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A vitéz, aki két kézzel harcolt
- Kádár vitézre emlékeztek Berettyóújfaluban -

A tervek alakot ölteni, az álmok megvalósulni látszanak
- alapkőletétel a József Attila Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat székhelyén -

A bakonszegiek mindig tudták, 
hogy merre van a Kádár-domb, 
de Berettyóújfaluban egy utca 
elnevezésén kívül elég későn 
kezdtek felfigyelni arra, hogy 
volt egy vitézük. Az a könyv fújt 
ébresztőt, amit Kocsis Csaba írt 
2001-ben, és hamar népszerű 
olvasmánya lett a fiataloknak 
és idősebbeknek. Az utóbbi 
években a faluváros más telepü-
lésekkel karöltve rendezvények-
kel tiszteleg II. Rákóczi György 
hadnagyának emléke előtt.

Az idén szeptember 23-án dél-
után megkoszorúzták a vitéz sírem-
lékét a bakonszegi Kórógypusztán, 
ahol a hős hadnagyot katonái elte-
mették az elvesztett csata után. A 
megemlékezésen jelen voltak a helyi 
polgármesteri hivatal dolgozói, a 
bakonszegi és a nagyrábéi oktatási 
és kulturális intézmények képviselői 
és igen sok gyerek, egy hagyomány-
őrző íjászcsoporttal együtt. Velük 
volt Kádár Gyula, a család leszár-
mazottja.

Késő délután a berettyóújfalui 
régi megyeháza dísztermében em-
lékestre gyűltek össze az érdeklő-
dők. Nyitásként Donkó Imre énekes 
Váradi Judit zongorakíséretével adta 
elő a Kádár-balladát, majd Murakö-
zi István alpolgármester köszöntötte 
a megjelenteket. Rövid bevezető-
jében felvázolta a Kádárok katonai 
pályafutását, majd felidézte a hős 
katona csatavesztését és halálát. A 
hadnagy históriája igen közismert 
volt korábban. Például a Kisfaludy 
Társaság az ő személyét is javasolta 
a pályázóknak, végül Arany János 

Toldi Miklós mellett döntött, és 
művével elnyerte a pályadíjat. A 
rendezvény színesítéséül meghall-
gathattuk a Nagyrábéi Pávakör fel-
vidéki és sárréti dalokból szerkesz-
tett népdalcsokrát. A Bakonszegről 
származó Csapó Vince pedig a Ká-
dár-dombbal kapcsolatos gyermek-
kori élményeire emlékezett vissza. A 
családjának volt földje azon a tájon, 
ahol egyszer el is indult vizen-nádon 
át „hódítani”. Az ötéves gyerek ka-
landját édesanyja veréssel jutalmaz-
ta. Majd a nagyapa bemutatta neki a 
híres helyet. A virágos vadnarancsos 
környezetben a későbbiekben jókat 
csatáztak a Kádár-domb elfoglalá-
sáért. Néhány gazda már akkoriban 
tisztelte az emlékhelyet, és időnként 
ápolta a sírt. Bíró Gyula oktatási 
szakértő az élmény-
p e d a g ó g i á v a l 
kapcsolta össze 
a legenda 
megismer-
tetését az 
i s k o l á -
ban. Az ő 
gyerekko-
rában az akkori 
legendás 3-as is-
kola lelkes nevelői 
vitték közel a hősi 
történetet a gyere-
kekhez. A honisme-
reti táborban is téma 
volt a történet, majd 
egy kulturális projektben 
megyei szinten közel 
2000 gyermek 
kapcsolódott be 
az élménype-
dagógiába, és 

2008-ban már kilenc sárréti telepü-
lés tanulói kutakodtak és szereztek 
ismereteket ily módon a vitézzel 
kapcsolatban. A történelmen kívül 
a palettán szerepelt népismeret, lo-
vaglás, „Aranyfakanál” pályázat a 
gasztronómiában, hadtörténet, ter-
mészetismeret és sok más egymás-
hoz kapcsolható ismereti terület.

Joób Árpád népzenekutató neve 
ismerősként cseng Biharban, hi-
szen a sokáig Debrecenben dolgo-
zó gyűjtő, énekes, zenepedagógus 
sokszor járt ezen a tájon. Ismerte a 
Kádár-balladát, de nem ismerte az 
alaptörténetet. A Kocsis-könyv ol-
vasása után kezdett el kutatni. Rá-
jött, hogy a Vikár Béla által gyűjtött 
d a l - lamot Bartók jegyezte 

le, és későbbi útjain 
találkozott is vele. A 
dallam ugyanis egye-
zik egy 1747-ben 

lejegyzett Kolozs-
vári énekeskönyv 
kottájával is, 
ahol 69. dicsé-

ret néven 

volt fellelhető. Tinódi lantos Sebes-
tyén XVI. századi erdélyi históriája 
is hasonlít még szótagszámában is. 
Több népzenekutató szerint ez a 
dallamfajta Európaszerte terjedt. 
Csíkból, Udvarhelyről és Buko-
vinából is érkeztek hasonló dalla-
mok. Kodály olyan 12 versszakos 
balladát fedezett fel, ahol minden 
strófa más dallammal volt páro-
sítva. Művészi előadásban 1935-
ben hallhatták a fővárosiak is 
Székelyhidy Ferenc énekével és Bar-
tók zongorakíséretével. Volt, hogy a 
históriát vásári ponyvaként is áru-
sították. De régi felvételeken fenn-
maradt Hadikfalván, Józseffalván, 
Istensegítsen, Hertelendyfalván fel-
jegyzett előadásokban is. 

Az Újfalui Pávák bájos 
gyermekegyüttese moldvai nép-
dalokkal kedveskedett a megje-
lenteknek, majd befejezésül G. 
Nagy Ilián mutatta be Kádár vitéz 
lovasszobrának alkotóját, Győrfi 
Lajost, aki elmondta, hogy a még 
csak 50 éves szobrászművész már 
szép karriert futott be. A főiskolai 
tanára Borsos Miklós volt, aki sze-
rint sokat nem kellett már tanítania 
Győrfi Lajosnak. Mindig köztéri 
szobrásznak tartotta magát, és sze-
rette a lovasszobrokat, amiből már 
10 áll az országban és a határon túl. 
Ez nem véletlen, hiszen közvetlen 
hozzátartozói karcagi csikósok vol-
tak. A szlovákiai Komáromban a 
közelmúltban állították fel Szent 
István szobrát, amelynek következ-
ménye volt a köztársasági elnökkel 
kapcsolatos incidens a határon. A 
szobor azóta zarándokhely.

Harasztosi Csaba

Elsőként a magyar Himnusz, 
majd az Európai Unió himnusza 
csendült fel azon az ünnepélyes prog-
ramnyitón és alapkőletételen, melyet 
számos résztvevő, városvezetők, ön-
kormányzati képviselők, intézmény-
vezetők, a program kidolgozói és a 
kivitelező, Rácz Sándor, a Generál 
Építő ’98 Építőipari Kft. tulajdono-
sa tisztelt meg jelenlétével a József 
Attila-iskola udvarán szeptember 
21-én. Mint ismert, Berettyóújfalu 
városa országos méretekben is jelen-
tős beruházásokba kezdett ebben az 
esztendőben annak az európai uniós 
támogatásnak köszönhetően, melyet 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
keretében írtak ki, és Berettyóújfalu 
három intézménye mintegy másfél 
milliárd forintos forráshoz jutott  bő-
vítésükhöz, felújításukhoz. Szeifert 
Ferenc polgármester köszöntötte a je-
lenlévőket, aki részletesen ismertette 
azokat az erőfeszítéseket, amelyeket 
a város intézményhálózatának kor-
szerűsítése és fenntarthatósága érde-
kében tettek meg az utóbbi időben. 
Elsőször a ma már háromcsoportos 
bölcsődéről beszélt, majd az egysé-
gesen működő és megújult  tagóvo-
dákról,  a négy általános iskolából 
átszervezéssel létrejött két intézmény 
hatékony működéséről, amit az is 
igazol, hogy egyre több diák veszi 
igénybe azok szolgáltatásait  telepü-

lésünk határain kívülről is. A racio-
nalizálás a középfokú intézmények-
nél is megtörtént. Az Eötvös József 
Szakképző Iskola bővítése, a régi 
banképület és a Karácsony Sándor 
Kollégium iskolaépületté alakítása 
megoldotta az intézmény infrastruk-
turális problémáit, valamint a Bes-
senyei György Szakközépiskola két 
kollégium-épületének felújításával is 
javultak a középiskolás korosztály kö-
rülményei. Majd a polgármester arról 
beszélt, hogy ezen a nyáron az eddig 
megkezdett lépések tovább folyta-
tódtak a már említett nagy összegű 
pályázati támogatás elnyerésével, és 
megindult az Arany János Gimnázi-
um, Egészségügyi Szakközépiskola, 
valamint a Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola és Hunyadi Mátyás Tagiskolá-
jának korszerűsítése és bővítése is. A 
József Attila Általános Iskola és tagin-
tézménye, a Széchenyi-iskolában ter-
vezett beruházásoknál a munkálatok 
nagyságára való tekintettel közel 100 
millió forinttal kellett megtoldania 
Berettyóújfalu önkormányzatának 
a kapott összeget, ugyanis a kétszer 
is meghirdetett közbeszerzési eljárás 
egyik ajánlattevője sem vállalta a ren-
delkezésre álló pénzért a kivitelezést. 
Ezért tudták csak most elkezdeni 
a másik két intézményhez hasonló 
szintű építkezést. Szeifert Ferenc azt 
is elmondta, hogy a József Attila Ál-
talános Iskola egy 1915-ben épült, 
illetve egy 1970-ben hozzáépített is-
kolaépület-együttes, a Széchenyi Ist-

