevesen vagyunk így… 

A populizmus állandóan hibás 
lépése és feltételezése, hogy minden-

kinek lehet jót tenni. Baromság. Az 
ember annyira sokféle és annyira 
sokféle kérése van. Az ígérgető ember 
szétszakad. Semmivé lesz. Utálom 
azt a kijelentést, hogy „fájni fog!” 
Kinek fog fájni? Csak Nekem? Csak 
Nekünk? Unom azt is, hogy „most 
egy kicsit rossz lesz, de utána…” 
Nem. Most akarom, hogy jó le-
gyen… Nem önzően! Emberileg… 

Szerencsére minden változik. 
Elmúlik. Majd helyet ad valami 
másnak. Erre kell emlékezni a két-
ségbeesés órájában. Valahova mindig 
nyúlni kell… A nemzetek depresszió-
ja abból az emberi tudatból táplálko-
zik, hogy a jelen – az a rossz, ami van 
-, mindörökké megmarad, a jövőnk 
meg olyan lesz, mint a múltunk. Az 
emberi élet értékei bennünk lakoz-
nak. És másokban. Valami ilyennek 
definiálják a tisztességet. „… felejtsd 
el arcom romló földi mását.”

Popper Péter: A skombarák 
című írásában elmesél egy történe-

tet, ami láttatja gyermek és felnőtt 
viszonyát. Talán nem csak azt.  A 
kisgyermek könyörög a szüleinek, 
hogy éjjelre hagyjanak a szobájá-
ban égve egy kislámpát, és hagyják 
résnyire az ajtót lefektetés után. 
A szülők kérdezik, hogy „miért?”. 
Mert félek! – hangzik az egyszerű 
válasz. „Mitől félsz, kisfiam?” - 
apa. A farkastól - gyermek. A szülő 
elmagyarázza, miért nem kell félni 
a farkastól. Szépen és alaposan. 
Lassan… De a gyerek továbbra 
sem érti és fél. Az apa dühös lesz, 
és a következőt mondja: „Az én 
fiam nem lehet ilyen hülye! Kelj fel 
és gyere velem!” - mondja.  Bevilá-
gítanak a bútorok alá, és gyermek 
arra a kérdésre, hogy: „Látsz-e 
fiam farkast a szekrény alatt? Az 
ágy alatt? A cipős szekrényben? 
Nemmel felel. Meggyőző…  És 
a gyermek szorongása tovább nő, 
sőt fokozódik. Ugyanis lehet, hogy 
most nincs farkas, de lehetne. Lát-

ta, amikor apa is bevilágított a 
bútorok alá.

Kicsit kisgyermeknek érzem 
magam. Annak a nevezett „hülyé-
nek”, aki fél. A farkastól. Attól, aki 
nem esz meg, csak megkóstol. Pedig 
„apa” tudta… és nem mondott iga-
zat… Nem először. Réztökű sem 
létezik… Pedig.

„Akiben zűrzavar van – zűrza-
vart hoz létre a környezetében.” És 
milyen rendetlenség és kakofónia, 
ami körülvesz bennünket. Pedig az 
ország, a világ mi vagyunk. Egyre 
távolodunk önmagunktól…

Az élet produkál olyan helyzete-
ket is, amelyeken nincs hatalmunk 
úrrá lenni. Akkor itt megszűnik 
a felelősségünk? Talán. Ha az élet 
produkálta. De az élet nem tőlünk 
függetlenül létező valami, hanem a 
tudatunkban működő „megtettem 
mindent, amit megtehettem…”

Szóval három dolog maradt: 
hit, szembenállás és feltétlen pa-

rancs, vagy vállalni a magányt. Jó-
ban lenni Istennel és önmagunkkal, 
szembeállni és határozott nemet 
mondani arra, ami nem jó, ami 
ellen az erkölcsi és érzelmi érzékünk 
markánsan tiltakozik. És tudunk-e 
egyedül is hűek maradni a gondo-
latainkhoz? Az egyensúly kényes. 
Teljes emberekre és felelős gondolko-
dókra van szükség. Lenne szükség. 
Szétnézek és nem lelém…  A hitele-
set. Csak a mentését az Önös érdekű 
hatalomnak.

Orwell: Állatfarmjának van 
a számtalan etikai és társadalom-
ismereti vonatkozásai mellett egy 
nagyon kellemetlen jövőbelátása, 
miszerint a törvények megváltoz-
tathatóak. Bármilyenné. Olyanná 
is. Vicces, hogy nem lehet kritikát 
hangozni és nem lehet véleményt 
mondani. A moderálatlanság az 
nem jogi kategória, hanem intel-
ligencia kérdése. A lényeg akkor is 
annak a megnyugtató tudata, hogy 

megtettem mindent, amit megte-
hettem. Ennyi az erkölcsi kötelessé-
günk. És nincs mi lett volna, ha… 

Választani akarok. Sokáig. Akik 
most vannak, nem jók. A többiekre 
azt mondani, hogy Ők sem lesz-
nek különbek, felelőtlenség. Nem 
tudjuk. Legalábbis én nem. A de-
mokrácia olyan nemjáték, aminek 
vannak játékszabályai. Betartan-
dóak… Látjuk, hogy működik.

Szerintem zárom a sort. Azzal, 
hogy nincs más bűn, csak emberi 
értéket pusztítani és rombolni ren-
dületlenül. Pedig menteni kellene. 
Nem a hatalmat. Az értékeket. 
Süllyedő hajó… Kapitányok nél-
kül. Át kell adni a stafétát… Vic-
ces-siralmas – volt – a végjáték.

