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Sokszínű volt és szórakoztató 
- ünnep volt az ünnep -

Berettyóújfaluban immár ha-
gyománynak számít, hogy a hivata-
los dátumnál egy nappal korábban, 
augusztus 19-én tartják nemzetünk 
egyik legnagyobb, államalapítá-
sunk ünnepét, és emlékeznek meg 
első királyunk, István szentté ava-
tásáról. És az is hagyomány, hogy a 
szervezők ilyenkor igyekeznek a vá-
ros apraja-nagyja számára ünneppé 
tenni az ünnepet, változatos progra-
mokkal szórakoztatni az érdeklődő 
közönséget. Így történt ez idén is, a 
rendezvény központi színtere most 
is a Szent István tér volt, de más 
helyszíneken már kora délutántól 
megkezdődtek a programok. 

A Bihari Múzeumban családi 
múzeumi délutánt rendeztek „Légy 
áldott, Szent István király” címmel. 
A történelmi játszóházban – amel-
lett, hogy az összesereglett gyerekek 
kipróbálhatták kézügyességüket, 
elkészíthették több évszázaddal 
ezelőtti elődeink pártáját és ha-
disisakját – megismerhették azt a 
korszakot és történelmi eseményt, 
amelyről minden év augusztusában 
megemlékezünk. A múzeum mun-
katársai fontosnak tartják, hogy a 
felnövekvő korosztály úgy tanul-
hassa meg az államalapítás tényét 
és lényegét, államiságunk történe-
tének kezdeteit, ahogy számukra a 
legelérhetőbb, a legérthetőbb. Így 

ismét együtt tanulhatott játszva au-
gusztus 19-én délután több korosz-
tály is a Bihari Múzeum udvarán. A 
Sinka István Városi Könyvtár már 
harmadik alkalommal kapcsoló-
dott be a családi délután program-
jába ezen a napon, „Jót, s jól! Ebben 
áll a nagy titok…” című irodalmi 
társasjátékra várták a könyvtáros-
ok az érdeklődőket. A Kazinczy- és 
Radnóti-év alkalmából Kazinczy 
Ferenc és Radnóti Miklós életével 
és munkásságával kapcsolatos fel-
adatokat oldottak meg. Anyukák, 
apukák, gyerekek vegyes csapatai a 
hagyományos társasjátékok szabá-
lyai szerint vetélkedtek egymással a 
könyvtár olvasótermében. 

A Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ kiállítótermében is új ki-
állítás várta ebből az alkalomból a 
művészeteket kedvelőket. Tamás 
András fotóművész tárlatát nyitotta 
meg a Berettyóújfaluban jól ismert 
fotóművész, barát, sorstárs, Gom-
bos Ferenc. Az ünnepélyes megnyi-
tóra hivatalos volt Cselényi László, a 
Duna Televízió elnöke is, aki elfog-
laltsága miatt azonban csak levélben 
köszöntötte az általa nagyra tartott 
kiállító művészt. A „Mi, falusiak és 
városiak” címet viselő tárlat Szent-
pétervártól Párizsig, illetve szülő-
földjéről, erdélyi falvakról készített 
képeit összegzi a fotósnak, melye-

ken tájakkal, emberekkel, sorsok-
kal, élethelyzetekkel szembesülhet 
az érdeklődő közönség… 

Még 30 ºC-os meleget ontott a 
Nap, amikor a Szent István téren fél 
hatkor megjelentek a városunkban 
fellépő hazai és külföldi együttesek.

Pattogó ritmusokkal, frissítő 
dallamokkal elsőként érkezett a be-
rettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar 
Szilágyi Péter karmester vezetésé-
vel, akik évtizedek óta jelen vannak 
a magyar fúvószenei életben, és vá-
rosunk zenei életében, rendezvénye-
in is meghatározó szerepet töltenek 
be már 42 esztendeje. 

Őket váltotta az In Stinct mo-
dern táncegyüttes Romániából. 
Fiatalok, lelkesek voltak ezek a 
kedves táncosok. A hőségben latin 
táncokat jártak, falatnyi ruhákban 
a lányok, fekete-fehérben a fiúk. 
Produkciójuk után kifulladva, verí-
tékben fürödve lejtettek ki a térről.

Pár perc múlva eltéveszthetetlen 
hangok kíséretében pillanthattuk 
meg a török félholdas zászlót. A 
dobok és fúvós hangszerek jelleg-
zetesen török hangzást nyújtottak, 
és ritmust diktáltak az Ibhot Izmir 
tánccsoportnak. A mi szemünk-
nek úgy tűnt, hogy rengeteg ruha 
van a táncosokon és túlságosan 
zárt fejdísz. Ők azonban remekül 
bírták a hőséget, táncoltak, gug-

Tájékoztatás
a felső tagozatos tanulók 

utaztatásáról
Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2009 őszétől 

felújítja a József Attila Általános Iskolát, 
valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát. 

A felújítás ideje alatt a felső tagozatos tanulók oktatása a bakonszegi 
és a mezősasi általános iskolákban történik. 

Az önkormányzat megállapodást kötött a Hajdú Volán Zrt.-vel a 
diákok utaztatásáról, mely szerint mindaddig fenntartja a járatok 

közlekedését, amíg a tanulók szállítása szükséges. 
Az autóbuszjáratok indulása a következő rend szerint történik: 

József Attila Általános Iskola:
Indulás helye: József Attila utcai (a lakótelep oldalán lévő) járdán 

kialakított buszmegálló
ideje: minden tanítási napon 7.35 óra

módja: 4 db csuklós autóbusszal a bakonszegi általános iskola előtt 
kialakított buszmegállóba.

A buszmegálló kialakítása miatt 2009. szeptember 1-jétől 
a József Attila utcán egyirányú forgalmi rend kerül bevezetésre, 

ezért kérjük a szülőket, gépjárműveikkel ne akadályozzák az 
autóbuszok közlekedését és a haladó forgalmat.

Visszautazás Berettyóújfaluba:
Naponta 13.00, illetve 14.00 órakor induló járatokkal.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola:
Indulás helye: az iskola mellett kialakított 3 autóbusz-megállóhely

ideje: minden tanítási napon 7.35 óra
módja: 4 db csuklós autóbusszal a mezősasi általános iskola előtt 

kialakított buszmegállóba.

Az iskolánál útkorlátozásra nem kerül sor, de kérjük a szülőket, hogy a 
buszok közelében óvatosan közlekedjenek.

Visszautazás Berettyóújfaluba:
Naponta 13.00, illetve 14.00 órakor induló járatokkal. 

Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala

TÁJÉKOZTATÁS
FORGALMI REND VÁLTOZÁSÁRÓL

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2009. szeptember 1-jétől 
buszmegálló kialakítása miatt a József Attila utcán 

egyirányú forgalmi rend kerül bevezetésre, mely menetirányának 
kialakítása a rendőrség felől a Bajcsy-Zsilinszky u. felé történik. 

Ennek értelmében az Oláh Zsigmond utcáról is csak a jobbra 
kanyarodás lesz lehetséges. 

Tanítási napokon reggel 7.30 órától 4 db csuklós autóbusz veszi 
fel a felső tagozatos tanulókat, ezért kérjük az arra közlekedőket, 

ebben az időszakban fokozott figyelemmel haladjanak el az érintett 
útszakaszon.

Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala

goltak, forogtak, toppantottak, 
hujjogtak. Rózsaszín, lila, bordó, 
ezüst, piros, narancs- és citromsár-
ga színkavalkád kavargott a sze-
münk előtt. Vitathatatlanul a török 
csoport volt a legszínesebb. De nem 
elégedtek meg annyival, hogy csak 
ők táncoljanak, a nézőket is bevon-
ták, amiből óriási derültség támadt. 
Integetve, hangosan köszöngetve 
sétáltak ki a térről. 

Utolsóként a vásári komédiákat 
megidéző csoport érkezett. Óriási 
bábokat viselve magukon életképet 
adtak elő. A látványuk már csak 
azért is meglepő volt, mert azon 
gondolkodtunk, hogy hol láttak ki 
a bábokból a művészek. A súlya sem 
lehet kevés egy ilyen jelmeznek. 
Előadásuk kacagtató volt, és a kivo-
nuláskor igyekeztek minél több em-
bert megsimogatni lapátkezükkel. 

A téren ekkor már hullámzott a 
tömeg. A fiatalok egy csoportját fél 
hétkor a nagyszínpadhoz vonzotta 
a helyi Tomcats együttes koncertje, 
és míg a fiúk a közönséget szórakoz-
tatták, addig a kisszínpadon már ké-
szülődött az Ice Art Magyarország 
vezetője, M. Tóth Zsolt jégszobrász, 
hogy egyetlen jégtömbből kifaragja 
a magyar koronát. A jégszobrászat-
hoz külön zenét is komponáltak, de 
a fűrész, a fúró, a csiszoló hangja 
így is erőteljes volt. A jégtömbbe 
karcolt tulipán talapzaton fokoza-
tosan jelent meg, és formálódott a 
Szent Királyi korona. Röpült a jég, 
fröccsent a víz, az emberek pedig 
boldog felkiáltással fogadták a vá-
ratlanul nyakuk közé dobott kásás 
havat. Hó augusztusban! Nem volt 
egyetlen felesleges mozdulat sem, 
minden profizmusról árulkodott. 
Ámulattal néztük, és lelkesen tap-
soltunk a végeredménynek. Fél sze-
münkkel még a jégkoronát néztük, 
de már is a nagyszínpadon fellépő 
Fiesta zenéjét élvezhettük. Időnként 
meglepődöm hírességeink külső 
adottságain, de tehetségük mindezt 
ellensúlyozza. A jó zenéhez termé-
szetesen gyorsan akadtak önként 
jelentkező táncosok is. Kellemes 
volt elandalodni a lírai dalokon, 
és megmozgatni lábainkat minden 
forróbb ritmusra.

Az este fő műsorszáma a MADE 
IN BROADWAY musical show 
volt. A budapesti Musical Színház 
művészei Pál Tamással karöltve a 
leghíresebb zenés darabok, leghí-
resebb dalaiból adtak elő, kiegé-
szítve látványos színpadi ruhákkal, 
mozgással, fényekkel. A művészek 
hangja gyönyörű volt, és örömmel 
ismertem fel a különböző darabok 
slágereit, és nyugtáztam, Pál Tamás 
hangja a Megasztár óta semmit sem 
vesztett csengéséből. 

Mire besötétedett, már min-
denki nagyon várta a tűzijátékot. 
Felnőttek és gyerekek csodálattal fi-
gyelték az első petárdák durranását.

Pontosan tízkor kialudtak fé-
nyek a Szent István téren, és a régi 
tűzoltólaktanyáról felröppentek 
a fényes csíkok. A görögtűz után 
mindenki meglepetésére újult erő-
vel – mint egy második felvonás – 
folytatódott a tűzijáték, színes szik-
ra- és füstkupolát borítva az ámulva 
gyönyörködő tömeg fölé.

Mikor az utolsó szikra is ellob-
bant, élményekben gazdagon ban-
dukoltunk haza az augusztusi lan-
gyos éjszakában.

Erősné Árgyelán Ildikó

Vállalkozók figyelmébe!
Ez év őszén tizenkettedik alkalommal rendezik meg 

a területi kamarák a 
BIhARI szÁmAdó nApokAt.

Az október 15-17-ig tervezett rendezvénysorozatnak 
hagyományainkhoz híven a berettyóújfalui városi sportcsarnok ad 

otthont. A három nap során szakmai előadások, kulturális programok 
kerülnek megszervezésre.