ván Tagiskola pedig 1960-ban került 
átadásra. A fokozatos bővítésekkel, 
hozzáépítésekkel együtt sem képesek 
ma már a színvonalas oktatás ellátásá-
ra. A nyílászárók, a fűtési és világítási 
rendszer elavult, a tantermi berende-
zések, a szemléltető eszközök moder-
nizálásra szorulnak, a meglévő torna-
termek pedig már nem alkalmasak a 
testnevelés órák megtartására. Ezek 
után részletesen ismertette, mi min-
den készül majd el a két iskolában. 
Tornaterem, aula, könyvtár, nyelvi 
labor és informatikai szaktanterem, 
nyílászáró-cserék és hőszigetelés, 
akadály-mentesítés és parkosítás, kor-
szerű berendezések és taneszközök… 
Egyszóval készül a 21-dik század a 
város oktatási intézményeiben. Az 
akadályok elgördültek, tervek alakot 
ölteni, az álmok megvalósulni lát-
szanak, a többi a kivitelezőkön mú-
lik. Az intézmény nevében Herczeg 
Barna igazgatóhelyettes hálájuk jelé-
ül ígérte, a méltó környezetben és a 
korszerű taneszközökkel, szorgalom-
mal és sok munkával, új pedagógiai 
programokkal nemcsak az eddig is 
magas színvonalú oktatásáról ismert 
közel 100 éves intézmény hírnevét 
fogják öregbíteni, valódi 21. századi 
iskolát teremtenek majd hozzájárulva 
a város és a térség népességmegtartó 
képességéhez ezzel.

L. M.

Bihari számadó napok
OKTÓBER 15., (csütörtök)

10. 00: Megnyitó
Beszédet mond: Miklóssy Ferenc,

a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Díjak átaDása – vásárdíj: Dr. Skultéti Éva, a Hajdú-
Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára 
termékdíj: Dr. Kiss Valéria, a Hajdú-Bihar Megyei 
Területi Agrárkamara titkára 
Nyíri István-díj: Miklóssy Ferenc, a Hajdú-
Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke 
„Bihar kincse” termékdíj: Szeifert 
Ferenc, a Bihari Önkormányzatok 
Többcélú Kistérségi Társulásá-
nak elnöke
Üdvözlőbeszédet mond: 
Szeifert Ferenc, 
Berettyóújfalu 
város polgár-
mestere

a szeretethíd keretében önkéntes napot szervezünk. 
Szeretnénk bevonni ebbe a kezdeményezésbe minél több időst és 

fiatalt, egészséges és kihívással élő testvérünket.
tegyünk együtt városunkért és helyi közösségeinkért!

Megnyitó 9 órakor a régi megyeháza dísztermében 
(Kossuth u. 6.), utána az alábbi önkéntes tevékenységre hívjuk 

városunk lakóit:

• szemétszedés a ligetben és a város több pontján
• plakáttalanítás, lehetőség szerint festés
• kisebbeknek kreatív kézműves foglalkozás

12 órára visszatérünk a díszterembe, hogy a napot műsorral 
kiegészített szeretetvendégséggel zárjuk.

Partnereink: Berettyóújfalu Város Önkormányzata, Bihari Természet-
barát Egyesület, Kihívással Élők Nappali Intézménye-Szentpéterszeg, 

Igazgyöngy Alapítvány, Esély-Pont Ifjúsági Iroda, 
Toldi Miklós Református Általános Iskola, Berettyóújfalui Baptista 

Gyülekezet, Bihari Múzeum.
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Fotó: Kari
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10.40: A mikro-, kis- és középvállalkozások túlélési esélyei 
– Dunai Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtit-
kára
11.30: A működési engedélyezés jogszabályi változásai 
– Dr. Komo róczki István, az  ÁFEOSZ szövetségi titkára
12.00: Céges pénzügyek – Tóth György pénzügyi tanácsadó
12.40: Vállalkozások fejlesztését segítő pályázatok bemuta-
tása 
– Vajda László, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség Kft. kistérségi koordinátora
13.00: Állófogadás (külön meghívóval)
14.00: Bihar táncegyüttes Kökénycsoport műsora – Bak 
Judit művészeti vezető 
14.30: Vásári tOtÓ értékelése, díjazása
14.50: Musical és operettvarázs – ProVokál énekegyüttes
15.30: Latin forgatag: az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti 
Oktatási Intézmény táncbemutatója

16.00: sztárVeNDég: tÓth Vera

16.50: Tombolahúzás

Véradás: 15-18 óráig
 

OKTÓBER 16. (péntek)

10.00: köszöntő – Dr. Forgács Barna, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Magyar Agrárkamara elnöke
10.10: Az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyúj-
tandó támogatások – Pallagi László, a Hajdú-Bihar Megyei 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal vezetője
11.00: A kölcsönös megfelelés előírásai – Bögréné Bodrogi 
Gabriella, a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium 
Stratégiai Főosztály osztályvezetője 
11.40: Agrárkörnyezet-gazdálkodás: kötelezettségek és 
aktualitások
Pallagi László, a Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal vezetője
13.00: komádi kulturális kavalkád Népdalcsokor: 
Körös-menti citerazenekar – Rákász citerazenekar, Komádi 
Nyugdíjasok Klubja
katonadalok: Rozmaring énekkar
szájharmonika szóló: Bagdi Gyula
Cigánytánc: Körösi Gyöngyszemek
„Lagzi Lajcsi” paródia: Komádi Nyugdíjasok Klubja

14.00: Modern táncok – Mirtusz tánccsoport
14.30: Kedvenc számok – fellép: Lédy Viky
15.00: Hastánc-show – OZIRISZ hastánccsoport műsora
15.30: Tombola
16.00: Táncvarázs – Vénkerti Művészeti Iskola Balett-tago-
zata, tánctanár, koreográfus: Poroszlai Éva

17.00: sztárVeNDég: CasCaDe MusIC jaM
az ’50, ’60, ’70, ’80, ’90-es évek slágerei

Véradás: 14-17 óráig

OKTÓBER 17. (szombat)

10.00: Megnyitó – Balogh Sándor, a HBKIK Berettyóújfa-
lui Szervezetének elnöke
10.05: komádi kulturális kavalkád népdalcsokor: Városi 
Népdalkör – „Aranykor” Városi Nyugdíjas Klub énekkara 
szavalat: Cserép Imre 
Mese: Kolozsvári Andrásné

12.00: A 70-es évek rockzenéje – Kódex zenekar
13.00: Néptánc és ének – a biharkeresztesi „Szarkaláb” 

asszony tánccsoport műsora
13.40: Tombolahúzás

14.00: A rendezvény zárása – Balogh Sándor, 
a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara Berettyóújfalui Szervezetének 
elnöke

10-től 14 óráig a rendezvény ideje 
alatt: vérnyomás és vércukor-

szint mérés – Papp Sándor, a 
Bihari Diabetes Közhasz-

nú Egyesület elnöke
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Kérjük bedobni a helyszínen elhelyezett gyűjtőládába 

2009. október 16-án, 15 óráig.

A nyeremény átvétele, személyesen, 

a húzáskor: 

október 16., 15.30 órakor.

Napirend utáni felszólalás

Demonstrációs készülődés a Gróf Tisza István Kórházban

A falugazdász rovata

Tisztelt Ház!

Ma Magyarországon a közbiz-
tonság romokban hever, illetve 
szétesett. 

Mire alapozom ezen sommás 
megállapításomat?

Ahol sortűzzel várják a kiérke-
ző rendőröket,

– ahol halálra lehet rugdosni a 
nyílt utcán embertársunkat,

– ahol sorozatos romagyilkos-
ságokat követnek el,

– ahol a kiérkező rendőr nem 
mer kiszállni a kocsiból, és nem 
mer intézkedni,

– ahol nagy esély van egy sikeres 
bűncselekmény elkövetésére, ott 
nyugodtan mondhatjuk azt, hogy 
a közbiztonság romokban hever.

Van olyan hely az országban – 
remélem több is – ahonnan a fenti 
drámai helyzettel ellentétben po-
zitív változásokról lehet tájékozta-
tást adni.

Berettyóújfalu ilyen hely. A vá-
ros képviselő-testülete a 2009. évi 
elfogadott költségvetésében – ne-
héz anyagi helyzete ellenére – 5 
millió forint támogatást biztosí-
tott a Berettyóújfalui Rendőrka-
pitányságnak a közrend és közbiz-
tonság erősítésére, a feladatellátás 
színvonalának emelésére.