Ahol a part szakad, ott nem 
jobb és bal part keletkezik, hanem a 
minden egész törik el. Az ember… 

Bíró Gyula

Tavaszi zsongás a Bessenyeiben

Az alma mater visszavár
Úgy tűnik, a tavaszi napsütés, a 
jó idő friss energiával töltötte fel 
a bessenyeis diákokat, hiszen az 
elmúlt hetekben többféle megmé-
rettetésen vettek részt, s minden-
hol becsületesen helytálltak.

Az Országos középiskolai rendé-
szeti versenyen rendvédelmis tanu-
lóink értek el szép eredményeket. A 
verseny nagyon komoly felkészült-
séget igényelt a diákoktól, mi sem 
bizonyítja ezt jobban, hogy három 
fordulón keresztül kellett teljesítenie 
annak, aki az ország legjobbjaival 
akarta összemérni tudását. Az or-
szágosan 56 rendészeti ismereteket 
oktató iskolából mindössze 12 felelt 
meg a szigorú elvárásoknak, köztük 
volt a Bessenyei György Szakközép-
iskola és Arany János Kollégium is. 
Az országos középdöntőben még 
164-en versenghettek, de a döntőbe 
már csak 30 tanuló jutahatott be. A 
4 középdöntősünkből két tanulónk-
nak sikerült magát „beverekednie” 
az ország legjobbjai közé is. Németh 
Anikó 12. e osztályos tanuló az or-
szágos 6. helyezés mellé megkapta 
a „Hajdú-Bihar megye legjobb ver-
senyzője” megtisztelő címet is.

Szilágyi Veronika 12. g osztályos 
tanulónk a „Leghitelesebb verseny-
ző”-nek járó különdíjjal térhetett 
haza. Az, hogy tanulóink ilyen szép 
eredményeket értek el, természete-
sen köszönhető a szakmai tárgyakat 
és az idegen nyelvet több éve okta-
tó kollégáknak, valamint a verseny 
szervezőjének és koordinátorának, 
Gáthy Attila igazgatóhelyettesnek is, 
aki a helyszínen drukkolt nekik.

A hagyományokhoz híven rend-
szeresen képviseltetjük magunkat a 
városban már fogalommá vált Eöt-
vös-napokon, ahol a környék közép-
iskolás diákjai mérik össze tudásu-
kat, tehetségüket.

Így volt ez az idén is! Mi 4 csa-
pattal, 33 tanulóval „szálltunk ring-
be”. Az informatikai versenyen a 
Makai Imre, Kerékgyártó József és 
Nagy László Márk 12.a osztályos 
tanulókból álló trió bizonyult a leg-

jobbnak, így ők hozták el nekünk az 
I. helyezést. A műveltségi versenyen 
is sikerült felállni a dobogó 3. foká-
ra a Major Julianna, Pénzes Zoltán, 
Kővári Gábor és Rézműves Ramóna 
alkotta csapatnak.

Gratulálunk mindannyiuknak!
Úgy tűnik, a sportban kissé ügye-

sebbnek bizonyultak vetélytársaink, 
mert itt kézilabdásainknak csak a 
IV. helyet, focistáinknak pedig az V. 
helyet sikerült megszerezniük. Azért 
nem adjuk fel! Egy kicsit még erősí-
tünk, aztán reméljük, jövőre sporto-
lóink is a dobogóra állhatnak.

Iskolánkban természetesen a ta-
nulást tekintjük a legfontosabb do-
lognak, de rendszeresen lehetőséget 
biztosítunk tanulóinknak az aktív 
kikapcsolódásra, szórakozásra is.

Nyugodt szívvel mondhatjuk, 
hogy nálunk pezsgő diákélet fo-
lyik! Az iskola diákönkormányzata 
(jelenleg Hajdú Magdolna tanárnő 
vezetésével) évek óta minden tavasz-
szal színvonalas diáknapot szervez, 
ahol különféle ügyességi játékokra, 
sportversenyekre, bemutatókra, 
előadásokra invitálja az ifjúságot. 
Volt itt minden most is, „mint egy 
jó boltban”! Mindenki kedvére vá-
logathatott a színesebbnél színesebb 
programokban: aszfaltrajzverseny, 
szalmafonás, gyöngyfűzés, agya-
gozás, filmvetítés, karate-bemuta-
tó. Megcsodálhattuk két kiképzett 

rendőrkutya fantasztikus fegyelmét 
és ügyességét, a Kenguru tánc-
együttes hangulatos fellépését. Akik 
a tudásukat szerették volna próbára 
tenni, indulhattak a KRESZ-vetél-
kedőn, a Legyen ön is milliomos! 
vagy az elsősegélynyújtó verse-
nyen, akik inkább a szépségükben 
bíztak, mint az eszükben, azok a 
szépségversenyre nevezhettek be. 
A „Kalandozás a sajtok világában” 
című gasztronómiai kiállításon nem 
csupán a különféle sajtokkal ismer-
kedhettünk meg, hanem kóstolót is 
kaptunk. Meghívott vendégek tájé-
koztattak a munkavállalás feltétele-
iről, a drogfogyasztás veszélyeiről. 
Tűzoltók irányítása mellett kipró-
bálhatták tanulóink a vízsugárral 
való célba lövést vagy a tömlőgu-
rítást. Délre elkészült az ebéd is az 
iskola udvarán felállított kondérok-
ban. Paprikáskrumpli, csirkepör-
költ, slambuc, gulyás ínycsiklandó 
illata szállt a friss tavaszi levegőben. 
Mindenki azt ette, amit főzött! Ta-
lán néhány kondérban éppen annyi-
val volt több só vagy bors, amennyi 
a másikból hiányzott, de egy biztos, 
elfogyott minden az utolsó falatig, 
és senki nem maradt éhen! A besse-
nyeis diákoknak sikert és vidámsá-
got hozott a tavasz.