A rendezvény kiemelkedő eseménye lesz a termékbemutató, 
kiállítás és vásár, melynek szervezési munkálatai megkezdődtek.

Az igazi vásárhangulat kialakulásához a termék-előállítók, 
mezőgazdasági vállalkozók, szolgáltatók, kereskedők, alkotóművészek 

jelentkezését várjuk.
további tájékoztatást nyújt: 

a HB megyei Kereskedelmi és Iparkamara Területi Irodájában 
Balogh Sándorné, Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 47. 

T./F.:  54/404-261, 20/2655989, 
E-mail: Balogh.Sandorne@hbkik.hu

Tisztelettel: Balogh Sándor,
a HBKIK Berettyóújfalui Szervezet elnöke

Fotók: Kari
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„Európát itt kell építeni, ahol élünk”

Átalakulóban a város képe

A falugazdász rovata

Augusztus 27-én ismét örömte-
li alkalomra gyűltek össze a város 
vezetői, az országgyűlési és önkor-
mányzati képviselők, valamint az 
oktatási intézmények képviselői, 
programkészítők, programmene-
dzserek, kivitelezők az Arany János 
Gimnázium után ezúttal a II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola Hunyadi 
Mátyás Tagiskolájában, hogy tájé-
koztatást adjanak a jelenlévőknek, 
illetve a megyei és helyi sajtónak a 
Rákóczi-Hunyadi-iskolákban most 
elkezdődött, nagy horderejű beruhá-
zásokról. Mint az ismert, városunk 
két általános iskolája két tagintéz-
ményével együtt, valamint a gimná-
zium közel másfél milliárd forintos 
támogatást nyert az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv Észak-alföldi 
Operatív Program támogatási rend-
szeréhez benyújtott pályázataikkal a 
felújításukhoz, bővítésükhöz. Előző 
lapszámunkban már beszámoltunk 
olvasóinknak az elsőként a gimná-
ziumban megindult munkálatokról. 
Most arról kaptunk tájékoztatást a 
programnyitó rendezvényen, hogy 
a Rákóczi- és Hunyadi-iskolák-
ban milyen munkákat végeznek 
el a kapott 472.283 ezer forintból, 
melyhez pluszban Berettyóújfalu 
önkormányzata is önrészként közel 
25 millió forint támogatást adott. 

A tájékoztatón Szeifert Ferenc pol-
gármester köszöntötte a megjelen-
teket, majd kijelentette, ez a mai 
rendezvény méltó folytatása annak a 
városunkban öt éve elindult struk-
túra-átalakítási folyamatnak, ami il-
leszkedik Berettyóújfalu iskolaváros 
koncepciójába, és mellyel egyre job-
ban kiteljesedik egy fenntartható in-
tézményhálózat kialakulása. Hiszen 
városunk a pedagógiai tevékenysé-
gét tekintve mindig is élen járó te-
lepülés volt számos nevelési-oktatási 
intézményével, melyek kiváló szak-
mai színvonalon végzik munkáju-
kat, egyre nagyobb a súlyuk a Bihari 
kistérség gyermekeinek nevelésében 
és most már nem csupán középisko-
lai fokon. Ezt követően azt az utat 
ismertette a polgármester a bölcső-
détől a középiskolákig, amelyen 
a struktúraváltást következtében 
végigmentek az intézmények. Szólt 
a már korábban is számos kisebb-
nagyobb beruházásról, amiket a 
korszerűsítésük érdekében tettek, 
hogy megfelelhessenek egy isko-
laváros követelményeinek, hiszen 
vallják, hogy egy térségközpontnak 
az oktatás terén is egyre nagyobb 
szerepet kell betöltenie. Szeifert 
Ferenc polgármester után Kovács 
Zoltán, a Rákóczi-Hunyadi össze-
vont intézmény igazgatója emelke-

dett szólásra, megállapítva, hogy 
a két tagintézményben most kez-
dődött beruházás egy megfeszített 
közös munka, összefogás gyümöl-
cse, és megköszönte mindenkinek: 
a programkészítőknek, programot 
menedzselőknek, az országgyűlési 
képviselőknek, polgármesteri hiva-
tali vezetőknek, munkatársaknak a 
munkáját. A két iskolában dolgo-
zóknak is köszönetet mondott, akik 
nagy várakozással tekintenek a jövő 
felé, és eddig is megtettek, megtesz-
nek mindent azért, hogy az oktató-
nevelő munka mennél kisebb sérü-
léssel folyjék a munkálatok, a tanév 
idején. Hiszen négy helyszínen lesz 
tanítás ez idő alatt, és nem kis szer-
vező munkát igényelt és igényel 
majd az oktatás zavartalanságának 
biztosítása. Az épületek teljes kül-
ső-belső rekonstrukciója, komplex 
akadálymentesítés, a nyílászárók 
cseréje, tetőcsere, teljes elektromos 
hálózat csere, az informatika szak-
tanterem, nyelvi labor, melegítő 
konyha, sportudvar kialakítása mel-
lett a projekt része lesz még olyan új 
oktatási eszközök beszerzése is, ame-
lyek biztosítják, hogy a külsejükben 
megújult épületekben XXI. századi, 
megújult pedagógiai programokkal 
dolgozhassanak az esélyegyenlőség, 
a hátrányok leküzdése, a felzárkóz-

tatás érdekében. Az igazgató végül 
azt is elmondta, nem titkolt álmuk, 
hogy katalizátorává szeretnének vál-
ni a kompetencia-alapú oktatásnak 
a kistérségben. 

Mezei József, a Mezei Vill Kft. 
ügyvezetője, aki a kivitelező céget 
képviselte a rendezvényen, azzal a 
kijelentéssel kezdte hozzászólását, 
hogy: „Európát itt kell építeni, ahol 
élnünk.” Majd kifejtette, boldog, 
hogy a Bihari Vállalkozói Egye-
sületbe tömörült cégek eljutottak 
olyan színvonalra tudásban és erő-
ben, hogy egy országos közbeszer-
zési eljárásban lebonyolított nagy 
beruházásnak – mint a jelenlegi 
– nyertesei tudnak lenni, több be-
rettyóújfalui vállalkozónak bizto-
sítva ezzel munkát, családjaiknak 
megélhetést. Hisz a városban most 
folyó beruházásokat majdnem 100 
%-ban újfalui cégek és alkalma-
zottaik végzik. Az ügyvezető ezek 
után ígérte, hogy a rájuk bízott fel-
adatokkal a lehető legjobb szakmai 
színvonalon és határidőre fognak 
elkészülni. A Hunyadi Mátyás Tag-
iskolában a főépületet már szeptem-
ber 1-jén birtokba vehetik a gyere-
kek, a Rákóczi-iskola épületében 
pedig kb. 4 hónap múlva kezdhetik 
meg a tanítást. 

L. M.

Építészeti tervpályázatok ered-
ményét hirdették ki augusztus 19-
én a berettyóújfalui polgármesteri 
hivatal nagytermében. A pályamű-
veket a bírálóbizottság véleménye 
alapján Szeifert Ferenc polgármes-
ter értékelte, és adta át a díjakat.

A tervpályázat az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv Észak-alföl-
di Operatív Program támogatási 
rendszeréhez benyújtott – Berety-
tyóújfalu egészséges város – című, 
a berettyóújfalui városközpont 

rehabilitációját célzó projekthez 
kapcsolódik. A program kétfor-
dulós eljárásban vesz részt, az első 
fordulón sikeresen túljutott, és a 
Regionális Fejlesztési Programok 
Irányító Hatósága előzetesen 720 
millió 680 ezer forint összegű tá-
mogatásra érdemesnek ítélte. A 
projekt jelenleg a fejlesztés idősza-
kában tart, melynek során megva-
lósulnak a szükséges előkészületi 
munkák. Ezek közé tartozik a ter-
vezési dokumentumok – engedé-

lyezési dokumentációk és kivitele-
zési tervek – elkészítése. A tervező 
cég kiválasztására a tervpályázat 
keretében most került sor. A pályá-
zat 2. fordulójának benyújtásának 
határideje 2009 decembere.  

Berettyóújfalu jövőképe szerint 
egy minden szempontból „egészsé-
ges város” létrehozása a cél, amely 
nem csupán a turisták, de az ál-
landó lakosság számára is vonzó 
környezetet tud biztosítani azáltal, 
hogy vigyázza, gondozza természe-
ti és épített környezetét, kellemes 
lakóhelyet biztosít polgárainak, és 
ösztönző gazdasági környezettel 
serkenti a gazdaság szereplőit. E 
fenti cél érdekében az önkormány-
zat Berettyóújfalu hagyományaihoz 
és kistérségi központi szerepéhez 
méltó városközpont kialakítását 
tervezi, ezért hirdette meg 2009 
júniusában a nyílt tervpályázatot 
a településközpont rehabilitációjá-
hoz. A projekt legfontosabb eleme 
a Szent István tér, valamint a kap-
csolódó területek környezetének 
turisztikai, kulturális, szórakoz-
tató és szabadidő együttes céljára 
szolgáló térrendszer közterületi és 
építészeti karakterének meghatá-
rozása, az érintett területek közle-
kedésfejlesztése. A tervezési terü-
leten kijelölt épületek átalakítása, 

bővítése és korszerűsítése. A terv-
pályázat részét képezi ezenkívül a 
város „zöld szigetének”, a Népli-
getnek a rehabilitációja, melynek 
keretén belül zöldterületi rekonst-
rukció, térburkolat lefektetése és 
EU-konform játszótér tervezése 
szükséges. A pályázatra 7 pályamű 
érkezett, melyek szakmai bírálatát 
a tervpályázati bírálóbizottság au-
gusztus 15-16-i ülésén végezte el.

A tervpályázat eredményének 
összefoglaló értékelése:

A benyújtott pályamunkák a 
bírálati szempontoknak általános-
ságban megfeleltek, de a bíráló 
bizottság véleménye szerint a ki-
tűzött célokat – teljes mértékben 
– egyik pályázat sem érte el. A ter-
vezési program összetettsége miatt 
a pályázatok a követelményeknek 
is eltérő módon tettek eleget. Ezért 
a bíráló bizottság arra törekedett, 
hogy az értékelés a kritikus bírála-
ton túl a tervező csapat, valamint a 
hasznosítható megoldások megta-
lálására, illetve a továbbtervezésre 
tett ajánlások megfogalmazásá-
ra terjedjen ki. A bírálóbizottság 
egyhangúlag úgy döntött, hogy 
a pályázatot eredményesnek nyil-
vánítja, de a pályázat díjazására 
rendelkezésére álló összeget teljes 
mértéken nem használja fel.

Így első és második díjat adtak 
ki, egy pályázatot kiemelt meg-
vételben, egy pályázatot megvé-
telben, három pályaművet pedig 
költségtérítésben részesítettek. Az 
első és második díjban részesített 
pályamű a résztvevő mezőnyből 
kiemelkedett, az összetett tervezési 
feladatot a leginkább átgondoltan, 
egységes koncepcióban ők oldot-
ták meg. A kiemelt megvételben és 
megvételben részesített pályamű-
vek csak egy-egy részfeladatra ad-
tak jó megoldást, emiatt harmadik 
díj kiadását a bíráló bizottság nem 
tartotta indokoltnak.

A költségtérítésben részesített 
pályaművek bár a pályázati kiírást 
tartalmilag teljesítették, az alkal-
mazott javaslatok a bíráló bizott-

ság véleménye szerint nem voltak 
továbbfejlesztésre alkalmasak.