Berettyóújfalu város kapi-
tányságának vezetése szeptember 
10-én az önkormányzat testületi 
ülésén számolt be a támogatás 
időarányos felhasználásáról és az 
elért eredményről. 

A támogatást Berettyóújfalu 
város közigazgatási területén be-
lül a rendőrségi jelenlét fokozásá-
ra és annak járulékos költségeire 
fordították.

A rendőrkapitányság közterü-
leti szolgálata a rendszeres mun-
kaidőn felül heti 2 nap – 1 nap 
hétköznap, 1 nap hétvégén – éj-
szaka 8-8 órában járőrözik a tele-
pülésen, míg a bűnügyi szolgálati 
ág heti 1 alkalommal 8 órában 
úgynevezett bűnügyi portya szol-
gálatot lát el.

A túlmunka keretében telje-
sített szolgálat során a rendőrök 
visszatérően ellenőrzik a bűnügyi-
leg fertőzésveszélyes területeket, 
így például péntek-szombat este 
a városközpontban lévő szórako-
zóhelyeket és közvetlen környé-
küket, illetve a bűnügyi portya 
szolgálat a bűnelkövetők által 
használt külterületi kerülőutakat, 
a vagyon elleni bűncselekmények-
kel leginkább érintett területeket. 
Az előbbiekben említett munká-
nak számottevő eredménye van. 

A kapitányságvezető tájékoz-
tatása szerint 2007. év hasonló 
időszakához képest 35,25%-kal 
(536-347), a 2008. év első 8 hó-
napjához képest 52,13%-kal 
csökkent a bűncselekmények szá-
ma városunkban. 

 A 2009. évben idáig 347 bűn-
cselekmény történt, amely 378-
cal kevesebb, mint 2008 azonos 
időszakában (725).

Az elért eredmény nem csu-
pán a rendőrség érdeme, hanem 
a város polgármesteri hivatalának 
szakhatóságai, a polgárőrség és a 
közbiztonság megteremtésében 
szerepet vállaló szervek egyre 
összehangoltabb munkájának az 
eredménye.

Tisztelt Ház!
Milyen tanulságokat vonha-

tunk le az elmondottakból?
Mindenekelőtt azt, hogy a 

rendőrséget – mint tette példá-
dul a szlovák állam, ahol 3000 új 
rendőr állt szolgálatba az utóbbi 
időben – mindenképpen meg kell 
erősíteni anyagi és létszámvonat-
kozásában egyaránt. 

Az összefogás szakértelemmel 
és anyagi támogatással párosulva 
eredményre vezet a bűncselekmé-
nyek elleni harcban.

A rendőrség megerősítése és 

anyagi támogatása nem elsősor-
ban az amúgy is nehéz anyagi 
helyzetben lévő és teljesen kivé-
reztetett, egyre több feladatot 
ellátó önkormányzatok feladata, 
hanem a mindenkori kormányé. 

Sajnos azonban nem arról hal-
lunk a rádióban, olvasunk a sajtó-
ban, hogy a jelenlegi kormányzat 
mindent megtenne azért, hogy 
erős és hatékonyan működő rend-
őrségünk legyen, hanem e helyett 
nap, mint nap arról értesülünk, 
hogy több tízmilliós végkielégí-
téseket fizetnek ki a BKV-nál, ál-
lami és önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok vezetői me-
sébe illő, milliós fizetéseket vesz-
nek fel, és vagyonukat offshore 
cégekbe menekítő vezetőkről 
szólnak a híradások. 

A feladat elvégzése – mint any-
nyi más területen – itt is az új, 
reményeink szerint polgári kor-
mányra fog várni. 

A tervezett finanszírozási 
rendszer miatt a berettyóúj-
falui kórház is csatlakozott a 
Magyar Kórházszövetség, az 
Egyetemi Klinikák Szövetsége, 
az Egészségügyi Gazdasági 
Vezetők Egyesülete, a Stra-
tégiai Szövetség a Magyar Kór-
házakért Egyesület, valamint 
a Medicina 2000 Járóbeteg 
Szakellátás Szövetsége által 
kezdeményezett demonstrá-
cióhoz. 

Ottjártunkkor a szolidaritás 
jeleként már kifüggesztették a 
zöld lobogót a bejárat fölé, illet-
ve Dr. Muraközi Zoltán orvos-
igazgató éppen akkor adta át a 
zöld szalagokat Halászné Szilágyi 
Gyöngyinek, a szakrendelő ve-
zető asszisztensének. Az orvos-
igazgató elmondta: a tervezett 

finanszírozási rendszer miatt a 
Kórházszövetség és az említett öt 
szervezet folyamatosan egyeztet az 
Egészségügyi Minisztériummal, 
ám úgy tűnik, nincs előrelépés az 
ügyben: a kért összeg – 25,5 mil-
liárd Ft – helyett mindössze négy 

milliárdot hajlandó biztosítani az 
év hátralévő hónapjaiban egész-
ségügyi ellátásra a szaktárca. 

– A jelenleg elérhető és nyil-
vánosságra hozott finanszírozási 
tervek szerint a most bevezetendő 
bázisfinanszírozás bár kiszámít-

hatóbb, de számításaink szerint 
havi 30 millió forint bevételcsök-
kenést okoz az újfalui kórháznak 
az év hátralévő három hónapjában 
– részletezte Muraközi Zoltán. A 
kialakult helyzet megoldására 
több forgatókönyvet készítettünk, 
de egyikben sem szerepel jelentő-
sebb létszámleépítés, sem pedig 
a szolgáltatás szűkítése. Egyelőre 
csatlakoztunk a demonstráció-
hoz, elhelyeztük a bejárat fölött 
a zöld zászlót, a dolgozók pedig 
önkéntes alapon zöld szalagot 
viselnek, illetve a Kórházszövet-
ség és az öt szakmai szervezet 
tájékoztató anyagát több helyen 
kifüggesztettük a kórház terüle-
tén. Ha a tárgyalások eredmény-
telenek lesznek, október 7-én ön-
kéntes éhségsztrájkot kezdenek az 
egészségügyi intézményvezetők.

Nyírő Gizella

„Őszbe csavarodott a termé-
szet feje,/ Dérré vált a harmat, 
hull a fák levele,/ Rövidebb, 
rövidebb lesz a napnak útja,/ 
És hosszúkat alszik rá, midőn 
megfutja.” 

Arany János írta ezeket a gyö-
nyörű sorokat a Toldi estéjében, 
de szerencsére még csak a fák le-
vele hull, a harmat még nem vált 
dérré, már sokkal rövidebb lett 
azonban a napnak útja, hiszen 
nyolc órára sötét este van. 

Jött egy hidegfront, elvitte 
a kánikulát, vége van a nyár-
nak. Most azt az igazi, kellemes, 
kora őszt éljük, amikor napköz-
ben 20-25 oC között mozog a 
hőmérséklet, reggel 12-15 oC, 
ezért a szandált cipőre cseréljük, 
előkerülnek a pulóverek, kabá-
tok. A gumicsizma, az esőkabát, 
az esernyő sajnos a szekrényben 
maradhat, mert akárhogy bá-
muljuk is az eget, esőfelleget még 
véletlenül sem látunk. Kiadós eső 
pedig régen hullott. A természet 

egyelőre sok esővel „adós”, a föld 
ki van száradva, olyan kemény, 
mint a beton. Ástam a hagymát, 
krumplit, és épphogy nem szik-
rázott a kapa. 

Az biztos, hogy feladják a 
leckét a gazdáknak az őszi mun-
kálatok, a talajmunkákra lénye-
gesen több gázolajat használnak 
fel, mégsem lesz olyan igazi a 
magágy, mint ahogy annak ide-
jén tanultuk. A kukorica lesült, a 
napraforgók zöme kettős kelésű, 
de mindenki a határban tevé-
kenykedik, teszi a dolgát. Azt, 
hogy ennek a munkának milyen 

eredménye lesz, még nem tudjuk 
kiszámítani, a felvásárlási árak is 
még eléggé képlékenyek, bizony-
talanok, de az már biztos, hogy 
nem lesznek kiugróan magasak. 
Jó, ha elérik a 2008. évi árszín-
vonalat.

Berettyóújfaluban az alábbi 
munkákat tervezik elvégezni az 
ősz folyamán: lásd táblázatun-
kat.

A táblázat jól szemlélteti, 
hogy bizony hónapok telnek el 
addig, amíg a gazdák befejezik az 
őszi munkákat. Remélem, a vár-
va-várt eső előbb-utóbb megérke-

zik, hiszen hiába a szántás-vetés, 
ha nem lesz eső, nem fog kikelni 
semmi. 

Az alábbiakra hívom fel az 
érintettek, érdeklődők figyelmét:

- a fiatal agrárvállalkozó 
pályázat beadási határideje: 
2009. október 15. 

- a gazdálkodási napló be-
küldési határideje: 2009. ok-
tóber 31. a következő címre: 
MGSZH Központ, 1118 Buda-
pest, Budaörsi u. 141-145. sz.