Bárcsak sokáig tartana még ez a 
szívmelengető tavaszi zsongás!

Sári Tivadarné

Az Arany János Gimnázium Bi-
hari Alma Mater Alapítványának 
baráti köre hetedik alkalommal 
rendezte meg találkozóját március 
20-án. Az ünnepségen megjelentek 
a sok-sok éve érettségizett egykori 
diákok, a volt tanárok és dolgozók, 
valamint a gimnázium jelenlegi 
közösségének képviselői. Jelen volt 
Falucskai Jenő nyugalmazott igaz-
gató – aki 33 évig igazgatta az intéz-
ményt –, és ennyi év után is nevén 
szólította volt tanítványait, nem kis 
örömöt okozva ezzel. 

A Szabó Pál Kollégium au-
lájában a vendégek tiszteletére 
rendezett műsorban felléptek: a 
szentpéterszegi Rozmaring tánc-
együttes (több táncos és a csoport 
vezetői is egykoron a gimnázium 
diákjai voltak), az iskola színjátszó 
köre Mezei Milán – két éve érettsé-
gizett volt diák – vezetésével. A Bi-
hari Alma Materért Díjat Pócsikné 
Anka Klára, a kuratórium elnöke 
adta át Ökrösiné Erdős Erzsébetnek 
– az egykori diáknak, volt tanár-
nak, aki évek óta önzetlenül intézi 
az alapítvány pénzügyeit. Az iskola 
első igazgatójáról, Sárdi Jánosról el-
nevezett tanulmányi ösztöndíjat az 
idén 17 tanuló vehette át. A kura-
tórium köszönetet mondott az adó-
zóknak az alapítványnak felajánlott 
1%-os támogatásért, valamint Tóth 

Jánosnak (53 éve érettségizett, Bu-
dapesten élő volt diáknak), aki 
bakonszegi telkét ajándékozta az 
alapítványnak. 

Az ünnepség után a résztvevők 
megtekinthették az előző évben 
megnyitott iskolatörténeti kiállítást, 
valamint a tanulók rajzaiból rende-
zett „tárlatot”. Végül az ebédlőben 
– finom falatok mellett – jókedvű 
beszélgetésekre, visszaemlékezések-
re került sor. Többen tervezgették 
érettségi találkozójukat, s gondola-
taikat beírták az alapítvány emlék-
könyvébe:

„A szürke hétköznapokban az 
emlékezés szívet-lelket gyönyörköd-
tet.”

„Boldog ifjúságunk szép emlé-

ke az a négy év, melyet eltölthettük 
szeretett gimnáziumunk falai kö-
zött. Minden értelmes indíttatás 
innen ered.”

„… mindig hűséggel, hálával 
és szeretettel gondolunk volt isko-
lánkra, tanáraikra, és nem isme-
rünk fáradtságot, ha a hagyomá-
nyok ápolásáról van szó.”

„Kívánom, hogy ezt a szelle-
miséget ápoljátok; kitartó szor-
galmat, igényességet és hűséget 
hagyatékoljatok.” 

Remélem, jövőre az időjárás is 
kegyesebb lesz hozzánk, és még 
többen gyűlünk össze ünnepelni, 
emlékezni a gimnázium megújult 
épületében.

Egy volt Aranyos-diák

„Úgy érezzük, körödben újra áthat / A szívedből áradó ifjúság. / Újra tanítsz az életbe kimennünk / S büszkén 
vinni bölcs tudást, ép hitet / És vallani: nem hullhat romba bennünk, / Amit a jó iskola épített.” 
 (Tóth Árpád)

K Ö Z L E M É N Y

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy 2009. április 18-án, 
szombaton Berettyóújfaluban perselyes gyűjtést rendez, melynek bevételét a sérült, 

szociálisan rászoruló gyermekek táboroztatására fordítja.
A gyűjtés egy országos akció része. Az önkéntesek csak ezen a napon és kizárólag közterületen gyűjthetnek, 

és csak ha névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.
Más időpontban és más módon (pl. lakáson) történő gyűjtéstől szervezetünk elhatárolódik.

Várjuk a jóérzésű lakosok adományát: Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete

Európában is egyedülálló
Európában elsőként a berety-

tyóújfalui Gróf Tisza István Kór-
házban szervezte meg dr. Kóti 
Csaba sebészfőorvos azt a tan-
folyamot, melyen az Amerikai 
Gasztroenterológiai és Endoszkópos 
Sebész Társaság által kidolgozott, 
úgynevezett laporoszkópos alaptech-
nikát oktató eljárással sajátíthatják 
el sebészek, nőgyógyászok és uroló-
gusok a laporoszkópia (vágás nélküli 
sebészet) alapvető technikai lépéseit. 
A laporoszkópos sebészet 1990-ben 
indult el a világon, Magyaroszágon 
1992-ben végezték ilyen módszerrel 
az első műtétet. A berettyóújfalui 
kórházban 1993 óta alkalmazzák 
ezt az eljárást, és ma már például az 
epeműtétek 90%-a ily módon törté-
nik. A műtéti technika fejlődésével 
a repertoár is bővült – tudtuk meg 
sajtótájékoztatón dr. Bulyovszky Ist-