A pályaművek díjazása: 
A bírálóbizottság egyenként 

bruttó 300.000 Ft költségtérí-
tésben részesítette a Csanády és 
Csanády Kft-t, Kertész Attila épí-
tészmérnököt és a Reprojekt Kft-t.

Bruttó 800.000 Ft megvételben 
részesítette a Pláne és Plánum Kft-t 
és 1.100.000 Ft kiemelt megvétel-
ben az Art-Vital Kft-t.

A tervpályázat második helye-
zettje a Stúdió Északmagyarország 
Kft., ezért bruttó 1.900.000 forin-
tos díjban részesítették. A tervpályá-
zat első helyezettje a Room Projekt 
Kft. lett, akiket bruttó 2.200.000 
forintos díjjal jutalmaztak.

L. M.

Hihetetlen hamar eltelt ennek az 
évnek ez az első nyolc hónapja, s ami 
még hihetetlenebb számomra, hogy 
már itt az ősz a kertek alatt, illetve 
már a kertekben is. A háziasszo-
nyok a befőzéssel vannak elfoglalva, 
paradicsomot, lecsót – a dédnagy-
anyám mindig azt mondta, hogy 
az augusztusi paradicsom a legéde-
sebb, azt kell befőzni -, szilvalekvárt 
tesznek el, hogy legyen mit elővenni 
a zord téli napokon. A gazdák túl 
vannak az aratáson, a tarlóhántás, 
az őszi kalászosok talaj-előkészítése, 
de már a napraforgó betakarítása is 
a napi munkák közé tartozik. Aki a 
határt járja, látja, hogy a napraforgó 
-vetések jelentős része kettős kelésű, 
igen nagyok az eltérések az első, 
illetve a második kelésű növények 
között. A rendkívüli időjárás fo-
lyománya, hogy a kukoricák zöme 
szinte egyik napról a másikra lesült, 
a csövek lefelé fordultak, a növény 

befejezte élet-tevékenységét. Sajnos 
a kényszerérett kukoricáktól nem 
várható kiváló termés, így a termés-
átlagok igen változó képet mutat-
nak, nagy a szóródás. 

A következő lapszámban az őszi 
munkákról bővebben írok majd, 
most inkább néhány fontos dologra 
hívom fel a gazdálkodók figyelmét:

1. Az Agrár-környezetgazdál-
kodás első ötéves ciklusa 2009. au-
gusztus 31-én zárul. A Gazdálkodá-
si naplót tehát mindenkinek el kell 
készítenie, le kell zárni ezt az évet is, 
majd a lemásolt Gazdálkodási nap-
lót aláírva kell elküldeni.

2. Várhatóan 2009. szeptember 
15. – 2009. október 15. között lehet 
a „Fiatal gazdálkodók támogatása” 
pályázatot benyújtani a Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 
(továbbiakban: MVH) benyújtani. 
A támogatás célja a fiatal mezőgaz-
dasági termelők gazdaság-alapítá-

sának, valamint a birtokstruktúra 
átalakításának előmozdítása, a me-
zőgazdasági munkaerő korstruktú-
rájának javítása, a vidék népesség-
megtartó képességének növelése és a 
mezőgazdasági tevékenység hosszú 
távú fenntartása. A nyertes pályá-
zók vissza nem térítendő támoga-
táshoz juthatnak, amelynek 90 %-t 
az MVH előre kifizeti. A támogatás 
tetszőleges célra fordítható, mértéke 
a támogatási határozat kézhezvéte-
lét követő 4. évre vállalt üzemméret 
nagysága szerint alakul. (1 EUME 
kb. 300.000 Ft)

– 4 EUME – 6,99 EUME üzem-
méret között 20.000 euró

– 7 EUME – 9,99 EUME üzem-
méret között 30.000 euró

– 10 EUME üzemméret fölött 
40.000 euró

A támogatás összege a támoga-
tási döntést megelőző év december 
31. napján az Európai Központi 
Bank által meghatározott árfolya-
mon kerül átváltásra.

Feltételek: 
– A támogatási kérelem be-

nyújtásakor elmúltak 18 évesek, 
de 40. életévüket még nem töltöt-
ték be;

– Vállalják, hogy a mezőgaz-
dasági tevékenységet 5 éven ke-
resztül egyéni vállalkozóként, va-
lamint főtevékenységként végzik;

– Vállalják, hogy részt vesznek 
az Új Magyarország Vidékfejlesz-
tési Program keretében szervezett 
képzésen;

– Nem pályázhatnak azok, 
akik a támogatási kérelem be-
nyújtása előtt már nyújtottak be 
agrár- vagy agrár-vidékfejlesztési 
célú támogatási kérelmet vagy 
más pályázatot az MVH-hoz.

Felhívom a figyelmét a pályáz-
ni szándékozóknak, hogy amikor 
a cikket írom, még nem biztos a 
határidő. Figyelni kell az FVM, 
illetve az MVH honlapját, hogy 
senki ne maradjon le. 

Ékes Irén, falugazdász

Bővül a városban az ellátási 
színvonal

Nyári kánikulában is jólesően 
hűvös, levegős, 3000 m2-es csar-
nok, tisztaság, esztétikus berende-
zések, friss árutól roskadozó polcok, 
hűtőpultok…, mintha valóban itt 
volna a Kánaán, ahonnan a bőség 
kosarából mindenki egyaránt ve-
het…, csak hát nem ingyen, nem 
éppen úgy, ahogy több mint 160 
évvel ezelőtt a mi Petőfi Sándorunk 
gondolta. Mi XX-XXI. századi em-
berek már megtanultuk, hogy min-
denért fizetni kell, mindennek meg 
kell adni az árát. Mindazonáltal a 
„bőség kosarával” semmi baj nem 
volt az augusztus 13-i ünnepélyes 
megnyitón, melyre a város vezetőit, 
intézményvezetőket, a sajtót invi-
tálták, és a másnapi nyitáson sem, 
ahol a nagyközönség, a vásárlók 
számára is megnyílt a berettyóúj-
falui Tesco. A nemzeti színű szalag 
átvágása előtt Szeifert Ferenc pol-
gármester a város és térségünk ne-
vében köszönte meg a Tesco-Global 
Áruházak Zrt. munkatársainak a 
közel egy évig tartó munkát, mely-
nek eredményeként létrejöhetett a 
berettyóújfalui egységük. A polgár-
mester elmondta, hogy az új üzlet 
nem csak a város lakói számára 
biztosít majd jó ellátási színvonalat, 
de hozzájárul az úgynevezett bevá-
sárló turizmus fejlődéséhez mind 
az itthoni Biharban, mind pedig a 
határ túloldalán élők idevonzásával. 
Majd arról beszélt a város vezetője, 
hogy Berettyóújfaluban az oktatás 
és az egészségügy mellett hasonlóan 
fontos szerepet játszik a gazdaság 
és a kereskedelem, segítik a térség 

felemelkedését, lüktetését, és pozi-
tív hatással vannak a többi ágazatra 
is. Majd arra emlékeztetett, hogy a 
történelem kezdetei óta mindig ott 
születtek máig is jelentős városok, 
ahol fő utak keresztezték egymást, 
és ahol virágzó kereskedelem ala-
kult ki. Ez a körülmény számunkra 
is adott, hiszen városunk a 47-es 
és 42-es főútvonalak metszéspont-
jában található, és nagyon örül – 
mondta el a polgármester –, hogy 
a Tesco vezetése meglátta e lehető-
séget. Kívánta, hogy találják meg 
számításaikat városunkban, kedves 
vevőkre, a vevők pedig szolgálat-
kész eladókra leljenek. A Tesco 
részéről Ignácz János régióigazga-
tó fejezte ki bizakodását, hogy jó 
együttműködés alakul ki a város és 
cégük között, majd megköszönte a 
város vezetésének, hogy készséggel 
segítették az új egység létrehozását. 
Végül Heiszmann Henrietta, az áru-
ház igazgatója szólt a jelenlévőkhöz. 
Elmondta, 108 embernek adnak 
közvetlenül munkát, és a Tesco üz-
letsoron található kisboltok: a játék, 
cipő, női ruha, fehérnemű, bizsu, vi-
rágbolt, továbbá a gyógyszertár, op-
tika, pénzváltó és lottózó, valamint 
az étterem alkalmazottai pedig még 
tovább növelik ezt a számot. Ígér-
te, bőséges árukínálattal, kedvező 
árakkal és jó színvonalú kiszolgá-
lással várják majd a hozzájuk beté-
rőket. A nemzeti színű szalag átvá-
gását követően a Tesco munkatársai 
büszkén kalauzolták végig áruhá-
zukban a meghívott vendégeket. 

L. M.

A programnyitón a munkák jelenlegi állásáról is tájékoztattak

Fotók: Kari

Fotó: Kari
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Kicsit csinált nevelésügy…
- gondolatok a nevelés ügyéről és az oktatás gyakorlatáról 

a tanévindítás kapcsán -

Az oktatás soha nem látott baj-
ban van. Ezt sokan érezzük, tud-
juk, és sokan elszenvedik. Talán ez 
a második rosszabb. 

Magyarország közoktatása 
napjainkban magára hagyott. 
„Nem kicsit. Nagyon…”

A versenyképességre hivatkozva 
számtalan átalakítás – reform?– és 
divatos kifejezések zászlóra tűzése 
történt az elmúlt 19 évben. Sza-
badon kiemelve néhány: a nyelvi-
informatikai képességek, az önálló 
döntés képessége, a komplexitás, az 
infokommunikációs képességek, a 
kompetencia alapú tudásra való 
felkészítés – a kedvencem a kom-
petenciafejlesztés, ami nem más, 
mint képesség-készségfejlesztés, de 
jobban „cseng”; a minőség bizto-
sítása, esélyegyenlőség, integráció, 
felzárkóztatás és tehetséggondozás, 
differenciáló pedagógia és még 
számtalan felkapott és kiragadott 
tartalom. Az oktatás átfogó re-
formja várat magára.    

Az általános emberi-polgári ér-
tékek nem változtak. Ezek kapasz-
kodók lehetnének. Kényelmesebb 
panaszkodni…

A minőségbeli különbségek ta-
pinthatók. Fontos, hogy ebben a 
kérdésben különbséget tegyünk az 
oktatás és nevelés tekintetében. A 
nevelés hatékonysága lényegesen 
elkülönül az oktatásra szabott fel-
tételekétől. Mi sem mutatja ezt 
jobban, mint egy vidéki és városi 
iskola által hozzáadott lehetséges 
nevelési többlet. A vidéki iskola 
kevesebb szakos tanárával – bár ez 
sem törvényszerű – szemben a vá-
rosi iskola száz százalékos szakos – 
bár ez sem törvényszerű – ellátott-
ságával nyújthat olyan pedagógiai 
többletet, amely a hozzá adott érté-
kek tekintetében magasan szakmai 
fölénybe helyezi a vidéki iskolánál. 
A hozzáadott értékeket nem az óra-
adó és utazó pedagógus fogja adni, 
hanem a szakmáját hivatásnak 
tekintő pedagógus. Vidék és város 
viszonyának egyoldalú szembeál-
lítása nem helyes. A vidékfejlesztés 
szempontjából kifejezetten káros. 
Alapvetően téves útnak ítélem az 
oktatáspolitika részéről. A szociális, 
kulturális és gazdasági különbségek 
valósak és bélyegként hatóak. A tele-
pülések és intézményeik különböző 
mértékben és módon szembesülnek 
az esélyek egyenlőtlenségével, a hát-
rányos helyzet kompenzálásával, 
a lemorzsolódással, a gyermeklét-
szám fogyásával. Az oktatás nem 
települések és státuszaik kérdése, 
hanem nemzeti kérdés, politika fe-
letti nemzeti ügy.  