Ékes Irén, falugazdász

MEGnEVEzéS ElVéGzEndő MunKA 
 (hA)
Őszi árpa vetése 650
Őszi búza vetése 1.900
Triticale vetése 810
Őszi káposztarepce vetése 610
Lucerna vetése 350
Napraforgó betakarítása 1.181
Szemes kukorica betakarítása 2.200
Silókukorica betakarítása 850
Magágy előkészítés 4.320
Őszi mélyszántás 4.800

Elhangzott: Dr. Vitányi István országgyűlési képviselőtől 
a Parlamentben 2009. szeptember 21-én

Fotó: Kari
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Az éj puha teste 
- a regény, ahogy én látom -

50 éves jubileum: arany az Aranyban

Kulturális örökség napjai szeptember 19-20.
- séta korok és vallások között -

Szeptember 21-én a Sinka István 
Városi Könyvtár olvasótermében 
került sor Böszörményi Zoltán író 
az Éj puha teste című regényének 
bemutatójára egy író-olvasó 
találkozó keretében.

Egyszer minden negédes álom és 
lila ködben gerjesztett önámítás to-
vatűnik életünkben. Hazudunk ma-
gunknak pénzt, boldogságot, karriert, 
kéjt és szilaj, vagdalkozó szerelmeket. 
Művészei vagyunk annak, hogy az 
élet vadul lélegző porondján színeket 
harácsolva teremtsük meg a célhoz ve-
zető mímelt játékot, amit a végső ér-
telem esszenciájaként tartunk számon 
elménk rejtélyes rianásaiban. Létet 
farigcsálunk ócska kalyibákból, seké-
lyes vizeken gerjesztünk felesleges hul-
lámokat, majd beleveszünk az önma-
gunk által felkorbácsolt özönvízbe.

Az ember idegenkedik. Fél min-
dentől, s retteg, hogy elveszti a Min-
dent. Kapkod remegő kezekkel hazug 
vágyai után, s a végén megilleti az, 
amit lehet, hogy valójában rendeltek 
neki furcsa, általa addig alig ismert 
erők. Lemondóan legyint, és a tejfehér 
ködben egyszer csak elétüremkedik a 
Semmi. Furcsa predesztináció.

Az írás hovatovább talán már csak 
az egyetlen mentsvár arra, hogy végső 
kapcsokat teremtsünk a másik irányá-

ba. Meghökkentő, hogy a könyvekbe 
„ácsolt” világok lassan valódibbnak 
tűnnek minden általunk eddig meg-
ismert valóságtól. De mi mást tehetne 
az ember, amikor oly rideg és fájó az, 
ami önmagát az abszolút értelemként 
hirdeti, és így küldi ránk minden pok-
lát a hétköznapokban.

Az író a kárhozat korának elfele-
dett gyermeke. Mostoha, kitagadott. 
Neki jut a magyarázkodás, hogy itt 
kellene megálljt parancsolni, eddig és 
netovább, jöjjön valami szebb, ma-
gasztosabb, szeretettel átfont, új éra. 

Böszörményi Zoltán az az író, 
aki kalandos és nehézségekben, csa-
lódásokban bővelkedő életútja során 
megtanulta, hogy „ne fogjon könnyel-
műen a húrok pengetésihez”. Persze, 
ha elfelejtették százszor, eltaposták 
ezerszer, megégették milliószor az em-
bert, akkor érthető is. Óvatos duhaj 
ilyenkor majdcsak mindannyiunk. 

Az éj puha teste. Lassan mormo-
lom ezt a gyönyörű képbe oltott címet. 
Lapozom, olvasom a könyvet, kétke-
dem, majd végleg elmerülök benne. 
Magába zár, körbeölel, feltárja és fel-
kavarja önmagam előtt is rejtett ön-
magamat, felnyitja a szemem, majd 
álomba ringat.

A regény főszereplője Tamás, aki 
útban a repülőgépen új hazája felé, 
félelmeivel és remegő bizonytalansá-

gával „együtt utazva” várja az élet 
valódi kezdetét. Beléhasít a felismerés, 
hogy a még meg nem történt a lehető 
legrosszabb, az ismeretlen felé való 
száguldás akár a végzetet is jelenthe-
ti számára, hiszen a lehetséges jövő-
alternatívák magja maga a semmibe 
való céltalan, (t)örvényszerű alászál-
lás. A szerző saját sorsának mozaikja-
it tapasztotta a főhős alakjához annak 
megformálásakor. Nem is tehetett 
másként, a szépírás szükséges „szi-
lánkjai” ezek. Tamás történetét pedig 
időnként megtörik egy általa fellapo-
zott krimi történései, amelyekben egy 
perverz gyilkosság körül bonyolódó 
cselekményen kívül megismerhetünk 
újabb sorsokat, felfelé törekvő, avagy 
derékba tört egzisztenciákat.

A mű pedig akkor válik igazán ér-
dekfeszítővé, amikor Tamás, és a vele 
párhuzamosan már korábban felve-
zetett szerelmi és politikai szál egyes 
szereplői egyszer csak találkoznak. 
Összeér a két eddig külön forrongó vi-
lág, s egy olyan szintézisnek lehetünk 
tanúi, amely igazi regényszerkesztési 
„bravúrnak” tekinthető – a műbe 
vetett feltételes szimpátiánktól füg-
getlenül.

Szenvedély, intrika, dráma, köz-
élet, szeretők, gyanakvó feleségek, csa-
lárd férjek, tüzes, fiatal testek – egy-
szer csak mindezek egy önmagukat is 
felemésztő máglyává terebélyesednek a 
végkifejletben. És mégis, a sorok a vé-
letlennek tűnő tragédiák bekövetkezé-
sének ellenére is hordoznak magukban 
előremutató, bátorító üzenetet. Hiszen 
a romlott gonoszság állandóan sugallt, 
ámbár ki nem mondott ténye mellett a 
66 fejezet – diabolikus utalása ellenére 
is – vaskos felkiáltójelként hívja fel a 
figyelmet, hogy az egymástól való el-
idegenedéssel szembeni harc nem lehet 
más, mint annak magában a szépírás-
ban való végleges feloldása. Mert itt és 
most csupán ez az egyetlen esély…

Kiss Tamás

Ökumenikus hálaadó isten-
tisztelettel kezdődik napi progra-
munk a református templomban. 
Belépünk az előtérbe, s ahogy 
széttekintek, szíven üt 12 egykori 
tanár kollegánk és 18 elhunyt diá-
kunk fényképe. Az egykori tanári 
testületből és a 84 érettségizőből 
ma ennyien hiányoznak. Requiem 
aeternam dona eis Domine – mor-
molom, ahogy kisdiák koromban 
tanultam.  Elfogódva lépünk be a 
templomtérbe, ahol a lelkipászto-
rok fogadnak és köszöntenek ben-
nünket igehirdetéssel, hálaimával 
és áldással. 

11 órakor a régi iskola kultúr-
termében tartjuk a három osztály 
összevont emlékünnepségét. Néz-
zünk körül: a 66 jubiláló diákból 
50-et számolunk meg (ez 75%), a 
még élő 10 tanárból 7-et (3 kolléga 
levélben köszöntötte a találkozót).

Itt vannak a meghívottak: 
Szeifert Ferenc polgármester, Fa-
lucskai Jenő volt igazgató, Domján 
János jelenlegi igazgató, Pócsikné 
Anka Klára, a Bihari Alma Mater 
Alapítvány kuratóriumának elnö-
ke, 7 egykori tanár és a jubilálókat 
megelőző és követő évfolyamok 
képviselői.

Az emlékidéző mozzanatok so-
rán fejet hajtunk az elhunytakért.

Elsőként Domján János igaz-
gató szól a találkozó résztvevőihez 

meleg szavakkal; kijelenti, hogy 
nincs jó iskola követésre ösztönző 
hagyományok nélkül. A gimnázi-
umban jelenleg folyó építési mun-
kálatokról szólva örömét fejezi 
ki, s elmondja, hogy új nevelési-
oktatási programokkal készülnek 
a megnövekedett lehetőségek ki-
használására. Ezt követően egy 
díszoklevelet és egy Arany-emlék-
érmet ad át a jubiláló diákoknak.

Szeifert Ferenc polgármester is 
üdvözli a jelenlévőket. Tiszteleg a 
múlt értékei előtt, mellőzhetetlen-
nek tartja az iskola hagyományőr-
ző szerepét. Hitet tesz az iskola fej-
lesztésének szükségessége mellett. 
Jelenleg az iskola nagyarányú bő-
vítése és átalakítása folyik, s ezzel 
több mint 900 tanuló befogadásá-
ra válik alkalmassá az épület. Meg-
győződése, hogy a közoktatásba 
érdemes befektetni. Ezt igazolja a 
fejlett országok gazdaságpolitiká-
ja is. Nincs más út, ez a probléma 
nem kerülhető meg.

A tanárok rövid, szívhez szóló 
beszámolóikkal köszöntik a jubi-
lálókat.

Más osztályoktól, az elődöktől 
lehet és kell is tanulni – mondja 
dr. S. Nagy László és dr. Virágh 
Pál a maguk nemzedékére utalva. 
(Az ő tevékenységük egyébként 
garancia mondanivalójuk hiteles-
ségére.)