vántól, a kórház fő-
igazgatójától –, az 
epeműtéteken kí-
vül rutinszerű eljá-
rásként használják 
vakbél-, sérv-, vas-
tagbél-műtéteknél. 
Egy ilyen operáció 
során mindenki jól 
jár –  állítja az igaz-
gató – , hiszen a 
beteg számára ez a beavatkozás sok-
kal kíméletesebb a hagyományosnál, 
hamarabb gyó gyul, így az ápolási 
idő lényegesen lerövidül, ez pedig az 
intézménynek is jó. A tanfolyamon 
résztvevők internetes kapcsolatban 
állnak az amerikai, kanadai kollé-
gákkal, és hetente konzultálnak az 
oktatás során felmerülő kérdéseik-
ről. A három hónapos kurzus után 
az Amerikai  Laporoszkópos Sebé-

szeti Alapítvány képviselője vizsgáz-
tatja majd elméletből és gyakorlat-
ból – melyhez a feltételeket szintén 
kórházunk biztosítja – az oktatáson 
résztvevőket. A vizsgaeredmények-
ről Amerikában döntenek, és ők 
állítják ki azt a diplomát, amivel a 
világon mindenhol, Európában és 
Amerikában is végezhet az orvos 
laporoszkópos műtéteket. 

 L. M.

Fotó: Kari
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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.

NégyNapos 

erdélyi utazás 
április 30-tól május 3-ig. 

Útirány: Kolozsvár – 
Marosváráshely – Korond – 
Gyilkos-tó – Békás-szoros  

– Székelyudvarhely  
– Brassó. 

Részvételi díj: 
35.000 Ft, 

mely tartalmazza: 
utazás, szállás, 

reggeli, vacsora. 
Telefonszám: 20/317-4332. 

T. Balogh sándor

Garázskapuk:

Amerikai (TopDoor) 
NiceDoor
EUROKAPU
Hörmann

Kertkapunyitó, garázshúzó
 motorok:

     Key 
     Exitec 
     Nice 
     Life 

 Berettyóújfalu Szemere u. 8 
  csontoskapu@t-online.hu

(20) 533-8519 
        (20) 936-7144

Külföldi munkavállalásra is 
alkalmas 

OKLEVELET ADÓ
MASSZŐRTANFOLYAM

Indul:
Berettyóújfalun május 7-én
Debrecenben május 9-én

Ár: 45.000 Ft
Érd: 30/365-7510  

70/944-6427 

Nyilvántartási. sz.: 14-003206

Stresszoldás, tanulási nehézségek, beszéd-
zavar, félelmek, fóbiák, pánikbetegségek, stb. 

kezelése kineziológiával Berettyóújfaluban. 
Bejelentkezés: 
06-30/479-1983

GYÓGYULJON GYÓGYSZERMENTESEN! 
ÁLLAPOTFELMÉRÉS, ALLERGIA-CANDIDA 

TESZT, FÜLAKUPUNKTÚRA, 
TALP- ÉS HÁTMASSZÁZS, MÉREGTELENÍTÉS, 

STB. 
BEJELENTKEZÉS: 06-30/479-1983 

Apróhirdetések

Külföldre utazik? 

Ne kockáztasson! 

AXA utasbiztosítások 
egyedül utazóknak, 

családoknak, 
csoportoknak 

a legkedvezőbb 
feltételekkel, 

kedvezményekkel.

Érdeklődni:
06-30/451-9251
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2009. április 18-án Berettyóújfaluban, a Bessenyei György Szakközépiskola színháztermében 
17.00 órai kezdettel kerül megrendezésre az 5. jubileumi Smink-show és Show-szépe választás.

A műsorban lesz: arcfestés, testfestés, divatbemutató 6 évestől a nyugdíjas korosztályig.
Sportruházat – a helyi kézilabda csapat játékosaival – fehérnemű és fürdőruha bemutató.

Fellépnek amatőr énekesek és versenytáncosok, ifjúsági és felnőtt kategóriában.
elérhetőségeink: 06-70/369-35-88, 06-70/776-43-27, 06-70/940-7563

E-mail: sminkshowteam@lajt.hu

Téglás városa március 21-én 
ismét megrendezte a „Babszem 
Jankó” elnevezésű regionális me-
semondó versenyét. A II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola alsó tago-
zatos diákjai évfolyamonként 2-2 
tanulóval neveztek. Méltán lehet-
tünk büszkék kis versenyzőinkre, 
akik az iskolai selejtező után ke-
rültek a nagyobb megmérettetésre. 
Évfolyamonként értékelte a zsűri a 
gyerekek teljesítményét. Vizsgáz-
tunk mi, felkészítő pedagógusok 
is. Az eredményt befolyásolta, 
hogy milyen terjedelmű mesével 
indultak a tanítványok, életkoruk-
nak megfelelő volt-e a meseválasz-
tás. Külön figyelték azt is, milyen 
tisztán beszélnek a gyerekek, és 
hogy a magyar nyelv ereszkedő 
hanglejtésétől nem tértek-e el a kis 
mesemondók.

Díjazott diákjaink: 
Hajdú Krisztina 4.b 1. helyezett
Borza Fruzsina 2.b különdíj
Tikos Valéria 2.b különdíj
Brantner Lilla 4.a 3. helyezés
Azoknak a tanulóknak is gratulál-
tak, akik nem értek el helyezést, 
de meséjükkel élményt szereztek 
a közönségnek. Iskolánkat még 
képviselte: Kovács Marcell 1.a, 
Szijgyártó Kamilla 3.a, Kiss An-
tónia Bianka 3.a. 