A gyermekek számának fo-
gyása, a nem egyenlő feltételek és 
adottságok kompenzációja nem 
csupán egy és üdvözítő vonal men-
tén oldható meg. A vonal egyenes-
sége gyakorta megtévesztő lehet.

A kistérségi feladatellátás nö-
vekvő szerepe mellett fontos tovább 
gondolni a regionalitás lehetőségét 
bizonyos feladatok területén, és 
azt, hogy az intézményi átszerve-
zések tényleg szolgálják-e térségünk 
felemelkedését. 

Fontos, hogy a jogi-pénzügyi 
harmonizálás folyamatában, a 
területfejlesztés és közigazgatási 
korszerűsítés „viharában” ne feled-
kezzünk meg a legfontosabb ténye-
zőről: a humán erőről, vagyis az 
emberről. 

Természetes, hogy a jelen idő 
politikai és szakmapolitikai köre-

inek tagjai között mind a vissza-
rendeződésnek, mind a moderni-
zációnak megvan a támogatottsági 
bázisa, köre.

Fontos, hogy e fogalmat ne po-
litikai, hanem szakmai tartalom-
mal értelmezzük és elemezzük.

A közoktatás jelenlegi problé-
mái az egyenlőtlen feltételrend-
szer, a gazdaságtalan működtetés, 
csökkenő források, a résztvevők 
esélykülönbsége, a csökkenő gyer-
mek-tanulólétszám mind tetten 
érhetők. És még sokan mások… 
Könnyű erre – jó politikus mód-
jára – azt mondanunk, hogy nem 
kell mást tennünk a jövőben, mint 
együttműködéseket létrehozni és a 
munkát, a problémát megoszta-
ni. A kistérségi keretekben ellátott 
feladatok mélysége és milyensége 
változékony képet mutat. A mi-
nőségi közoktatási szolgáltatások 
megteremtéséhez nem elég és ki-
mondottan káros csak a költség-
vetési irányvonalak alkalmazása, 
mindent kikényszerítő teljesítése. 
Izgalmas az az oktatáspolitikai 
megközelítés, amely szerint a szol-
gáltatások hatékonyságát és a szín-
vonal javítását el lehet érni a költ-
séghatékonyság növelésével lényeges 
többletforrások ráfordítása nélkül. 
Persze az is csalfa képet vizionál, 
hogy a minőségi munkának csak 
ezeknek a hiánya, vagyis a nem 
megfelelő költségráfordítás az oka. 

A minőség mérése, amely az 
intézményi nevelő-oktató munka 
hatékonyságára-eredményességé-
re irányul, egyre erősödni fog. Az 
összehasonlíthatóság, az eredmé-
nyek nyilvánossága és a fenntartó 
által való ellenőrzése mind segíteni 
fogja – segítheti – az oktatásban 
immár elkerülhetetlen moderni-
záció – vagy nevezzük másnak 
– végbemenetelét. Az igénybeve-
vők nagyobb mértékű kontrollja 
és betekinthetőségi lehetősége nem 
feltétlen csökkenti az intézményi 
autonómiát, de nyomást gyakorol 
az új feladatok megfogalmazásá-
ra, a szolgáltatások bővítésére és a 
szakszerűen történő igények kielé-
gítésére.

Az oktatásügy nem lehet csupán 
elszenvedője a modernizációnak, 
hiszen nem csak tárgya, de eszköze 
is annak. A modernizálódó iskola 
a megmerevedést választóval szem-
ben a külső hatásokra érzékenyen 
reagáló és fogékony, sokoldalúan 
tájékozódik, és önállóan választa-
ni tud a feltárulkozó lehetőségek 
között.  

Egy „finom” érdekesség. A ti-
zenkilencedik század reformpeda-
gógiái izgalmas izzásba hozták az 
egyetemes neveléselméletet.

Gondoljunk saját magunk, 

gyermekünk iskolájára-óvodájára, 
és keressük az 1800-1900-as évek 
iskola-elképzeléseinek, céljainak 
megvalósulását: bensőséges, csalá-
dias osztály és iskolai légkör kiala-
kítása, egymással toleráns, segítő-
kész, tevékeny gyermekek nevelése, 
az összetartozás, az egymásra oda-
figyelő ember képe, az önfegyelem 
és felelősségtudat fejlesztése, kölcsö-
nös megértés és szeretet, az inter-
akciók, az önmegismerés és egymás 
megismerése közös élményének 
eredményeképpen harmonikus 
gyermekközösségek kialakítása, a 
boldog gyermekek nevelése. A tan-
terem otthon legyen, félelem-, szo-
rongás- és stresszmentes, nyugodt 
légkör, harmonikus gyermekközös-
ségek. Szakítani a hagyományos 
tanárszereppel, és olyan együttmű-
ködést segítő, munkafolyamatokat 
koordináló és tanácsadói szerepkör 
megvalósítása, ami által partner-
ré, nevelővé válunk. Differenciált 
tanulásszervezés a könnyű, de ke-
vésbé hatékony frontális munka 
kombinálása változatos munka-
formákkal. A diákok kíváncsiságá-
ra építve önálló felelősségvállalás, 
önálló tanulási célok kijelölése. A 
tanulók leljék örömüket az isme-
retszerzésben. Tanulók – és ne-
velők – önismeretének fejlesztése. 
A másság elfogadására nevelni. 
Beépíteni a tanításba a játékot, 
a játékosságot. A népi és egyéb 
hagyományok ápolása a tanulási 
folyamatba ágyazva. Szülő-tanár-
tanuló együttműködése. Demokra-
tikus közösségek, korszerű módsze-
rek, tanulóbarát iskolai környezet, 
gazdag iskolán kívüli programok, 
felkészült pedagógus-gárda, fenn-
tartható programok, és a többi. 
Ezekhez nem oktatásirányítók kel-
lenek, hanem elszánt és megbecsült 
pedagógusok, jó intézményvezetők 
és partnerek.

Biztosan ilyenné lett a ma isko-
lája… Huszonegyedik század. 

Ha a jövő iskolai gyakorlata 
nem veszi komolyan a családba-
rát iskola komplex megközelítésű, 
mentálhigiénés elvekre és módsze-
rekre építő közösség- és személyi-
ségépítő, együttműködést generáló 
programját, akkor irányíthatja 
bárki a magyar oktatásügyet… 
Hisz nem lehet mentségünk a fe-
jetlenség, mert kötelező erő, hogy a 
jövő olyan legyen, amilyenné ala-
kítjuk.

Vannak dolgok, amelyeket nem 
lehet kicsit csinálni. Ilyenek a fon-
tos dolgok. Nem lehetsz kicsit sze-
relmes, nem lehetsz kicsit szenve-
délyes, kicsit beteg, „kicsit halott”. 
Ilyen a nevelésügy is. Nem lehet 
kicsit csinálni… Hosszútávon. 

Bíró Gyula

Jól vizsgáztak emberségből, 
együttérzésből

Életmentő készülék az újfalui 
kapitányságon

Matematika csapatverseny 
3-8. osztályosoknak

410 ezer forintot gyűjtöttek 
össze adományként a berettyó-
újfalui Gróf Tisza István Kórház 
dolgozói Szabó Attila műszaki 
dolgozó súlyos beteg gyermekének 
megsegítésére. Gál Mihály, a Gróf 
Tisza István Kórház Egészségügyi 
Dolgozók Demokratikus Szak-
szervezetének elnöke lapunknak 
elmondta, a műszaki osztályon 
dolgozó fiatalember megkereste 
őt, hogy 8 hónapos beteg kisfiá-
nak gyógyíttatásához segítséget 
kérjen a helyi szakszervezettől. Az 
elnök természetesnek tartotta a 
kérést, hiszen mindig is azon vol-
tak, hogy a szűkös lehetőségekhez 
képest is, de segítsék a tagságukat, 
amikor szorult helyzetbe kerülnek. 
Ám nem elégedett meg ennyivel a 
szakszervezeti vezető, a rögtöni 20 
ezer forintos segítség mellett felke-
reste dr. Bulyovszky István főigaz-
gatót, aki azzal az ötlettel állt elő, 
hogy szervezzenek adománygyűj-
tést a kisgyerek gyógyíttatásához, 
és ő volt az első adományozó. Júli-
us 27-én körlevelet írtak az intéz-
mény osztályainak, és augusztus 
10-én kivétel nélkül valamennyi 

osztály átadta az általuk össze-
gyűjtött pénzadományt a három 
tagú bizottságnak, akik örömmel 
nyugtázták, hogy 410 ezer forin-
tot sikerült összeszedniük a család 
megsegítéséhez, a kisfiú gyógyít-
tatásához. Augusztus 11-én Gál 
Mihály a szakszervezeti irodában 
nyújtotta át Szabó Attilának a 
pénzadományt, és valamennyi 
dolgozó nevében gyógyulást kí-
vánt a kisfiúnak. Elmondása sze-
rint maga is elérzékenyült azon, 
hogy a köztudottan rosszul fizetett 
egészségügyi dolgozók e pénztelen 
világban is össze tudnak fogni, és 

áldozni tudnak, ha egy munkatár-
suk megsegítéséről van szó.

Szabó Attila az alábbi levélben 
köszönte meg önzetlenségüket és 
együttérzésüket: Szeretném kö-
szönetünket kifejezni a kórház 
vezetésének, dolgozóinak és a 
szakszervezetnek a gyermekünk 
gyógyulásához nyújtott önzetlen 
segítségnyújtást! „Amikor egészsé-
ges az ember, ezer dologra vágyik, 
amikor beteg, már csak egyvala-
mire.” Hálás köszönettel: Szabó 
Attila, a műszaki osztály dolgozó-
ja és családja. 2009. augusztus 12.

L. M.

Országoson is egyedülálló az a 
kezdeményezés, melynek értel-
mében félautomata defibrilláló 
készüléket helyeztek el a Berety-
tyóújfalui Rendőrkapitányságon. 
Mindez köszönhető a megyei 
főkapitányság, a helyi kapi-
tányság, valamint a Korfe-Med 
Egészségügyi és Szolgáltató Bt. 
együttműködésének. 

Korcsmáros Ferenc, a Berety-
tyóújfalui Mentőállomás vezetője, 
egyúttal a Bt. ügyvezetője, elmond-
ta: száz százalékos állami támo-
gatásban pályáztak a félautomata 
életmentő készülékre, azonban 
ennek feltétele volt, hogy két évre 
átadják azt használatra valamilyen 
szervezetnek. A főorvos választása 
a helyi kapitányságra esett, amit 
dr. Lingvay Csaba alezredes, kapi-
tányságvezető örömmel felkarolt. A 
kapitány indoklásában leszögezte: a 
megye legnagyobb kapitánysága az 
újfalui, főutak kereszteződése, vala-
mint jelentős forgalmat lebonyolító 
határátkelő található működési te-
rületükön, de a hatalmas ügyfélfor-
galom is indokolja, hogy a Kossuth 
utcai épületben ,,életmentő pontot” 
alakítsanak ki. Az egymásra találás 
után Korcsmáros doktorék a közle-
kedésrendészeti osztály 15 dolgozó-
ját készítették fel nyolcórás képzés 
keretében az életmentő készülék 
használatára, melyet az ünnepélyes 
átadón be is mutattak a jelenlévő 
Fekete Csaba megyei főkapitány, 

a térség országgyűlési képviselői, 
Kincses Gyula volt államtitkár, a 
városvezetők, valamint a Gróf Tisza 
István Kórház Sürgősségi Osztályá-
nak vezető főorvosa, Muraközi Zol-
tán előtt. A bemutatón kiderült: a 
rendőrök legfontosabb feladata fel-
ismerni a keringés leállását, minél 
előbb üzembe helyezni a készüléket 
és megkezdeni az újraélesztést.