Az ünnepség végén a jubiláló 
évfolyam képviselői emléklapot 
adományoznak volt tanáraiknak, 
és ezt követően éri az embert a 
legnagyobb meglepetés, amikor 
Csermely László, a találkozó fő 
szervezője átadja a tanároknak a 
csaknem 500 oldalas dokumen-
tumkötetet, Arany-emlékköny-
vet, amelynek szerkesztési  – és 
jórészt kivitelezési – munkáját ő 
végezte.  A könyv szinte kimerít-
hetetlen tárháza az iskolához és az 
egymáshoz kötődő emlékeknek, 
feledhetetlen és maradandó kin-
cse minden egykori „aranyosnak”, 
diáknak, tanárnak, rokonnak, is-
merősnek, érdeklődőnek – min-
denkinek, akit az iskola világa, 
emberformáló műhelye érdekel. 

A közösen elfogyasztott ebéd 
és fényképezés után, 15 órakor 
kezdődnek az osztálytalálkozók. 
Az osztály- és évfolyamtársak itt 
kapják meg az emlékkönyvet. 
Az ötvenéves érettségi találkozó 
igen jó hangulatú vacsorával és 
mulatsággal ér véget. Gyönyörű, 
feledhetetlen nap, a „szeptemberi 
áhítat” napja, hogy elmondhas-
sam én is, más is Kosztolányi sza-
vaival: „Ifjúságom zászlói úszva, 
lassan, repüljetek az ünnepi ma-
gasban.”   

Nyirkos Tibor,
az egykori IV. c osztályfőnöke

A Bihari Múzeum és mun-
katársai szeptember 19-én csat-
lakoztak egy országos rendez-
vényhez, a „Kulturális örökség 
napjai” programsorozathoz.

A séta korok és vallások 
között – Berettyóújfalu szak-
rális terei között elnevezésű 
rendezvénnyel vártuk az ér-
deklődőket. 3 különböző kor-
ban épült templom bemutatá-
sát tűztük ki célul. Sétánkat a 
Bihari Múzeum helytörténeti 
terméből indítottuk, ahol 
megtekinthettük a két világ-
háború közötti Berettyóújfalu 
építményeinek akkori állapotát, az 
1927-ben épült Baptista imaházat, 
a XVI. század végén megalaku-
ló református egyházközösséget, 
melynek átalakításához 1765-ben 
kezdtek neki, és láthattunk képeket 
a Herpályi Monostorról, a mi Cson-
katornyunkról is.

A Baptista imaházban Papp Dá-
niel tiszteletes fogadott minket, aki 
Szatmári Csaba segítségével krono-
logikus sorrendben mutatta be az 
imaház történetét, tevékenységét. Az 
érdeklődők betekintést nyerhettek az 
hitközösség gazdag életébe is. Ima-
óráikkal és programjaikkal tartják 
össze az egyházközösség tagjait. Sa-
ját zenekarral rendelkeznek, vannak 
családi és gyermek programjaik. Kü-
lön büszkék a 2002-ben átalakított, 
és külső-belső felújításon átesett 
épületükre, amely közel 140 fő befo-
gadására képes.

Második állomásunk a város fő-
terén álló református templom volt. 

A templom történetét Majláth József 
tiszteletes mutatta be, közös éneklé-
sekkel színesítve előadását. Megismer-
hettük Liszt Ferenc egykori orgonáját, 
az orgona fújtatóját, billentyűit. Majd 
a tiszteletes előadásában a Himnuszt 
és Bartók Béla-művet is hallhattak a 
jelenlevők. Lehetőség volt az orgonát 
személyesen is megszólaltatni, amely 
sokak számára maradandó élményt 
jelentett. A tiszteletes örömmel tu-
datta velünk, hogy Berettyóújfalu vá-
rosának önkormányzata és a reformá-
tus egyház közös templom -felújítási 
pályázata 2010-től kezdődően va-
lósulhat meg, melyben templom-
felújításra, mennyezet és falfestés 
rekonstrukcióra, orgona-felújításra is 
nyertek uniós forrást.

Utunk befejezéseként kerékpár-
túrát szerveztünk az érdeklődőknek 
a herpályi Csonkatoronyhoz. A kö-
zel 5 kilométeres kerékpártúra után 
megtekinthettük a XII-században 
megépült monostortemplom még 
fennmaradt déli, egyedülálló tor-

nyát és a helyreállított alap 
maradványait is. Dr. Módy 
György: Herpály, Bihari 
dolgozatok című művét fel-
használva elevenítettük fel 
a templom történetét. Meg-
tudhattunk, hogy 1806-ban 
a Csonkatorony dombján 
még két hatalmas, majdnem 
ép torony állt, és 1858 óta 
nevezzük Csonkatoronynak, 
amióta az északi tornyot 
életveszélyes állapota miatt 
lebontatták, és tégláit a re-
formátus templom orgona 
alapjába építették be 1842-

ben. Túránk zárásaként csatlakoz-
tunk a „Kultúrházak éjjel-nappal” 
program rendezvényeihez. 

Úgy gondolom, hogy azok, akik 
részt vettek rendezvényeinken, lelki-
ekben feltöltődve, új és gazdag isme-
retekkel távoztak. Berettyóújfaluban 
szeptember 19-én a Bihari Múzeum, 
a Baptista imaház, a református 
templom és a Csonkatorony érin-
tésével megismerhettük városunk 
templomainak történetét, múltját. 
Bízunk abban, hogy kedvet csinál-
tunk sokak számára, s legközelebbi 
programunkra még többen jönnek 
el, hogy felkeressék ezeket a helyi 
értékeket, s azokról minél többet 
megtudjanak. Ezzel a rendezvénnyel 
a célunk az volt, hogy azokat az érté-
keket mutassuk be, amelyek mellett 
nap, mint nap elmegyünk, s hogy vá-
rosunk lakói, az érdeklődők nézzék 
meg, ismerkedjenek meg a látnivalók 
közül szakrális tereivel is.

Nagy Sándor

Kocsis Csaba

Fanfár

„Baka Zoltán határőr alezre-
des, trombita, karmester helyettes 
– 2007. 12. 31-én nyugállományba 
vonult.” Ezt találtam egy régi ked-
ves ismerősről az interneten. Évente 
egyszer-kétszer összefutottunk. Az 
elmúlt esztendőben augusztus 6-án 
a berettyóújfalui városi strandon, 
majd a Naposcsibe együttes koncert-
jén és legutóbb a születésnapján, Gál 
Csaba barátom könyvbemutatóját 
követően. Nem érezte jól magát, 
készült egy teljes körű orvosi kivizs-
gálásra, aztán hallottam, hogy baj 
van. Megkaptam a telefonszámát, 
de már nem beszéltünk. Elment. 
A tavalyi fotójából készítettem egy 

fotografikát. Azt még látta. Mond-
ta, tetszik neki, majd kinyomtatja. 
Nem hiszem, hogy volt rá ideje. 

Minden héten feltűnt az egyik 
legnézettebb talkshowban. Az ott 
játszó együttes állandó, megbíz-
ható tagja volt. A sírjánál is fel-
harsant a trombitaszó. Borzasztó 
volt és gyönyörű. Eszembe jutott 
egy csodás nyári este 1983-ban a 
nagykőrösi építőtáborban, ahol a 
fiatalok szájtátva hallgatták. Én 
azóta tartottam számon őt úgy 
mint művészembert. Verset is ír-
tam azon éjszakát követően. Volt rá 
időm, hisz’ katona voltam, ország 
őrizője. Nincs irodalmi értéke, de 
egyre kedvesebb nekem. Számomra 
megszépülnek ezek a sorok, akár az 
emlékezet.

Trombitaszó

Baka Zoltánnak

Úgy kellett nekem mint
Jack London kutyájának
a vadonszava 
késő este a
TOMBITASZÓ.
Dallamviadukt
emelt fel
ég és Föld közé
jó volt az édes
lebegés…
Ha késő este szól
hangos trombitaszó
nézz fel az égre:
hátha ott lebegünk még
a csillagok között!

Szeptember 19-én, szombaton nagy napra ébredünk: az 1959-ben végzett „aranyosok” – a berettyóújfalui 
Arany János Gimnázium egykori diákjai – most ünneplik középiskolai tanulmányaik befejezésének 50. 
évfordulóját. Ebben a feleségem és én is érintettek vagyunk, mert tanáraik voltunk. Gyönyörű őszi nap 
ígérkezik. Már induláskor felidéződik bennem Kosztolányi Szeptemberi áhítatának két kezdő sora: „Szep-
temberi reggel, fogj glóriádba, ne hagyj, ne hagyj el szeptemberi nap,” … „emelj magadhoz.”

Böszörményi Zoltán: 
Az éj puha teste,

Ulpius-ház Könyvkiadó, 2008

4. a

4. b

4. c

Fotó: Kari
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Egy japán ember évente átlago-
san 10 kg tengeri algát fogyaszt. Jól 
teszi-e? Valószínűleg igen, mert köz-
tudott, hogy a világon Japánban a 
legmagasabb az átlagéletkor!