Március 28-án ismét az Óperenciás 
tengeren túlra kalandoztunk a „Me-
sél a Sárét” elnevezésű megyei ver-
senyen. A házigazda Püspökladány 
volt. Itt már nemcsak alsós, hanem 
felsős tanulók mesemondását is él-
vezhettük. Iskolánk kiváló hírnevét 
itt is öregbítették diákjaink:
Kálóczi Helga 6.b, 1. helyezés
Borza Fruzsina 2.b, 2. helyezés
Tikos Valéria 2.b, 2. helyezés
Szijgyártó Kamilla 3.a, különdíj
Kiss Antónia Bianka 3.a, 3. he-
lyezés
Kovács Marcell 1.a, 3. helyezés
Hajdú Krisztina 4.b, 3. helyezés

Iskolánkat képviselte még 
Brantner Lilla 4.a és Török Gréta 
1.a osztályos tanuló. Azok a gyere-
kek sem jöttek el üres kézzel, akiket 

a zsűri most nem tudott jutalmazni. 
Őket az Apáczai Tankönyvkiadó, 
mint egyik fő támogató ajándé-
kozott meg. A felkészítő tanárok 
munkáját elismerő oklevéllel kö-
szönték meg: Kiss Imréné, Pástiné 
Karácson Mónika, Dorogi 
Krisztiánné, Dobai Imréné, Papp 
Sándorné, gratulálunk! 

Végül szeretnénk köszönetet 
mondani azoknak a szülőknek, 
nagyszülőknek, akik szabadidejüket 
feláldozva eljuttattak bennünket a 
versenyek helyszíneire. Fáradozá-
suk jutalmául páratlan élménnyel 
gazdagodhattak, mint mindenki a 
közönségből, aki a magyar népme-
sék gyöngyszemeit hallgatta.

Papp Sándorné
tanító

Szeretjük a meséket!

A Hajdú-Bihar Megyei Diák-
sport Szövetség, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Természetjáró 
és Diáksport Tanács által szer-
vezett Népek tavasza elnevezésű 
teljesítménytúrán vett részt isko-
lánk 60 tanulója, a Bükk-hegység 
csodálatos tájain. A 10 km-es táv 
rajtja és célja a Miskolci Herman 
Ottó Emlékpark volt. Az útvonal 
3 ellenőrözőponton át vezetett, 
(Molnár-szikla – Szeleta-tető – 
Dolka-hegy – Lencsés-nyereg – 
Keskeny-lyuk – Hársas-bérc) 260 
m-es szintemelkedéssel. A szint-
időt 5 óra hosszában állapították 
meg, amit lelkes csapatunk 3 óra 
alatt teljesített. Az előző heti esők 
igen csúszóssá tették a terepet, 

ezért helyenként segí-
tettük egymást a sáros 
hegyoldalon. Még ebben a 
gyors iramban is örömmel 
vettük észre az avar közül 
kikandikáló kora tavaszi 
virágos növényeket. A li-
lás rózsaszín erdei ciklá-
ment, a kék nárciszt, a rit-
ka, sárga virágú téltemetőt és talán 
a legkülönlegesebb veszélyeztetett, 
hússzínű, harang alakú, sakktáb-
laszerűen mintás, kockás liliomot.  
Az út végén nem is gondoltuk, 
milyen jól fog esni a rendezők kí-
nálta ebéd: hagymás zsíros kenyér, 
teával. Emléklappal, jelvénnyel 
ismerték el a csapat kimagasló tel-
jesítményét. Tanáraink is (Viola, 

Erzsike, Julika és Gyöngyi néni) 
elégedettek voltak, testnevelésből 
ötössel jutalmaztak bennünket. A 
kirándulás Lillafüreden ért véget, 
s mire besötétedett, szerencsésen 
haza érkeztünk.

Még ki sem pihentük magun-
kat, már várjuk a következő túrát.

II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és Hunyadi Mátyás Tagiskola

Mi így ünnepeltünk

Április 10-től 12-ig újabb sport-
csemegét tartogat a tavasz a sport-
szerető közönségnek, hiszen Berety-
tyóújfaluban és környékén rendezik 
a Magyar Nemzeti Autósport Szö-
vetség hat futamból álló országos 
bajnokságának nyitó futamát. Igazi 
„gigászok harca” lesz, a 400 km-es 
pályán (Berettyóújfalu – Derecske 
– Nagyrábé – Hajdúbagos) sztár-
versenyzőket láthatunk, közöttük 
lesz Palik László (Nissan Pick-up), 
Szalay Balázs (Opel Antara) és a 
cseh Zapletal (Mitsubishi L 200), 
az idei Dakar hetedik helyezettje. A 
hazai tereprally valamennyi ismert 
csapata mellett cseh, szlovák és ro-
mán versenyzők is bejelentkeztek. 