A készüléket a közlekedésren-
dészeti osztály szolgálati gépko-
csijában helyezik el, a gépjármű 
akadályoztatása esetén pedig a 
kapitányság földszinti folyosóján, 
hogy bármely rendőr számára hoz-
záférhető legyen.

Lingvay Csaba szerint a korsze-
rű rendőrség kompetenciájába tar-
tozik, hogy rendelkezzen életmentő 
készülékkel, hiszen egy közlekedési 
balesetnél leghamarabb a rendőrök, 
a mentők és tűzoltók jelennek meg. 

Korcsmáros Ferenc bejelentette 
még, hogy vállalták azt, hogy a vá-
ros tíz tanárát és kétszáz rendvédel-
mi szakközépiskolás diákját kikép-
zik a készülék használatára azért, 
hogy kikerülve az iskolából, képesek 
legyenek annak működtetésére.

Fekete Csaba rendőr-főkapitány 
örömét fejezte ki amiatt, hogy Be-
rettyóújfaluban kialakították az 
életmentő pontot, mellyel újabb 
lépést tettek a szolgáltató rendőrség 
megvalósításáért: „Naponta történ-
nek olyan esetek, amikor életet kell 
menteni, ám bízom abban, hogy 
egyre kevesebb alkalommal kell ezt 
a készüléket használni” – jegyez-
te meg, hozzátéve; Berettyóújfalu 
földrajzi helyzete is indokolta, hogy 
a megyei főkapitányság támogassa 
ezt az eleddig egyedülálló kezdemé-
nyezést.

Nyírő Gizella  

„Az összedolgozás képessége 
az egyik legnagyobb érték az 
életben.”

Idén már az egész ország terü-
letén megrendezésre kerül a Bolyai 
matematika csapatverseny, amelyen 
azonos iskolába járó 3-8. osztályos 
tanulók évfolyamonként szerveződő 
4 fős csapatai vehetnek részt (egy is-
kola akárhány csapatot indíthat). A 
verseny első, megyei/körzeti írásbeli 
fordulójában a négy diák közösen 
dolgozik a feladatokon, majd a leg-

jobb csapatok az országos döntőn 
már írásbeli és szóbeli feladatokat 
is kapnak. Tavaly több mint 17000 
diák vett részt a megmérettetésen. 
Az első forduló időpontja: 2009. ok-
tóber 16. (péntek), 14 óra 30 perc. 
Nevezni szeptember 18-ig lehet a 
www.bolyaiverseny.hu oldalon, il-
letve a saját matematikatanárnál. (A 
csapatokat szülők is benevezhetik.) 
Bővebb információ a fenti honlapon 
és az iskolákban kapható.

Nagy-Baló András, Tassy Gergely

„A jövő olyan lesz, mint a ma iskolája.” – írta Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas tudós és pedagógus. 
Megállapítása állja a helyét. A tudásalapú gazdaságot és társadalmat és annak megteremtését a poli-
tika előszeretettel hangoztatja. Sokan csak mosolygunk. Pedig nincs mosolyra ok.

Szakmai 
elismerés

szatmári Csaba – a 
Gróf Tisza István Kórház 
pszichiátriai osztályának 
szakápolója – a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara Elismerő Okleve-
lében részesült. A lelkiisme-
retes, megbízható szakmai 
és tudományos munkásság 
elismeréséhez gratulál és 
további sok sikert kíván az 
intézmény.

Megkezdődött a 2009–10-es tanév

Fotó: ifj. Kari

Fotó: Kari
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Pajti-party

Közlekedj okosan!

Olvasótábor 2009

A Városi Szociális Szolgál-
tató Központ idén huszadik 
alkalommal rendezte meg 
szünidei Pajti-party napközis 
táborát. 

A Nadányi Zoltán Művelő-
dési Központ kiállítótermében 
kapott otthont július 6. és júli-
us 17. között a 25 alsó tagozatos 
gyermek. A kisdiákok a város 
összes iskolájából jelentkezhet-
tek. Ezen korosztály igényeinek, 
érdeklődési körének megfelelő-
en állítottuk össze programjain-
kat. A kézműves foglalkozások 
során, játszóházak keretében 
különféle játékokat, használati 
tárgyakat készítettek a gyerekek. 
Megismerkedtek többféle tech-
nikával (batikolás, decoupage), 
és örömmel vitték haza mun-
kájuk eredményét. A táborozók 
részt vehettek sportversenyeken, 
játékos vetélkedőkön, közked-
veltek voltak a különböző tár-
sasjátékok is. Az időjárás kegyes 
volt hozzánk, így zavartalanul 
strandolhattunk, illetve játsz-
hattunk szabadtéri program-
jainkon. Hagyományainkhoz 
híven a péntek délelőttök a „sza-

kácsművészet” jegyében teltek. 
A Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ munkatársa, Kolozs-
vári Donkó Rebeka segítségével 
mézeskalácsot süthettek és dí-
szíthettek, illetve a tábort záró 
foglalkozáson kókuszgolyókat 
készíthettek a kisdiákok.

Örömmel járta körbe a kö-
zösségé szerveződött kis csapat 
a Nyíregyházi Vadasparkot és 
nézte meg a különféle állatokat. 
Legnagyobb élményt a fókák 
show-műsora jelentette.

Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata Oktatási és 
Kulturális Bizottságának és a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése Egészség-
ügyi, Szociális, Munkaügyi és 
Kisebbségi Bizottságának a tá-
bor megszervezéséhez nyújtott 
anyagi támogatását, valamint 
a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ munkatársainak a szá-
munkra nyújtott segítséget.

A táborvezetők

Ezzel a címmel indított napközis 
hetet a Berettyóújfalui Baptista 
Gyülekezet június 29-től július 
3-ig azzal a céllal, hogy ebben 
a gyerekek számára is bonyolult 
világban segítséget nyújtson 
az Isten szerinti helyes és okos 
tájékozódásban. 

Már a gyerekek is tudják, hogy 
a közlekedési táblák segítséget ad-
nak a közlekedő számára, és ha 
mindenki a szabályokat betartva 
haladna, akkor nem történne any-
nyi baleset és szabálytalanság.

Isten is az Ő védő, óvó szereteté-
ből ad útmutatást, hogy az Őhozzá 
vezető utat mi, emberek a legköny-
nyebben megtaláljuk, s ha ezt meg-
tettük, akkor rajta is maradjunk. A 
délelőttök során egy-egy bibliai tör-
téneten keresztül tanulhattuk meg, 
hogy hogyan kell a helyes haladási 
irányt megtalálni, azon megállás 
nélkül haladni, és tilos minden 
olyan útra behajtani, amely ártal-
mas lehet az ember számára.

Délutánonként mozgalmas ve-
télkedők, városi akadályverseny, 
sport és kézműves foglakozás szí-
nesítette a programokat.

Hisszük, hogy a gyerekek 
hasznos, tartalmas hetet tölthet-

tek együtt, s ha az utcán felismer-
nek egy tanult közlekedési táblát, 
azt a gyakorlatban is alkalmazni 
tudják fizikai és lelki értelemben 
egyaránt.

A szervezők

Már hatodik alkalommal tábo-
roztunk Földesen az olvasást 
kedvelő gyerekekkel. 

Az első héten a kisebbekkel 
Bálint Ágnes: Egy egér naplója, 
második héten a nagyobbakkal 
Nagy Katalin: Az elvarázsolt is-
kola című könyvét olvastuk el 
közösen. Harminc gyermek tábo-
rozott velünk, s természetesen ju-
tott idő strandolásra, biciklizésre, 
focira is. Esténként rókavadászat, 
számháború, akadályverseny sze-
repelt a programban. Egy napon 
szekereztünk Földes határában. 
Az utolsó estén a már hagyomá-
nyos szalonnasütés a szülőkkel, 
barátokkal vidám kellemes emlék 
marad. Az idő remek volt, s sze-
rencsére semmi nem árnyékolta 
be a tábor hangulatát. Ezúton 
köszönöm Papp Zoltán vállalko-
zónak, hogy finom ételeket szállí-

tott nekünk, és alkalmazkodott a 
gyerekek kívánságaihoz. Gombos 
Irénke segítségét, közreműködé-
sét is nagyon köszönöm, s jövőre 
is számítok rá… no és a gyerekek-

nek is köszönöm, hogy eljöttek 
velünk, s egy év múlva ismét vár-
juk őket az olvasótáborba!

Szabó Istvánné
gyermekkönyvtáros

Egyesület – egyház – házi sütemény
Második alkalommal szervez te 
meg az Összefogás Berettyó-
szent mártonért Egyesület egyhe-
tes nyári táborát.

Július 20-24-ig egyesületi tagok, 
pedagógusok, a szentmártoni lel-
kész házaspár és segítőik igyekeztek 
színes, vidám, szórakoztató progra-
mokkal lekötni a táborozókat.

Az önkormányzat kulturális 
bizottsága által kiírt pályázat tet-
te lehetővé a tábor elindítását. A 
szervezés és a lebonyolítás oroszlán-
részét az egyesület elnöke, Bodnár 
Andrásné, Anikó végezte. Az iskola 
átalakítása miatt Mezei József helyi 
vállalkozó a gyerekek rendelkezésé-
re bocsátotta a Morotva-ligetet és a 
nagy sátort.

A lebonyolításban – napi váltás-
ban – az egyesületi tagok segédkez-
tek civil önkéntesekkel. A délutánok 
Ferenczy Árpád lelkész és felesége, 
Nelli asszony munkáját dicsérték. 
Minden eszközzel igyekeztek köze-
lebb hozni a Bibliát, a bibliai törté-
neteket, egyházi gyermekdalokat a 
gyerekekhez.

Az első nap az ismerkedésé és 
a közösségi játékoké volt Ildikó és 
Erika nénivel. A kánikula ellené-
re örömmel fociztak a liget füvén 
fiúk és lányok egyaránt. Nagyon 
tetszett a gyerekeknek a tó is, több-
ször is körbesétálták, megcsodálták 
a felszínre szökkenő halakat. Az 
ebédnél kellemes meglepetés érte a 
gyerekeket, a szomszéd Gizi néni 
friss, meleg pogácsával várta őket. 
Egy kellemes beszélgetés keretében 
megismerkedtek a lelkész házaspár-
ral, megnyitották a hetet, mely dél-
utánonként a kincskeresés jegyében 
telt. A legnagyobb kincs pedig a 
szeretet volt.

A második napon – múzeum-
pedagógus segítségével – tárlatláto-
gatáson és múzeumi foglalkozáson 
vettek részt a táborozók. Hűsítő 
téma volt a fagylalt-kiállítás, ter-
mészetesen fagylalt-kóstolóval egy-
bekötve. A csoportot Gabi néni 
kísérte.

A délután közös énekléssel és 
bibliai totó kitöltésével telt a Pus-
kin utcai egyházi hivatalban. Ide 
érkezett Marika mama az uzsi 
szendvicsekkel. A finom falatokat 
sportdélután keretében lehetett le-
mozogni. Színes, tartalmas, moz-
galmas sportjátékok között tob-
zódtak kicsik és nagyok Zsóka néni 
vezetésével. 

Városunkban járt az „Erdélyi 
tánctábor”. Legnagyobb örömünk-
re, szerdára egy közös tánctanulást 
szerveztek a mi csoportunkkal. Ez 
a 20 fős, vidám és lelkes erdélyi 
csapat – koreográfus vezetésével – 
hipp-happozni, szambázni… taní-
totta az egyesületi tábor résztvevőit 
és Anikó nénit. Mozdulataikat még 
szemmel is nehéz volt követni, olyan 
ügyesen és odaadóan táncoltak.