A tengeri algák a biológiailag aktív 
anyagok széles skáláját tartalmazzák: 
többszörösen telítetlen omega-3 
típusú zsírsavakat, klorofill származé-
kokat, poliszacharidokat, szterineket, 
vitaminokat, karotinoidokat, makro-, 
mikro- és más elemeket.

A tengeri algákban található bioló-
giailag aktív anyagok daganatellenes, 
daganatmegelőző, anti mutagén (el-
fajulás védő), radioprotektív (sugárzás 
ellen védő), vérzsírcsökkentő, vérnyo-
máscsökkentő, anti koagu láns (alva-
dás gátló), antimikrobiális (csíraölő), 
antivirális, antibakteriális, antifungális, 
gyulladáscsökkentő, anti allergén ha-
tású, immun moduláns és sok más 
hasznos tulajdonsággal rendelkez-
nek.

Aki behatóan foglalkozik az egész-
séges táplálkozással, nem hagyhatja 
figyelmen kívül az „édesvízi algákat”. 
Táplálkozással foglalkozó kutatók 
szerint valószínűleg a legpotensebb 
élelmiszerről van szó, amit ismerünk. 
A kékeszöld édesvízi algák mára az 
egyik legfontosabb táplálék-kiegészí-
tőkké nőtték ki magukat.

Vajon miben rejlik különös, cso-
dálatos gyógyerejük? A növények, 
az élet más formáihoz hasonlóan, az 
ősóceánokból erednek. A legősibb 
növényekről csak kevés lelet maradt 
fent. A legrégibb ismert leletek a több 
mint 3 milliárd évvel ezelőtt élt algák 
maradványai.

Az algák a világ összes élőanyag-
mennyiségének egyharmadát teszik 
ki. Fennmaradásuk oka hihetetlen al-
kalmazkodóképességük. A Déli-sark-
vidék zord éghajlatát éppúgy elviselik, 
mint az akár 85 °C-os hőmérsékleteket. 
A Föld oxigéntermelésének jelentős 
részét ma is a moszatok adják.

Nap, mint nap testünk több millió 
sejtje regenerálódik, vagy cserélődik 
fel. E folyamat közben a sejtek fel-

emésztik testünk létfontosságú aktív 
anyagtartalékait. Ha egyoldalú táplál-
kozásunkhoz stressz, környezeti vagy 
fizikai megterhelés is hozzáadódik, 
úgy ezek a tartalékok igen hamar ki-
merülhetnek.

Ha nincsenek azonnal újra fel-
töltve, szervezetünk hiánnyal kezd 
küszködni. A törékeny körmök, a 
fénytelen, töredezett haj, bőrproblé-
mák közismert jelei az anyagcsere, ill. 
emésztési zavaroknak. 

A fizikai levertség utalhat beteg-
ségre, tápanyaghiányra. A következ-
mény lankadtság, gyorsabb örege-
dés és az allergiák elharapódzása, ami 
arra figyelmeztet, hogy figyeljünk 
testünk jelzéseire, és tegyünk annak 
érdekében, hogy „minőségi anya-
gokkal” töltsük fel ismét szervezetünk 
raktárát.

Erre alkalmasak a kiváló minőségű, 
nagyrészt mikroalgák, melyek értékes 
vitálanyagokat tartalmaznak. Az édes-
vízi alga különleges sejtfelépítésének 
és klorofill tartalmának köszönheti 
méregtelenítő hatását. Minél jobban 
méregtelenítettük testünket, májunk 
és veséink annál jobban képes ellátni 
tisztító feladatát. Így válnak egészsé-
günk és ellenálló képességünk fontos 
fenntartójává.

Az algák folyamatos fogyasztá-
sával elkerüljük és megelőzzük a hi-
ányállapotokat és az ezekből eredő 
megbetegedéseket. A szervezet elsa-
vasodását gátolja meg.

Az algák egyszerűen méregtele-
nítik a szervezetet, és kivezetik az ott 
felgyülemlett nehézfémeket, amelyek 
különböző problémákat okoznak. 

A méregtelenítés után a szervezet 
felépíti saját immunrendszerét, amely 
védelmet nyújt a környezetszeny-
nyezés, a rossz táplálkozás, stressz és 
egyéb más káros behatások ellen.

A most elkezdett cikksorozatot a 
következő lapszámokban is folytatjuk.

Az algatermékekkel kapcsolatban 
érdeklődhet Krisztik Csabánál, tele-
fonszám: 30/218-218-1.

- x -

Mikroalga, az élet forrása...II. Bihari Természetbarát Kupa
Szeptember 12-én egy szép, 

napos szombat délutánon rendez-
te meg a Bihari Természetbarát 
Egyesület második ügyességi ve-
télkedőjét, a Bihari Természetba-
rát Kupát.

Az idén is igen hangulatosra 
sikeredett csapatépítő programon 
minden korosztály rajthoz állt, a 
kicsiktől az idősekig, baráti tár-
saságoktól a párokig, családokig, 
hogy a rendelkezésre álló két óra 
alatt minél több városi nevezetes-
séget fölkeressenek. Minden épü-
lethez, helyi védettségű természeti 
értékhez, nevezetes ponthoz tar-
tozott egy kérdés, melyre a hely-
színen lehetett megtalálni a helyes 
választ. Mivel a két óra nem elég 
mind a 60 pont felkereséséhez, a 
csapat sikere a taktikán és a fel-
keresendő pontok kiválasztásán 
múlott. De hogy ne legyen eny-
nyire egyszerű a játék, 7 vendég-
látóhelyet mint támogató pontot 
jelöltünk ki a városban, ahol a 
személyzettől lehetett megtudni a 
választ. Ezt tetézte az ún. „transz-
fer feladat”, melyet a célig kellett 
teljesíteni. A feladatok között 
mogyoró-, gesztenye- és madár-
tollgyűjtés, valamint a Biharite 
fórumára történő csapatnév fel-
írás szerepelt. Jó taktika nincs. Ha 
úgy gondolnánk, hogy a hasonló 

versenyeken rengeteg tapaszta-
latot szerzett, előző évi nyertes, 
„Vánszorgó futóbab” elsőbbsége 
megdönthetetlen, tévednénk. 
Számos újonnan alakuló csapat 
kerekedett idén felül, köztük az 
idei legjobbak, legnagyobb megle-
petésünkre a két, oviban-suliban 
dolgozó hölgyből verbuválódott 
„Anyósok” csapata. Úgy érzem, a 
célunkat elértük. Egy olyan, bár-
ki által ingyen látogatható prog-
ramot szerveztünk, melynek nem 
titkolt célja a testmozgás mellett 
a helyi épített és természeti örök-
ségünk bemutatása. Nem számít, 
hogy ki milyen idős, mennyire 
ügyes. Egy a lényeg, ha valaki jól 
szeretné érezni magát, köztünk a 
helye! Ezúton szeretném megkö-
szönni a Bíbor kávéház, Bihari sö-
röző, Herpály presszó és pizzéria, 
Mámor gyros bár, Mystic pizza, 
Norella fagyizó, valamint Papp 
Zsolt családi pincészetének köz-
reműködését, támogatását! Ta-
lálkozzunk a következő kupán, 
2010. szeptember 11-én, szom-
baton! Képek, információk a ku-
páról, egyesületünkről, valamint 
további sport, kulturális és kör-
nyezetvédelmi rendezvényeink-
ről: www.biharite.hu

Hegedűs Zoltán
Bihari Természetbarát Egyesület

Magyarhomorogi kutyakiképző iskola szeretettel vár minden kutyás 
sporttársat csoportos, illetve bentlakásos kiképzéseire. 

Csoportos kiképzés minden vasárnap, 9 órától 12 óráig a régi focipályán, 
illetve Berettyóújfaluban minden szombaton, 9-től 12-ig a Berettyó-par-

ton. Az iskolában bármilyen fajtájú, akár keverékkutyák is részt vehetnek 
6 hónapos kortól. Jelentkezni lehet személyesen kiképzési időben 

Bazsó Lajos kiképzésvezetőnél vagy telefonon 30/270-7765.

Októberi akció: a talpmasszázs mellé 
állapotfelmérést kap ajándékba. 

Cigi, alkohol, drog, stb. leszoktatása, túlsúly csökkentése, 
álmatlanság, depresszió, fejfájás, derékfájás, isiász, lumbágó, 
vérnyomásproblémák, stb. kezelése FÜLAKUPUNKTÚRÁVAL. 

Bejelentkezés: 30/409-4319
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400 év – 400 kilométer

Kultúrházak éjjel-nappal
- avagy Esti Mese nem csak gyerekeknek –

hajdúböszörményi futók 
emlékeztek Báthory Gáborra – 
Berettyóújfaluban is.