A verseny iránt érdeklődők áp-
rilis 10-én, pénteken a Morotva-li-
getben már déltől találkozhatnak a 
versenyzőkkel, hiszen itt tartják a 
mérkőzés rajt-ceremóniáját fél 2-kor. 
A versenyzők közúton közlekednek 
a különböző terepszakaszok, az úgy-
nevezett szelektív szakaszok között. 
Kilenc ilyen szelektív szakaszból áll 
a verseny, melynek ünnepélyes díj-
kiosztójára április 12-én, vasárnap, 
15 órakor a derecskei sportcsarnok-
ban kerül sor. Mindhárom napon 
lesznek érdekességek, pénteken a 

Morotva-ligetben például motoros 
bemutató, gyermekprogramok, fő-
zőverseny, illetve a Battery együttes 
koncertje szórakoztatja a nézőket. 
18 órától közönségtalálkozó lesz 
a versenyzőkkel, ahol beszélgetni, 
kérdéseket feltenni is lehetőségük 
nyílik a résztvevőknek. Derecskén, 
a Konyári úton lesz a szervizpark, 
ahol mindhárom nap szakaszai 
után az autók javítása, szervizelése 
történik. Nemcsak a szervizkamio-
nok, hanem a profi szerelők is igazi 
unikumnak számítanak. A berety-
tyóújfalui rajongók, szurkolók, ér-
deklődők a Derecske felé vezető út 

baloldalán, a lőtérnél kialakított 
„nézőponton” többször is találkoz-
hatnak a mezőnnyel, szombaton 9 
óra 50 perctől és 14 óra 30 perctől, 
illetve vasárnap 8 óra 40 perckor 
várható a mezőny erre a helyszínre. 

Lapzártáig húsz autó és 12 quad, 
illetve két motorkerékpár jelezte 
részvételét. A résztvevők verseny-
zői licenccel rendelkező profik, így 
igazán komoly versenyt láthatunk. 
Érdekesség, hogy a magyar honvéd-
ség csapata is elindul Gepárd néven, 
akiknek az autóját Palik László sze-
relői készítik fel. Ez lesz az első, „de-
bütáló” versenyük. 

A versenyhez kapcsolódóan 
MMS fotópályázat is meghirdetésre 
kerül, mely fotókat derecskerallye@
gmail.com oldalra elküldve egy 
„virtuális” fotópályázaton a legtöbb 
szavazatot kapó öt fotós a verseny-
zők által felajánlott értékes díjakat 
nyerheti. Ezen fotókból a későbbi-
ekben fotókiállítás nyílik Berettyó-
újfaluban és Derecskén. 

A szervezők köszönik Berettyó-
újfalu lakosságának együttműködé-
sét és megértését, és jó versenyzést, 
jó szurkolást kívánnak erre a hétvé-
gére.

R. S.

Brokernet országos terep-rallye 
bajnokság a Bomba energy drink kupáért

A Bibliaiskolák Közössége szeretettel meghívja Önt, 
kedves családját és barátait Krisztus példázatai című 

Biblia olvasókörre.

Részletes program:
Április 14.: A búza és a konkoly példázata (Mt. 13:24-30) 

Kaptunk-e jogot mások fölött ítélkezni?
Április 21.: A kenyeret kérő barát példázata (Lk. 11:1-13) 

Jézus! Taníts minket imádkozni.
Április 28.: Az irgalmas samaritánus példázata (Lk. 10:25-37) 

Ki az én felebarátom?
Május 5.: Az adós szolga példázata (Mt. 18:21-25) 
Hogyan tudunk megbocsátani embertársainknak?

Május 12.: A királyi menyegző példázata (Mt. 22:1-14) 
Mi a menyegzői ruha jelentősége?

Május 19.: A tíz szűzről szóló példázat (Mt. 25:1-13) 
Az olaj jelképe és fontossága a hívő életben. 

Mit jelent okosan és balgán várakozni?
Helyszín: Berettyóújfalu, Nadányi Zoltán Művelődési Központ, 

Bajcsy Zsilinszky u. 27. (Erdélyi Gábor-terem).
Időpont: 17.30 óra, keddenként.

A bibliakört vezetik: Dózsa Judit, bibliaoktató, 
Kovács Tiborné bibliaoktató.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Az Apáczai Kiadó és a „Szivár-
vány heted 7 határon” gyermek-
újság 11. alkalommal hirdetett 
országos népdaléneklési versenyt 
általános iskolások részére. A me-
gyei döntő helyszíne a debreceni 
Hatvani István Általános Iskola 
volt. Március 11-én az alsó ta-
gozatos tanulók, március 18-án 
a felsősök adhatták elő népda-
laikat. Az öttagú zsűri elnöke, 
Németh Endréné – az Apáczai 
Kiadó munkatársa, tankönyv-
szerző – köszöntőjében elmondta, 
hogy miért van nagy jelentősége a 
magyar népdalok őrzésének és az 
ilyen jellegű versenyeknek. 

A népdal a magyar kultúra 
része, melynek felbecsülhetetlen 
értékét már a múlt században fel-
ismerték, ezért megindult az ösz-
szegyűjtésük, lejegyzésük. Vikár 
Béla, Kodály Zoltán és Bartók 
Béla rendszeres és tudományos 
alapon álló népzenegyűjtő mun-
kája nyomán 14 ezer népdal került 
lejegyzésre. Napjainkban az ösz-
szegyűjtött népdalok száma ennek 

közel tízszerese. „A magyar népdal 
(…) az egész magyar lélek tükre. 
Mint egy nagy gyűjtőmedencébe 
századokon át belefolyt a magyar 
érzelmi élet minden patakja, nyo-
mot hagyott benne a magyarság 
minden lelki élménye bölcsőjétől 
fogva.” (Kodály Z.) Kodály a nép-
zenegyűjtés és zeneszerzés mellett 
legfontosabb feladatának a gyer-
mekek zenei nevelését tartotta. Az 
Apáczai Kiadó daloskönyveiben 
(1-8. osztály) a gyermekjáték- 
daloktól, a jeles napokhoz kapcso-
lódó népdalok, lakodalmasok, pá-
rosítók mind megtalálhatók. 