A mozgás pedig délután is foly-
tatódott, Nelli néniék beszereztek 
egy trambulint, amin jókedvű ug-
rabugrálást csapott a kis csapat, és 
folytatódott a bibliai ismerkedés is. 

Tavaly is remekül sikerült, és az 
idén is sikeres volt a váncsodi bicik-
litúra Erzsike, Anikó, Éva, Erika 
nénivel és a bojti egyesületi tábo-
rozó fiatalokkal. A tábor 4. nap-
ján, aki kerekezni tudott, biciklire 
pattant, és meg sem állt Váncsodig. 
A település önkormányzata pedig 
meglepetéssel várta a fáradt csapa-
tot: egy bőséges és finom ebéddel. 

Köszönet érte! Az egész napos túrá-
ról délután 5 órára értek haza tik-
kadtan, de jó hangulatban.

Külön köszönet Szabó Sándor 
szülőnek a személyautójával nyúj-
tott segítségért (kicsik is voltak a 
csapatban).

Az utolsó nap újra a ligetben 
találta a gyerekeket. Maradandó 
emléket készítettek, az üvegfestés 
technikájával ismertette meg a kis 
csapatot Zsuzsa és Szilvi néni. Dél-
után Ferenczy Árpád és Nelli asz-
szony is búcsúdélutánra készült.

A hét remekül sikerült. Kö-
szönet az önkormányzat kulturá-
lis bizottságának, az Összefogás 
Berettyószentmártonért Egyesület 
minden segítőkész tagjának, a Hu-
nyadi Mátyás Tagiskola pedagógu-
sainak, Ferenczy Árpád és Nelli asz-
szony lelkészházaspárnak, Balláné 
Veres Ilonának, Mihucz Sándorné 
Ildikónak, Bodnár Tamásnak, 
Fekete Fruzsinának, az önkéntes 
segítőknek, Mezei Józsefnek, Papp 
Jánosnak, Bónácz Jánosnak! Kö-
szönet a finom házi süteményért 
minden háziasszony és nagymama 
támogatónak!

Úgy éreztük, mindenki a gye-
rekekkel és a gyerekekért akart 
táborozni, dolgozni ezen a júliusi 
héten.

Erősné Árgyelán Ildikó
Bodnár Andrásné

Bástya Vas-Műszaki Üzlet!
Berettyóújfaluban a piacnál, a szolárium helyén!

(A strand bejárata mellett)

Kínálatunk:
kézi szerszámok, szerszámnyelek, elektromos kisgépek • zárak, lakatok, vasalások

csavaráruk, szegek, elektródák • tüzeléstechnikai cikkek (tűzrostélyok, kályhacsövek)
mezőgazdasági szeráruk, huzalok • láncok • vízszerelvények, idomok, csaptelepek,

forgácsoló szerszámok, fa-, fém-, kőzetfúrók

tisztelettel várok 
minden kedves vásárlót!

Nyitva tartás: H.–P.: 7:30-16 óra, Szo.: 7.30-12 óra

áraink a földön járnak!
Tisztelettel:  Nagy Sándor (üzletvezető)

30-653-0348

D u g u l á s e l h á r í t á s

D u g u l á s e l h á r í t á s

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.

Becsengettek, de bizonyára sok berettyóújfalui gyermek szép, 
nyári élményekkel gazdagodva kezdi meg a 2009–2010-es tanévet

Lisztes Éva

AutósiskoLájA 
Nyilvántartási szám: 09-0017-07

Berettyóújfalu, 
Körépület emelete

Tanfolyamot indítunk Moped, 
A1, Ak, A és személygépkocsi 

vezetői 
kategóriákban 

minden hónap első hétfőjén

Bővebb információ: 

30/648-1266
www.liszteseva.uw.hu

Fotó: Kari
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„Ó költő, tisztán élj te most,
Mint a széljárta havasok
Lakói és oly bűntelen,
Mint jámbor, régi képeken
Pöttömnyi gyermek Jézusok.”

4. Az első és második munkaszol-
gálat

A második világháború idején 
Magyarországon a katonai szolgála-
tot kiegészítő munkaszolgálati rend 
működött, amelyet az 1939. szep-
tember 11-én hatályba lépett törvény 
alapján a Honvédelmi Minisztérium 
szervezett. Célját és jellegét tekintve 
példa nélküli volt Európában, több 
százezer katonaköteles korú férfit 
kényszerítettek ebbe a rendszerbe 
olyanokat, akiket megbízhatatlan-
nak tartottak fegyveres szolgálatra. 
Szolgálatukat a hadsereg tisztjeinek 
parancsnoksága alatt látták el. A be-
sorozottakat fegyverek helyett szer-
számokkal szerelték fel. Elsősorban 
építkezéseken, útépítésnél és erődí-
tési munkálatoknál használták fel ezt 
a számottevő munkaerő-kapacitást 
jelentő létszámot. Az alakulatokba 
főleg zsidó lakosság került. A munka-
szolgálatról úgy rendelkeztek, hogy a 
21. életévét betöltött, katonai szolgá-
latra alkalmatlan állampolgár az or-
szág védelmében közérdekű munkára 
vezényelhető, akár több alkalommal 
is, de egyszerre csak három hónapnál 
nem hosszabb időre. Katonai egyen-
ruhát nem kaptak, ellenben zsoldot, 
ellátmányt kaphattak, később a sza-
bályok változtak. Ezeket a munka-
szolgálatos zászlóaljakat a hadsereg 
akkor hadra kész nyolc hadtestéhez 
osztották be, zubbonyuk hajtókáján 
zöld M betűt viseltek.

Radnóti Miklós első behívására 
1941. szeptember 6-án került sor. 
Kisebb kitérők után a kolozsvári IX. 
hadtest-parancsnokság X. munka-
szolgálatos zászlóaljához a 209/11 kü-
lönleges munkaszázadához került be-
osztásra, ennek pedig Szinérváralján 
volt a parancsnoksága.

Ennek a december 18-ig tartó, 
megpróbáltatásokkal teli időszak-
nak minden fontos mozzanata kö-
vethető Radnóti Miklós naplójában: 
szeptember 10-én Veresegyházára 
kellett bevonulnia, 26-án már mun-
kába mentek Szadára, október 2-án 
Gödöllőre vitték őket, onnan pedig 
marhavagonokban Szinérváraljára 
szállították az alakulatot, közben két 
napot várakoztak Nagykárolyban. 
Primitív körülmények között szál-
lásolták el őket. Az volt a feladatuk, 
hogy a bécsi döntés utáni határrende-
zés során Magyarországhoz került ún. 
Camol-vonalnak, a román erődítési 
rendszernek drótsövényeit lebontsák 
és eltávolítsák, amihez viszont nem 
kaptak megfelelő szerszámokat. 

A kezdeti napokban román pa-
rasztházakhoz szállásolták el őket, 
de október 12-étől közös szálláson 
helyezték el a századot egy hatal-
mas pajtában. E napokból való a 
feljegyzés: „Megjött az ősz. Átfú a 
szél. Délután esni kezd. Őrültek háza 
teljes üzemben.” Majd két nap múlva: 
„Szolnokon állunk órákig. Hír: Hat-
vanba megyünk cukorrépát rakodni.” 
Október 15-i feljegyzés: „Tegnap 
este értünk Hatvanba. Éjszaka a va-
gonban. Hírek: répaszedés, munka a 
cukorgyárban. Koszosak vagyunk és 
letörtek. Tegnap negyed merőkanál-
nyi leves a vacsora. Éhezés, dühro-
hamok. A leszerelés elúszott.” Majd 
október 18-án ezt jegyzi: „A postát 
várom, a vasárnapi pihenőt is elvették. 
Tizenhatan raktunk ki egy 15 tonnás 
vagont, 120 tonna szenet. Fú a szél, 
a szénpor vastagon áll rajtunk… Ez 
a »cukorkampány« nyolc hétig tart az 
itteni munkások szerint”. Bejegyzés 
november 16-áról: „Szerdán vago-
níroznak Pestre, valami Szent László 
úti faárugyárban dolgozunk majd.” 
Végül december 18-án érkezett meg 
a Pozsonyi útra. Megfürdött, majd 
visszament Gödöllőre. Aznap este 
leszerelték, első munkaszolgálata 
véget ért.

Aztán 1942. július 1-jén be-
hívták másodszor is. Szentendrén 
kellett jelentkeznie 3-án. Ezekről 
a napokról is van naplófeljegyzés. 
Július 11.: „Látogatás. Fif jön, Ju-
dit, Ilona, Vas Pista és Major Tamás. 
Rettentő tömeg az udvaron. Tamás a 
zsebembe csempész 30 pengőt. Észre-
veszem, de nem akarja visszavenni. 
Zavar.” Július 12. „Szörnyű üresség 
és idegesség van bennem. Fogoly va-
gyok. Mikor ebédért vonulunk, Fif és 
Judit a Duna-parton, nem tudtunk 
beszélni. Csak néztük egymást.” Ezt a 
naplóbejegyzést azért idézem, hogy 
elmondhassam: Beck Judit festőmű-
vész volt, Gombos György művé-
szettörténész volt ekkor a férje, majd 
később a Major Tamás felesége lett. 
Ám Radnóti és Judit között 1941 
nyarán szorosabb kapcsolat alakult 
ki, amiről Radnóti naplójában ezt 
jegyzi fel: „Szörnyűség. »Felnőtt« 
dolgokba keveredtünk. Mint mikor a 
hosszú készülő zápor leszakad” – írja 
magyarázatként a naplóba. És meg-
írta a harmadik eclogát. Július 13-
án a századot útnak indították. Sze-
relvényük áthaladt Püspökladány, 
Nagyvárad és Székelyhíd állomá-
sokon. Margittára 15-én érkeztek, 
két nappal később megkezdődött 
a munkaszolgálat. Ekkor dolgoz-
tak Micskén, Bisztraterebesen, 
Szilágysomlyón, Hagymádfalun, 
Szilágynagyfalun, Zoványban és a 
Partium más helységeiben is. Sőt 
a Király-hágón távíró oszlopokat is 
telepítettek. Élesden több alkalom-
mal dolgoztak.. Aztán Pestre egy 
ládagyárba kerültek. Innen hazajár-
hatott. Lakása és a munkahely kö-
zötti utazás közben 1943. március 
16-án borzalmas dolog történt. Egy 
önkéntes gazember a villamosmeg-
állóban belekötött, bekísérték a Ró-
bert Károly laktanyába, kopaszra 
nyíratták, és órákon át megalázó 
gyakorlatokkal kínozták, verték és 
megrugdosták. Iszonyatos traumát 
okozott lelkületében. 

Nem ennek a hatására, régi elha-
tározása volt, hogy leszerelése után, 
1943. május 2-án a Szent István Ba-
zilikában feleségével együtt felvette 
a kereszténységet. Izraelita vallásá-
ból kikeresztelkedett. Keresztlevelét 
magával vitte Borba is. Holttestének 
exhumálásakor az eredeti keresztle-
velet viszonylag jó állapotban egyéb 
iratai és versei között megtalálták. 
Radnóti ezt a döntést még szegedi 
egyetemi éveiben hozta: 33 éves ko-
rában megtér. Katolikus magyarnak 
tekintette magát, akinek ősei zsidó 
vallásúak voltak. Az asszimiláció 
híve volt. Amikor Fannival együtt 
áttérési szándékukat mentek másod-
szor bejelenteni a rabbi kérésére: hát 
nem gondolták meg? Radnóti ezt fe-
lelte: nem. És hozzátette: nagyon régi 
elhatározásom és meggyőződésem. 
Elmehetnek – mondta a rabbi és hoz-
zátette: nagyon rosszul spekulálnak 
ezek a vallási spekulánsok.