Hajdúböszörmény városa ha-
sonló ünnepi napokat élt át idén 
szeptemberben, mint amilyeneket 
Berettyóújfalu az elmúlt év máju-
sában. A legnagyobb hajdúváros 
nem szerepel a Bocskai István 
fejedelem által kiadott, úgyneve-
zett „nagyhajdú” adománylevél-
ben. Ebben az erdélyi fejedelem 
9254 hajdúvitéz letelepítéséről és 
megnemesítéséről intézkedett a 
következőképpen: „A mi tokaji 
várunkhoz tartozó egész Kálló 
városunkat, hasonlóképpen Nánás, 
Dorog és Varjas pusztabirtokokat, 
Hatház, Vámospércs, Sima és Vid 
nevű részjószágainkat... adományoz-
zuk...”. Bocskai váratlan halálával 
nehézségek jelentkeztek a letelepítés 
foganatosításában. Különösen sok 
gondot jelentett az adománylevélben 
említett Kálló város birtokbavétele, 
amely egyben államközi bonyodal-
makat is eredményezett. Az 1606-os 
bécsi béke értelmében az itteni vár új-
ból magyar királyi kézre került, s ezért 
Bécs hallani sem akart arról, hogy a 
város maga az erdélyi fejedelemséghez 
húzó hajdúké legyen. Végül nagypo-
litikai játszmák eredményeként és Bá-
thory Gábor fejedelmi ambícióinak 
következményeként sikerült a feszült 
helyzetet megoldani, s végeredmény-
ben ezért kerülhetett sor arra, hogy 
Báthory Gábor saját családi birtokát a 

hajdúk kielégítése érdekében elcserélje 
Kállóra. „A »szent kereszt emeltetése« 
utáni harmadik napon, 1609-ben Bö-
szörmény városát új lakosok szállták 
meg. Az erősen megritkult régi job-
bágynépesség helyére a kállói hajdú-
vitézek telepedtek meg katonáskodó 
szabadparasztok módjára, akik a kis 
mezővárosnak és széles határának 
nem egyszerűen a földesúri hatalom 
jóvoltából megtűrt lakói és robotoló 
jobbágyai, hanem sorsukat maguk is 
formáló tulajdonosai lettek.”

Hajdúböszörmény Város Önkor-
mányzata és civil szervezetei több 
hetes rendezvénysorozattal emlékez-
tek meg a jeles évfordulóról, és váro-
sunkhoz hasonlóan az egész év ennek 
jegyében telik.

A hivatalos megemlékezéseken, 
emléküléseken, rendezvényeken túl 
több civil szervezet is méltóképpen 
kívánta a maga módján tiszteletét 

tenni az elődök emléke előtt. Így 
tett a Hajdúböszörményi Körút-
futók Sportegyesület és a Hajdú-
szoboszlói Hajsza Sportegyesület 
is, akik közel 400 km-es távot 
lefutva felkeresték a Bocskai és 
Báthory fejedelmekhez, illetve 
a hajdúkhoz kapcsolódó em-
lékhelyeket. Nem először tették 
ezt, 2006-ban, a Korponai ado-
mánylevél 400. évfordulójának 
alkalmából a „nagy” hajdúvá-
rosok között rendeztek hasonló 
megmozdulást. Ebben az évben 
azonban útvonalukba illesztet-
ték az egykori bihari hajdúváro-
sokat, és a határ mai túloldalára 

eső emlékhelyeket is. Berettyóújfalu-
ban – kiegészülve a Bihari Természet-
barát Egyesület futóival – szeptember 
12-én, szombaton délelőtt, negyed 
10-kor érkeztek meg Báthory Gábor 
tavaly májusban felállított szobrához, 
ahol Szeifert Ferenc, városunk pol-
gármestere és Kurucz Imre, a szobor 
alkotója fogadta őket, és – miután a 
küldöttség elhelyezte a megemlékezés 
koszorúját a fejedelem emlékművénél 
– felkötötték Berettyóújfalu váro-
sának emlékszalagját a vándorzász-
lóra, ami Derecske felől érkezett, és 
Nagykereki felé folytatta további 
útját. A jubileumi futás résztvevői 
másnap este – Álmosd, Bihardiószeg, 
Nagykálló és Hajdúhadház meglá-
togatását követően – érkeztek vissza 
rajt/cél állomásukba, a Hajdúság fő-
városába, Hajdúböszörménybe.

Kolozsvári István

Történt egyszer, az Úr 2009. 
esztendejében, Szent Mihály ha-
vának 19. napján – aminek előtte 
közhírré tétetett, dobszóval kidobol-
tatott, hogy az ország valamennyi 
kultúrépülete benevezhet, s próbára 
teheti magát a magyar nyelv szépsé-
gének hirdetésében –, hogy az emle-
getett palota megelevenedett, s meg-
nyílt a csodálkozó tekintetek előtt. 

Élt ugyanis egyszer régen, na-
gyon régen, 150 évvel ezelőtt egy 
szépszavú, bölcs ember, kit Benedek 
Elek néven neveztek el világrajöve-
telekor a szülei. Ez a tudós ember 
munkát és fáradtságot nem kímélve 
járta Magyarhont, hogy megmentse 
az Örökkévalóság és a magyar ember 
számára népmesekincsüket, azokat 
ékes tollal lejegyezze, s maga is sok 
kecses-becses történetet fogalma-
zott az utókor számára. Namármost 
eme nemes szándokára emlékeztek 
a palota lakói az említett nevezetes 
napon, s a mesék csodálatos világa 
tárult hamarosan az ámuló-bámuló 
nagyérdemű elé. Négy óra után egy 
fertályórával a kastély hetvenhetedik 
szobájának titkos tornyából különö-
sen szép, fülbemászó dallamok zen-
gedeztek az Ifjúsági Fúvószenekar 
hangszereiből Szilágyi Péter vezény-
letével, olyan szépen és hívogatóan, 
hogy mind odasereglettek a népek. 
Ennek hatására fölnyíltak a kapuk, 
megvilágosodott az egész palota, ra-
gyogott, tündökölt, mint a gyémánt 
minden szögletje. 

Jöttek mindahányan voltak, 
jött az egész udvar, hadd lássák, mi 
történt, s hát Uram, Teremtőm, sze-

mük-szájuk elállt a 
csodálkozástól, ami-
kor megpillantották a 
Bihar Vármegye Kép-
galériában megeleve-
nedő, mézeskalácsból 
álmodott mesevilá-
got, a kacsalábon for-
gó palotát, a hétfejű 
sárkányt és mind a 
többi mesealakokat. 
Hát még amikor a 
szépséges Lili herceg-

kisasszony megszólalt szépen csengő 
hangján a táltos kiscsikóról regélve, 
az volt csak a mulatság! Őt követte 
Kozmáné Bődi Ildikó, amolyan mű-
vészlélek, aki töviről-hegyire beavat-
ta a falu apraját-nagyját a mézeskalá-
csosság titkos rejtelmeibe. 

Ahogy telt-múlt az idő, egy-
szer csak felkerekedett az egyre 
szélesedő tömeg, s átvándorolt a 
palota hatalmas báltermébe, ahol 
kezdetét vette az Elek apó emléké-
re hirdetett rajzverseny ünnepélyes 
eredményhirdetése. A gyönyörű 
alkotások színes pompába öltöz-
tették a nagytermet, bizonyítékul 
szolgálva, hogy kicsik és nagyok 
szívéből-lelkéből, mint a mély kút-
ból feltörő forrásvíz, csordogálnak 
elő és elevenednek meg a népmesei 
jelképek, magyar kultúrkincsünk 
gyöngyszemei. A Berettyóújfalui 
Pávák szájából pedig elszállt vagy 
hét mérföldnyire az ének, hogy csak 
úgy ámultak-bámultak a falu lakói. 
Fenyvesvölgyiné Tóth Zsuzsanna 
rajzoló ezúttal, mint szónok jeles-
kedett, dicsérő szavakkal méltatta a 
jeles munkákat.

Amint estére kerekedett az idő, 
s az Esthajnalcsillag megmutatta 
magát az égen, már olyan nyüzsgés 
volt a palotában, hogy a palota lakói 
nem győztek fel s alá járkálni, hogy 
felülkerekedjenek a kialakult hely-
zeten. Huszonegy vállalkozó kedvű 
csapat indult el szerencsét próbálni 
az Esti – Mese – Túrára, ahol meg-
mérkőzhettek eszességben, ügyes-
ségben és bátorságban. Bejárták a 

Négyszögletű kerek erdőt, a Három 
sárkány pusztáját, végigmentek 
a Táltos ösvényen, a Keresztúton 
áthaladva eljutottak Tündérszép 
Ilona kertjébe, kiszabadították az 
Aranyvárban fogva tartott király-
kisasszonyt, elmerészkedtek egészen 
a világ végén található Boszorkány 
tanyáig, kiállták a próbát a Hangok 
és az Árnyak kertjében, kifogták az 
Aranyhalacskát a Gyémánttóból, és 
bejárták a Fekete-tenger hetvenhe-
tedik szigetét. A legtöbb kincset az 
Aranygyapjas kosok gyűjtötték, de 
senki sem ment haza üres kézzel, 
hiszen mindenki ügyesen kiállta a 
próbákat.