A versenyre jelentkezőknek tíz 
népdalt kellett „hozniuk”, mely-
ből kettőt adtak elő. Az énekesek 
többsége népviseletbe öltözött, 
ezzel még hitelesebbé váltak az 
előadások. Berettyóújfaluból a 
Hadobásné Karancsi Annamária 
vezette Pávakör tagjai: Major-
Pucsok Luca, Török Barbara, 
Szilágyi Ágnes, Carvalho Diana 
és Török Annamária szép siker-
rel szerepeltek, különleges, ritkán 
hallható népzenei dalanyagot ad-
tak elő. Ezüstérmet hozott haza, 
azaz második helyezést ért el – az 
alsó tagozat első korcsoportjá-
ban Balogh Benjámin (a József 
Attila Tagiskola 2. a osztályos 
tanulója, felkészítette: Lupás 
Ferencné tanító). Láng Hajnal-
ka a Szivárvány heted 7 határon 
gyermekújság felelős szerkesztője 
adta át az emléktárgyakat és dí-
jakat. Üres kézzel egy versenyző 
sem tért haza. 

Az eredményes szereplésekhez 
ezúton is gratulálunk.

Rácz Anikó

„A népdal kincs! – A nép kincse”
(Kodály)

A Vadon-szabadon Közhasznú Egyesület 
(Berettyóújfalu, Mátyás u. 3. sz.) 

tevékenységi körébe a TEÁOR 9499 egyéb közösségi 
szolgáltatás tartozik. 

2008. évi összes bevétele 24.000 Ft, 
a 2008. évi kiadás 2120 Ft volt.

A Hunyadi Mátyás Tagiskola Corvinák Alapítványa 
nevében köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felajánlották személyi jövedelemadójuk 

1%-át alapítványunknak. 
Az APEH által átutalt 210.343 Ft-ot az alapítvány 
céljainak megfelelően a gyermekek képességeinek 

jövőbeni fejlesztésére kívánjuk fordítani.
Erősné Árgyelán Ildikó, Corvinák Alapítvány Elnöke

Megköszönjük

Meghívók
A NYUGdÍJAsOk és 
idŐsek éLetet AZ 

éVekNek OrsZÁGOs 
sZÖVetséGe

és
hAJdÚ-BihAr MeGYei 

sZerVeZete
szeretettel vár mindenkit,

2009. április 25. 
(szombat), 9.00 órakor 

megrendezésre kerülő
KI-MIT-TUD
középdöntőre.

helyszín: Nadányi Zoltán 
Művelődési központ

házigazda: Berettyóparti 
Nyugdíjasok egyesülete

töltsön velünk, egy 
kellemes, vidám napot!

A belépés díjtalan!
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sport – nyolcadik oldal

A tolnai futsal-napok kere-
tében, amely a legnagyobb 
presztízzsel bíró női utánpótlás 
esemény hazánkban, március 
14-én került sor az 1994 után 
született, tehát az U15-ös 
korosztály tornájára.

Hét csapat jelent meg a kezdés-
nél, így a szervezők döntése alap-
ján körmérkőzéses szisztémában 
bonyolították az összecsapásokat, 
minden klubnak hat mérkőzés 
jutott.

A házigazda Tolna mellett a 
Mezei-Vill FC Berettyóújfalu, a 
Szekszárd, a Dombóvár, a PMFC 
(Pécs), a Bonyhád és a Szeged ver-
sengett a pontokért. A mezőny 
vegyes volt. Voltak olyan klubok, 
amelyek csak nagypályás játékkal 
foglalkoztak eddig, s most kóstol-
gatják a futsalt, s voltak olyanok 
is, akik csak teremlabdarúgó kép-
zésben részesülnek.

Az eredmények alapján kör-
vonalazódni látszott, hogy a 
Mezei-Vill-es lányok kiemelked-
nek a mezőnyből, hiszen előbb a 
PMFC-t verték 9-1-re, majd az 
igen jó erőkből álló Szegedet fek-
tették kétvállra, hátrányból fel-
állva, később a torna másik nagy 
favoritjának számító Tolna elleni 
összecsapást is hozták Pallai Gá-
bor tanítványai. A három további 
mérkőzésen gólt sem kaptak, a 
Dombóvárt 7-0-ra, a Bonyhádot 
11-0-ra, majd a legvégén a Szek-
szárdot 15-0-ra verték, s igen 
imponáló, 49-4-es gólaránnyal 
magabiztosan gyűjtötték be az 
aranyat a berettyóújfalui lányok. 

A győztes csapat edzője el-
mondta, hogy tanulni jöttek, 

gyakorlásnak szánták ezt a tornát, 
az edzéseken tanultakat élesben, 
meccs-szituációban elsajátítani. 
Elégedett volt tanítványaival a 
magyar férfi felnőtt válogatott 
kerettag kapus, hiszen több olyan 
dolgot láthatott vissza, amelyet 
a tréningek során tanított meg a 
lányoknak. Agresszív, erőszakos, 
gyors, egyérintős játékot játszot-
tak, amely meghozta gyümölcsét. 

A gólkirálynő is a bihari klub-
ból került ki Mosdóczki Evelin 
személyében, aki 16 gólig jutott hat 
mérkőzés alatt. A torna legjobb já-
tékosát a Szeged adta, Csikós Dóra 
vehette át a kitüntetést. A legjobb 
kapust a hazai Tolna-Mözs adta.