Nem spekuláció – válaszolta Rad-
nóti. A zsidó vallás válságáról is írni 
kellene egyszer. Egyszer. Mikor? A 
fenti párbeszéd szövegét is Radnóti 
napló feljegyzései között olvashatjuk.

Már nem maradt más hátra, mint 
felkészülni a végzetes időkre. Egy vé-
dettnek vélt helyet keresni a tajtékos 
budapesti ég alatt. Ám védett hely 
nem volt. Megmenekülésre semmi 
lehetősége nem adódott. Próbáltak 
segíteni, nem volt megnyugtató sem 
a Major Tamás, sem az Acél György 
által ajánlott lehetőség. Nem fogadta 
el. Várta az elrendelt idők beteljesedé-
sét azzal, hogy a legnagyobb megpró-
báltatások idején is hitt a túlélésben, 
a megmenekülésben. 

Szívós István

I. Berettyó Extrém Day
2009. szeptember 19-én, szombaton kerül megrendezésre 
az I. Berettyó Extrém Day sportverseny a berettyóújfalui 

Extrémsport-pályán (a BUSE-pálya mellett), 
ahol 3 kategóriában (gördeszka, görkorcsolya, triál) 

bizonyíthatják tudásukat és rátermettségüket a versenyzők. 

A rendezvény tervezett menetrendje:
10.00: kapunyitás

13.30-ig szabad gyakorlás, nevezés
13.30: megnyitó, köszöntőt mond: Muraközi István alpolgármester

14.00: versenyek kezdete
18.00: eredményhirdetés

20.00: zárórendezvény – Parola Pinceklub

A programokra a belépés díjmentes.

Támogatók: 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata; Ifjúsági- 

és Sportbizottság; Parola Közhasznú Egyesület; 

***

A zene a minden…
2009. november 21-én a Nadányi Zoltán Művelődési Központ 

nagytermében kerül megrendezésre 
a Parola Közhasznú Egyesület szervezésében 

a Parola keletunderground tehetségkutató 2009 
névre elkeresztelt verseny, 

amelyen kelet-magyarországi metal zenekarok mérettetnek meg egy 
egész napos – az érdeklődők számára ingyenesen megtekinthető – 

programsorozat keretében a legjobb helyezésekért 
(és az értük járó értékes nyereményekért) 

egy nívós szakmai zsűri előtt. 

A nevezést szeptember 10. és október 15. között a 
www.keletunderground.hu weboldalon adhatják le a jelentkezni kívánó 
csapatok. Szintén ezen a címen folyamatosan lehet majd új információk-

hoz jutni a rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő kérdésekre. 
A verseny lebonyolítását követően pedig a szegedi Dystopia és a 

berettyóújfalui Szélső Érték, valamint az Abiocore zenekarok koncertjé-
vel zárul a várhatóan tartalmas és színvonalas nap. 

A rendezvény támogatói: 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata, Kulturális Bizottság, 

Nadányi Zoltán Művelődési Központ, Papp Zsolt

otp személyi kölcsön

1 millió Ft, 5 évre, forint alapon, 31 495 Ft havi törlesztôrészlettel igényelhetô. 
Bármilyen célra, árfolyamkockázat és ingatlanfedezet nélkül! 

THM: 35,46%

A gördülékeny iskolakezdés többé nem duma!
OTP Személyi kölcsön, havi 31 495 Ft törlesztôrészlettel.

Fel van adva a lecke!

A bank fenntartja a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát. A THM meghatározása az aktuális felté-
telek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén mó-
dosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az egyes feltételek a hitelbírálat eredményétôl 
függôen változhatnak. A jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek. A tájékoztatás nem teljes körû, ezért 
– ha felkeltettük érdeklôdését – kérjük, hogy a további részletes információkról tájékozódjon az OTP Bank 
bankfiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett Üzletszabályzatból és Hirdetménybôl.

Részletes feltételek:
www.otpbank.hu vagy 06 1 3666 666 (7. menüpont)
Reklámfilmek, további ajánlatok: www.nemduma.hu

XXXIII. Bihari honismereti tábor
A Bihari Múzeum Baráti Köre 

ebben az évben június 27. és július 4. 
között harmincharmadszor rendez-
te meg a Bihari honismereti tábort. 
A keretek évről évre adottak, bár 
egyre nehezebb a kivitelezés. A régi-
új helyszín, a Szabó Pál Kollégium 
bejáratánál idén valamivel kevesebb 
résztvevőt – köztük néhány régi tá-
borost is – fogadtak a rendezők, de 
már első ránézésre megállapítható 
volt, hogy a mostani társaság szo-
katlanul fogékony, és a szó minden 
értelmében igazi „táborozó”.

Évről évre egyre nagyobb ki-
hívás – bár Bihar kincsestára igen 
nagy –, hogy mindig tudjunk újat 
mutatni, újat tanítani, és azok szá-
mára is minden tábor más és más 
legyen, akik már évek óta visszajár-
nak. Az anyagi források szűkössége 
miatt egy nappal rövidebb volt a 
tábor a szokásosnál, és a természet-
járó csoportnak rögtön a terepmun-
kával kezdődött. Mellettük ismét 
összegyűlt egy néprajzos, illetve egy 
helytörténeti csoportra való tábor-
lakó. 

A természetjárók munkáját 
idén is Hődör István irányította, 
akik bebarangolták a Bihari-sík 
tájvédelmi körzet több egységét is, 
ismerkedve azok állat- és növényvi-
lágával. A néprajzosok Nagy Réka 
vezetésével Csökmő népéletével 
foglalkoztak, és egy régi táboros 
hagyományt felelevenítve a helyi 
tájházat tűzte ki legfőbb állomá-
sukul. A helytörténészek pedig 
Sándor Máriával temetőfelmérést 
készítettek a felszámolás előtt álló 

kórházi temetőben, így igen fontos 
értékmentő munkát végeztek el, 
ami nemcsak a múzeum, de a város 
számára is pótolhatatlan eredmé-
nyeket hozhat.  

A hét most sem telhetett el a 
megszokott közös kirándulás nél-
kül. A teljes tábor Bakonszeg és 
Zsáka érintésével Csökmőre vette 
az irányt, ahol a tájház épületében 
és udvarán töltött el egy – minden 
elcsépelt és panelszerű jelzőkeresést 
félretéve – felejthetetlen napot. A 
kis csapat igazi közösséggé érett 
össze, ahol nemtől, életkortól és 
érdeklődéstől függetlenül figyeltek 
oda egymásra, és váltak visszavágyó 
táborozóvá. A sok nehézség dacára 
ez a tény valóban az egyik legem-
lékezetesebb honismereti táborává 
tette az ideit. A tábor- és csoport-
vezetőkön kívül köszönet illeti 
Kurcz Beatrixot, aki a mindennapi 
infrastruktúra és az élelmezés ellá-
tásában vállalt nagy szerepet. 

Napjaink válsággal sújtott idő-

szakában pedig külön is ki kell 
emelni mindazokat a támogatókat, 
akik anyagiakkal is hozzájárul-
tak ahhoz, hogy egy tradíció ne 
szakadjon meg, és hogy a fiatal 
nemzedék olyan nyári programon 
vehessen részt, amely nemcsak az 
időtöltést, hanem az ismeretszer-
zést, az igazi közösségépítést és a 
környezeti nevelést egyaránt szol-
gálja. Köszönet nekik:

Bihari Múzeumért Alapítvány, 
Művészeti és Szabadművelődési 
Alapítvány, Pro Renovanda Cultura 
Hungariae Alapítvány „Karácsony 
Sándor emlékére” Szakalapítványa, 
Szabó Pál Kollégium, Curver Ma-
gyarország Kft., Siker-Trend Kft. 
(Debrecen), Laguna cukrászda, 
Burai András (Debrecen) Herpály 
Team Kft., Berettyóújfalui Polgár-
őrség, Sebőné Papp Judit, Törökné 
Szabó Olga, Balogh Albert, Bu-
borék ’92 Kft., Z. Nagy Tibor és 
felesége (Csökmő).

Kolozsvári István

Postaládánkba 
érkezett

Tisztelt Szerkesztőség!
 
Nem tudom van-e lehetőség lap-
jukban megjelentetni egy köszö-
netnyilvánítást, de ha igen, élnék 
vele.

2009. július 27-én családommal 
Erdélybe menet súlyos közlekedési 
balesetet szenvedtünk Berettyó-
újfalu közelében, melyet csodával 
határos módon túléltünk.
Lányom a helyi kórházba került 
1 hétre.
Ezúton szeretném köszönetünket 
kifejezni a kórház traumatológia 
osztálya főorvosának és kedves nő-
vérkéinek, a mentős kollégáknak, 
a rendőr kollégáknak, a közeli 
pizzéria vezetőjének és alkalma-
zottainak, a városszéli panzió ve-
zetőinek és alkalmazottainak és a 
helyi taxis kollégának gyakorlati 
és lelki támogatásukért, mellyel 
túlsegítettek minket a kezdeti vál-
ságos időszakunkon. Szerencsés az 
a város, ahol ennyi önzetlen kedves 
emberrel lehet találkozni. Kívá-
nunk szép városuknak és lakóinak 
minden szépet és jót, és legalább 
akkora szerencsét a továbbiakban, 
mint nekünk volt!

Üdvözlettel! 
Kajdy György és családja

Budapest

Emlékezés Radnóti Miklósra IV.
- Ballada egy magyar költőről -

apróhirDetések

Négynapos erdélyi utazás szeptember 17-től 20-ig Székely-
földre, a Parajdi nemzetközi töltött káposzta fesztiválra. Rész-
vételi díj: 35.000 Ft (utazás, szállás, reggeli, vacsora). Érdek-
lődni lehet: 06 20 317-4332, 54 402-661. T. Balogh Sándor.

18 évet betöltött nappali tagozatos diákok jelentkezését vár-
juk pénztáros és egyéb munkákra. Jelentkezni: Pensum Isko-
laszövetkezetnél Debrecen, Bethlen u. 6-8/D 1.em., továbbá 
52/532-020, debrecen@pensum.hu elérhetőségek egyikén.

Fotó: Kari
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Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
szeptemberi programjai 

9., 18.00: A Trianon Társaság összejövetele – Erdélyi Gábor terem
10., 14.00–8.00: Együtt-egymásért Klub foglalkozása
14., 13.00: Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének klubfoglalkozása 
a nagyteremben
19., 17.00-tól: Csatlakozás a Kultúrházak éjjel – nappal rendezvény-
sorozathoz
25.: ILCO Klub összejövetele az Erdélyi Gábor teremben
27.–okt. 3-ig: – Csodák Palotája kiállítás a nagyteremben
28., 14.00: Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének klubfoglalkozása 
az Erdélyi Gábor teremben
•  Minden héten hétfőn és csütörtökön, 18 órától 19 óráig Wing Tsun 

Kung-Fu – tréning a nagyteremben
•  Minden héten kedden, 14 órától Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesü-

lete – Hagyományőrző Népdalkörének összejövetele.
•  Tamás András marosvásárhelyi fotóművész kiállítása megtekinthe-

tő szeptember 12-ig, munkanapokon, 9-17 óráig a Bihar Vármegye 
Képgalériában.