A tornagyőztes meccseit kivéve 
a legtöbb találkozó nagy küzdel-
met hozott, szoros mérkőzéseket 

vívtak a felek, jól szolgálta az ese-
mény a fő célját, a futsal népszerű-
sítését. A végén a második helyért 
zajló csatában a Szeged egy góllal 
felül tudta múlni a Tolnát, ami 
kicsit talán csalódást jelenthet a 
házigazdáknak, mint ahogyan az 
is, hogy egyik játékosuk csak egy 
góllal maradt le a gólkirályságról.

Brumár László, MVFC

Mezei-Vill FC: a lányok is bajnokok

Március 27-én az Önkormány-
zati Minisztérium Márványter-
mében a 2008 második felében 
Európa- és világbajnokságokon 
nem olimpiai sportágakban és nem 
olimpiai szakágakban sikeresen 
szerepelt sportolókat, edzőket, fel-
készítőket köszöntöttek. A rendez-
vényen miniszteri oklevélben része-
sült Makrai Éva Gyöngyi erőemelő, 

a berettyóújfalui Eötvös József 
Szakképző Iskola diákja és felké-
szítője, Ungai János. Éva 2008-ban 
a prágai Fekvenyomó világbajnok-
ságon a világbajnoki címet szerzett 
női válogatott tagja volt, valamint 
Dél-Afrikában az Ifjúsági- és ju-
nior erőemelő világbajnokságon 
fekvenyomásban világbajnoki címet 
szerzett, világcsúccsal. 

Elismerések

Anyakönyvi 
hírek
Születtek

Január 13.: Miklovics Léna 
(Miklovics László – Papp Ilona)

Március 1.: Balogh Hanna 
Dalma (Balogh Csaba Sándor – 
Guth Marianna)
7.: Bagdi András Botond (Bagdi 
András – Kiss Ágnes)
12.: Domokos Zalán (dr. Do-
mokos Zsolt Zsigmond – Kerezsi 
Pálma)

Házasságot kötöttek
Március 21.: Kaczkó Mihály – 
Szegedi Zsanett

Elhunytak
Március 4.: Papp Péter (1948)
14.: Csarkó Sándorné Balogh Er-
zsébet (1924)
17.: Karacs Miklósné Török Er-
zsébet (1927)
18.: Bondár Imre János (1933)

Sporteredmények

futsal

NB I. hírek
Április 14-én, kedden, 20 órá-
tól MVFC – Aramis Magyar 
Kupa döntő Gyöngyösön, 
melyre jelentkezni Nagy Csa-
bánál lehet. A döntőn résztve-
vő berettyóújfalui szurkolók 
mindegyike ajándékot kap. 
18-án, pénteken a Kabos End-
re Városi Sportcsarnokban a 
rájátszás következő forduló-
jában az MVFC ellenfele az 
Üllő FC Csőmontage lesz. A 
döntőbe a két győztes mérkő-
zést „produkáló” csapat jut. 

laBdarúgás

NB III.
Felnőtt
BUSE – Tiszakanyár  1:1
Diósgyőr – BUSE  2:0

U-19
Tiszakanyár – BUSE  1:1
U-16 
Tiszakanyár – BUSE  2:7
U-15 
BUSE – Derecske  2:0
U-13
BUSE – Derecske  1:1

KézilaBda

Női felnőtt megyei
Balmazújváros – BMSE  31:24

Férfi NB II.
Békéscsaba – BMSE  28:29
BMSE – Gyula  29:24
Rákóczifalva – BMSE  30:27

Ifi
Békéscsaba – BMSE  38:26
BMSE – Gyula  40:27
Rákóczifalva – BMSE  27:41
Kiskunhalas – BMSE  28:27

A lányok edzője: Füredi Andrea és Pallai Gábor, a Mezei-Vill válogatott kapusa

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
programjai 

április 10. és 30. között

14. 14.00 – Nyugdíjas Klub – énekkar
 17.30 – Bibliaismereti előadás az Erdélyi Gábor-teremben
15. 15.00 – Pávakör 
16. 14.00 – Nyugdíjasok akadémiája
17. 20.00 – Insane, Hope to Belive koncert a Parola Pinceklubban
20. 13.00 – Nyugdíjas Klub összejövetele
21. 14.00 – Nyugdíjas Klub-énekkar
 14.00 – Éneklő Ifjúság
 17.30 – Bibliaismereti előadás az Erdélyi Gábor-teremben
22. 15.00 – Pávakör 
23. 14.00 – Nyugdíjasok akadémiája
25. 09.00 – Nyugdíjas Klub – Ki Mit Tud?
28. 14.00 – Nyugdíjas Klub-énekkar
 17.30 – Bibliaismereti előadás az Erdélyi Gábor-teremben
29. 15.00 – Pávakör
 16.00 – Nők a XXI. században, édesanyák estje

Kiállítás:
Ékszerkiállítás: 

megtekinthető április 20-ig, munkanapokon: 9.00 – 17.00-ig

egészséges életmód:
Minden héten kedden és csütörtökön, 15.00 órától csontritkulást 

megelőző torna

Április 21., 14.00 óra
15. alkalommal rendezik Berettyóújfaluban az Éneklő Ifjúság minősítő 
hangversenyt
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ

Végeredmény:
1.  Mezei-Vill FC 
 Berettyóújfalu
2.  szegedi Ak
3.  tolna-Mözs
4.  Bonyhád
5.  pMFC
6.  dombóvár
7.  szekszárd