•  Minden héten kedden, 16-17 óráig Vitalitás Klub az Erdélyi Gábor 
teremben Ferencz Józsefné és Makai Mihályné vezetésével. Ingyenes 
vitalitásmérés!

Anyakönyvi hírek

Születtek
Július 30.: Bondár Attila (Bondár 
Attila – Erdei Ilona)

Házasságot kötöttek
Augusztus 8.: Barabás Áron – 
Miczura Melinda

Elhunytak
Augusztus 1.: Antal Sándor 
(1943)

Kézilabdagála

Szent István-kupa

Augusztus 12-én a Herpály-
Team szervezésében kézilabdagálát 
rendeztünk, amelyre a meghívott 
vendég, a DVSC Aquaticum csa-
pata volt. A gála célja volt, hogy a 
sportági holtszezonban tartalmas 
szórakozást biztosítson a sportszere-
tő közönségnek. A tavalyi NB I-es 
bajnokság bronzérmesét láthatták a 
nézők, akik a helyi utánpótlás neve-
lést is támogathatták részvételükkel. 
A BMSE eddig is nagyon sok játé-
kost adott az ország számos NB I-es 
klubjának, ezek közül hárman is 
erősítették vendégként csapatunkat:

Varga Dóra (Hódmezővásárhely 
NKC NB I-es női felnőttcsapat), 
Szabó Anikó (Ferencváros NB I. 
ifi), illetve Vaskó Adrienn (TFSE 
Budapest). Az ifjúságiak mérkőzé-
sén szerepelt Szabó Katalin (Hód-
mezővásárhely NB I. női ifi).

Két mérkőzést játszottunk, a 
felvezető mérkőzésen utánpótlás-
korú lányaink a DVSC serdülő-
csapatával csaptak össze. Nem volt 
gálameccs abban az értelemben, 
hogy ugyancsak kemény, kiéle-
zett csatát láthatott a szép számú 
publikum. Minimális különbségű 
vereséget szenvedtünk, de a célt 
teljesítettük, jó játékkal szolgáltuk 
ki közönségünket. A fő mérkőzés 
18 órától közel telt ház előtt zajlott, 

ahol a válogatottakkal tűzdelt Loki 
„átrobogott rajtunk”, de ez várható 
is volt. Mind a játékosok, mind a 
szurkolók láthatóan élvezték a mér-
kőzést, és úgy érzem, nem csak a 
lokis lányok, de hellyel-közzel mi is 
tudtunk szép megoldásokat bemu-
tatni. Bizonyítja ezt húsz gólunk, 
ami nem lebecsülendő. A gála elérte 
célját, és reméljük, minél több gye-
reket, illetve szülőt tudtunk a sport-
ág mellé állítani. 

A teljesség igénye nélkül meg-
említeném azokat a játékosokat is, 
akik különböző okok miatt most 
nem lehettek jelen, de szintén Be-
rettyóújfaluból kerültek magasabb 
osztályú bajnokságokba, és jelen-
leg is aktívak: Lisztes Ramóna és 
Domokos Anett mindketten a 
Vasas-Elektromos NB I. B-s női 
felnőttcsapatát erősítik. Egeresi 
Zsuzsa a Csömör NB I B-s női 
felnőttcsapatából, Gönczi Dóra a 
Tajtavill Nyíradony volt NB I-es 
női serdülőcsapatából és Erdei Re-
náta a DVSC Aquaticum serdülő-
csapatából. Neki ezúton is jobbu-
lást kívánunk, hiszen pontosan az 
ellenünk vívott csatában sérült meg 
egy előmérkőzésen. 

Köszönjük ezt a lehetőséget a 
Herpály-Teamnek és Balogh Barna 
főszervezőnek, akik létrehozták ezt a 

mérkőzést, Kovács György és Hajdú 
Lajos vállalkozóknak, illetve a pol-
gármesteri hivatalnak támogatásu-
kért. Külön köszönetünket fejezzük 
ki a DVSC Aquaticum vezetőségé-
nek és csapatának, akik a nagyon 
nehéz felkészülési időszakban is el-
vállalták a fellépést. Köszönjük volt 
játékosainknak, hogy újból, ha csak 
egy mérkőzés erejéig is, de megtisz-
teltek minket. További sikereket 
kívánunk nekik és szüleiknek, akik 
támogatták eddigi felkészülésüket 
és sportpályafutásukat. Köszönjük 
szurkolóinknak, hogy buzdítottak 
és támogattak bennünket, remélem, 
bajnoki mérkőzéseinken is hasonló 
módon fogják ezt tenni. 

Bencze Zoltán
(Lejegyezte R. S.)

Remek erőpróbát jelentett a 
Szent István-napi (háromnapos) 
négycsapatos torna futsalosaink 
számára. Nem csak a versenyhelyzet 
az, amire szüksége van a fiúknak, a 
megfelelő összeszokottság hiánya is 
látszott néha. A szereplés sikeressé-
ge szerintem most másodlagosnak 
tekinthető, hiszen a fentebb leírt 
célok és a Bajnokok Ligájában való 
sikeres szereplés a legfontosabb. 

Tudtuk, hogy a román és a hor-
vát bajnokcsapat kemény ellenfél 
lesz, a lengyel futsal színvonala a 
mienkhez hasonló. A papírformá-
nak megfelelően simán vertük a 
lengyel csapatot, a románok ugyan-
ilyen simán lépték le a horvátokat. 
Már ekkor látszott, hogy az igazi el-
lenfél a második napon sorra kerülő 
román bajnok, Déva csapata lesz. 
Nagyon nagy csata dúlt a pályán, 
melynek első félideje is enyhe ro-

mán fölényt hozott. Ennek ellenére 
nagy akarással döntetlenre hoztuk a 
félidőt. Sőt a másodikat vezetéssel 
kezdtük, amely után viszont semmi 
nem sikerült, és egy idő után tel-
jesen átvette az irányítást a román 
bajnok. A végeredmény különbsége 
azonban túlzott, ennyivel nem vol-
tak jobbak. A harmadik napon a 
horvát csapat ellen már egy döntet-

len is elég volt a 
második hely 
m e g s z e r z é -
séhez, amely 
azonban így is 
megizzasztotta 
Szitkó Róbert 
„fiait”.

Mindhárom napon jól játszot-
tak az újonnan megszerzett játéko-
sok, Fekete Viktor gólkirály lett, és 
a két brazil a második és harmadik 
nap legjobbjai voltak a magyar baj-
nok csapatban. Az összeszokottság 
hiánya még látszott, de azt is észre-
vehették a szakértő szeműek, hogy 
egyre inkább alakulnak a „sorok”, 
egyre inkább áll össze a kép az edző 
fejében is, kit kivel, hogyan játszas-
son. Remek megmérettetési lehető-
ség volt tehát ez a Bajnokok Ligája 
mérkőzései és a magyar bajnokság 
kezdete előtt, ahol azonban ettől 
több akaratra és pontosabb játékra 
lesz szükség a sikerhez. 

R. S.

Makrai Éva 100!

Augusztus 6-8-ig a csehorszá-
gi Frydek-Mistekben rendezték 
meg a 15. Fekvenyomó Európa-
bajnokságot, ahol 9 női és 10 férfi 
versenyző képviselte hazánkat. A 
női válogatott -48 kg-os kategóri-
ájában Makrai Éva, a berettyóúj-
falui Eötvös DSK versenyzője 3. 
helyezést ért el. Éva az idei junior 
világbajnoki címe után a felnőttek 
mezőnyében is dobogóra állhatott 
100 kg-os teljesítménnyel. Ezzel 
Éva az első -48 kg-os magyar nő, 
aki 100 kg-ot tudott teljesíteni.

 

 

Kalandozás Hetedhét Magyarországon, 
a mesék, mesefilmek világában, korhatár nélkül!

2009. szeptember 19-én, 20 órától a Népligetben 
(rossz idõ esetén a mûvelõdési központban)  

mindenki próbára teheti magát, 
mennyire ismeri a magyar mesevilágot – írásban és szóban, 

hangban és képben. 
Az Esti–Mese-Túra izgalmas, könnyed kikapcsolódást jelent 

családoknak, baráti társaságoknak.
Várjuk 2-8 fõs csapatok nevezését. A csapatok életkor szinti 
összetétele lehet teljesen vegyes, de 14 év alatti gyermekek 

esetében egy felnõtt kísérõ jelenléte szükséges.
Jelentkezni a Nadányi Zoltán Mûvelõdési Központban lehet 

személyesen (jelentkezési lap kitöltésével)
2009. szeptember 14-ig.

További információ: 500-022

A kultúrházak éjjel-nappal programsorozat 
berettyóújfalui kínálata

2009. szeptember 19-én 
A rendezvények helyszíne: nadányi zoltán művelődési központ

17.00: Mézes-Mese, Mese-Mézes –  mesevilág mézesből a Bihar Vár-
megye Képgalériában. 
18.00: „Kerek erdő közepében” – Benedek Elek születésének 150. év-
fordulója tiszteletére hirdetett rajzpályázat kiállításának megnyitója és 
díjátadó
19.00–20.00: „A mese bennünk él” – előadás  felnőtteknek az Erdélyi 
Gábor teremben
19.00-tól: Népi játékok játszóháza
20.00–21.30: „Esti – Mese – Túra” – próbatétel korhatár nélkül. Hely-
szín: Népliget , rossz idő esetén Nadányi Zoltán Művelődési Központ
20.00–24.00: „Itt a vége, táncolj véle” – moldvai táncház a nagy-
teremben kicsiknek és nagyoknak a Dalszövő együttes és a Bihar 
néptáncegyüttes közreműködésével

15-ös számú mezben: Szabó Anikó, 17-es 
számú mezben: Varga Dóra

Szent István-kupa végeredménye:
1. CIP Deva 7 pont 
2. MVFC Berettyóújfalu 4 pont 
3. MNK Potpican 98 4 pont 
4. GKS Jachym Tychy 1 pont 
Gólkirály: Fekete Viktor (MVFC Berettyóújfalu) 5 gól 
A torna legjobb kapusa: Fabio Rafael (CIP Deva) 
A torna legjobb játékosa: Robert Lupu (CIP Deva)

Sporteredmények

Labdarúgás

BUSE–Tuzsér  1:1
Ibrány–BUSE  0:0

U-19
Tuzsér–BUSE  3:2
BUSE–Ibrány  11:1

U-16
Tuzsér–BUSE  7:3
BUSE–Ibrány  0:3

A BUSE felnőtt NB III-as labdarúgócsapatának 
2009. évi őszi bajnoki mérkőzései

szeptember 13., vasárnap, 16.30 óra: 
 BUSE – Cigánd
okt.  4., vasárnap, 15 óra:  BUSE – Kemecse 

18., vasárnap, 14.30 óra:  BUSE – Tiszalök
november 8., vasárnap, 13.30 óra: 
 BUSE – Nyírmada

nov. 22., vasárnap, 13 óra:  BUSE – Kótaj

A diák és nyugdíjas belépők 250 Ft, a felnőtt belé-
pők 500 forintba kerülnek hölgyeknek és uraknak 
egységesen.

HiteL-
ügyintÉzÉs 

díjmentesen
Jelzáloghitelek: lakásvásár-
lásra, építésre, felújításra, 
kedvezőtlen kamatozású 

hitelek kiváltására 
és szabad felhasználásra is.

Hívjon! Segítek!

Keresse a legjobb 
lehetőséget!

Megtakarított pénzét 
tartsa euróban! 

Kimagasló hozamok!

HiteL – BefektetÉs 
– Biztosítás

Érdeklődni: Rinyu Sándor 
30/207-5580