Ezalatt az Elvarázsolt kastély 
emeleti szobáiban is zajlott az élet: 
Simon Szilvia meseszövő a mesék 
gyógyító hatásába, a szimbólumok 
értelmébe avatta be a hallgatósá-
got, míg Csillag Beatrix Waldorf 
drámapedagógus kék anyagból 
varázsolt tengert és zöldből füves 
rétet, hogy a gyerekekkel együtt 
játsszanak mesét. A palota kertjé-
ben a Nyugdíjas Klub idős szüléi 
a népet jól megtraktálták étellel, 
csak úgy rotyogott az üstben a fi-
nom babgulyás, nem győztek a 
vendégek hat akó bort inni utána! 
Mindeközben a bálteremben elkez-
dődött a dínom-dánom, a Bihar 
néptáncegyüttes ropta a táncot 
a moldvai táncházban, a talpalá-
valót a Dalszövő együttes húzta, 
uramatyám, majd kidőlt a ház ol-
dala. Volt ott heje-huja, vigadalom, 
táncolt a nagy sokadalom. 

A palota lakói pedig kicsit le-
heveredvén, magokat kipihenvén 
most megköszönik szépen vala-
mennyi közreműkö- d ő n e k 
és támogatónak a 
sok-sok segítséget, 
az Isten áldja meg 
kigyelmeteket!

Itt a vége, 
fuss el véle!

Szatmári 
Kinga, 
NZM

„Szétkürtöli” a világnak
Szétkürtöli a világban a város 

és a berettyóújfalui zeneoktatás, 
fúvószenekari tudás jó hírét, nevét. 
A címbéli megállapítás csak annyi-
ban hibádzik, hogy a 25 éves be-
rettyóújfalui születésű fiatalember 
éppenséggel nem kürtös, trombitás. 
Kövér Zoltán a beszélgetésünk előtti 
éjszakán hosszú útról érkezett ismét 
haza, most egy taivani nemzetkö-
zi zenei fesztiválon tizedmagával 
képviselte Európát. A háromhetes 
meghívás részben az ottani zenészek 
képzésére szólt, másrészt egyéni és 
közös fellépésekből, koncertekből 
állt Taipenben és környékén, Taivan 
nyugati partvidékén. 18 éve foglal-
kozik zenével, vagyis a József Attila 
Általános Iskolában megkezdett ta-
nulmányaival szinte párhuzamosan 
a Városi Zeneiskolába is beíratták, 
ahol elsőként a mostani igazgató, 
Szilágyi Péter nővére, Pálma tanárnő 
vette a szárnyai alá, akinek ma is há-
lás, hiszen ő indította el a zene útján. 
Zoltán egyébként is jelentősnek érzi 
az úgynevezett nagy találkozásokat. 
Ilyen volt az életében a szintén újfa-
lui, kiemelkedő zenei hírnévre szert 
tevő Györgyfi Zsolt is, akit először 
még ötévesen hallott a Berettyó-par-
ton egy rendezvényen trombitálni, és 
akkor határozta el, hogy ő is trombi-
tás lesz. Zsolt, aki most egyébként a 
Debreceni Filharmonikus Zenekar-
ban játszik, többször is felbukkant 
az életében, és ezek számára mindig 
sorsfordítóak voltak. Például amikor 
épp ott akarta hagyni a Nyíregyházi 
Zeneművészeti Szakközépiskolát, 
akkor Györgyfi Zsolt lett a tanára és 
maradt, azóta is barátok, zenésztár-
sak és odafigyelnek egymásra. Mint 
ahogy gyerekkori zeneiskolás barátai 
is fontos személyek számára, példá-
ul Solymosi Árpi, Szűcs Szabolcs, 
Mácsai Zoltán, Hegedűs Imre…, na 
és elsősorban Szilágyi Péter tanár úr, 
akinek „nem lehet eléggé hálásnak 
lenniük”. Ma is minden külföldi 
útjáról hazatérve felkeresi egy kis 
élménybeszámolóra, baráti beszél-
getésre, atyai jó tanácsért, úgymond 
lejelentkezik, hogy ha rövid időre is, 

de készen áll itthonléte alatt a fúvós-
zenekari fellépésekre. Pedig hát nem 
kis utat járt be már a fiatalember, 
külföldi koncertjeinek tucatjai mel-
lett a Debreceni Egyetem Zenemű-
vészeti Karán idén nyáron végzett, 
de párhuzamosan a Sibelius Akadé-
mián is tanul, és Helsinkiben él, ahol 
gyakorlatilag „szülői szeretetből”, tá-
mogatásból és zenélésből tartja fenn 
magát. Finnországban köztudottan 
igen drága az élet, ám lényegesen 
nagyobb az igény a zenészekre mint 
nálunk. Helsinki, a maga 600 000  
lakosával két nagyzenekart tart fent, 
a Rádiózenekart és a Helsinki Fil-
harmóniát, emellett három kisebb 
zenekara is van és számos zenei 
program, ami a már kialakult kap-
csolatai révén fellépési lehetőségeket 
ad Zoltánnak. A zeneoktatásban is 
más szemléletet képviselnek, mint 
nálunk, ezért amikor azt kérdeztem 
tőle, hogy nem túl sok-e egy magyar 
egyetem mellett még öt esztendőn 
át trombitálni tanulni, úgy felelt, 
míg itthon ő (hála az berettyóújfalui 
Ifjúsági Fúvószenekarnak) már jó 
hangszertechnikai alapokat kapott, a 
felsőbb tanulmányai során pedig el-
sősorban szólistának képezték ki, ad-
dig a finnek a zenekari közös produk-
cióra helyezik a képzés hangsúlyát. 
Zoltánról elmondhatjuk, mindent 
megtett, megtesz, hogy zenei tudá-
sát tökéletesre vigye, szép sikereket 
is ért el már, ennek ellenére a jövőt 
tekintve nem túl bizakodó. Szeretne 
hazatérni a finn egyetem elvégzését 
követően, hiszen ragaszkodik és há-
lás szüleinek, itthon vannak az igazi 
barátai, de nálunk nagyon kevés a 
lehetőség. Egy magyarországi fúvós-
zenekarban általában kb. 4 trombi-
tásra van szükség, akik 15-20 évre is 
elkötelezik magukat egy helyen, igen 
kicsi a fluktuáció. Marad még a ta-
nítás, de rendkívül kevés álláshelyet 
hirdetnek meg Magyarországon. Így 
csak abban bízhat, hogy a zene nyel-
ve Japántól Európán át New-Yorkig 
közös, így a zenészek számára tágab-
bak az elhelyezkedési lehetőségek 
külföldön.  L. M.

A Nadányi Zoltán Művelődési Központban
2009. október 28-án, szerdán, 18 órától

Nótaest
Jeremiás Béla zenekarával

Fellépnek:
Szeredy Krisztina, Csuti Csaba, Bácskai Nóra, Szabó Sándor, 

Szabó Lajos, Szabó Lajosné
Belépődíj: 1500 Ft

Jegyek elővételben kaphatók a művelődési központban!
További információ: 54/500-023

hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, de még az Óperenciás tengeren is túl, volt egyszer 
egy csodálatos ország, melynek neve Biharország. Ennek szívében volt fellelhető Berettyóújfalu vá-
roskája, annak közepében terült el az egykoron nadányi zoltán Művelődési Központ néven ismert 
„Elvarázsolt kastély”.

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
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Fotó: Kari



2009. október 2. 6sport – HatodiK oldal

Bihari Hírlap
A berettyóújfalui önkormányzat

kéthetente megjelenő közéleti lapja.
Főszerkesztő:

dr. Szegediné Lovász Magdolna
Munkatársak:

Rinyu Sándor (sport),
Kari Sándor (fotó)

szerkesztőségi titkár:
Kundráth Andrea

a szerkesztőség címe:
Berettyóújfalu,

Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
telefon: 402-286

Felelős kiadó: Bondár Sándor
tördelés: NextDesigne Kft.

Nyomás: Pirehab Kht., Debrecen
Felelős vezető: Becker György

Terjeszti a Magyar Posta.
ISSN 1215-1637

Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
szeptemberi-októberi programjai 

szeptember 27–október 3-ig: Csodák Palotája kiállítás – nagyterem
szeptember 28., 14.00: Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete klub-
foglalkozás – Erdélyi Gábor terem
Október 3., 20.00: Parola Pinceklub – klubest
Október 7., 16.00: Tájak – Korok – Múzeumok gyűlése
Október 8., 13.00– 18.00: Együtt-Egymásért Klub 

18.00: Trianon Társaság összejövetele
Október 10., 20.00: Parola Pinceklub – koncert: Hope to belive, 
Insane
hétfőn és csütörtökön, 18.00–19.00: Real Wing Tsun Kung-Fu – 
tréning – nagyterem
keddenként, 14.00-tól Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete – Ha-
gyományőrző Népdalkör összejövetele
keddenként, 16-17.00 óráig Vitalitás Klub az Erdélyi Gábor terem-
ben Ferencz Józsefné és Makai Mihályné vezetésével. Ingyenes vitali-
tásmérés!
Csütörtökönként, 15-17 óráig Pávakör a Széchenyi István Tagisko-
lában

2009. október 6., 18.00 óra
Gyertyagyújtás az aradi vértanúk emlékére

Helyszín: Népligeti kopjafa
Közreműködnek: a Toldi Miklós Református Általános Iskola diákjai

Összefogás az egészségért – a mellrák ellen országos rendezvényhez 
kapcsolódó tudományos ülés lesz a Magyar Rákellenes Liga Berety-
tyóújfalui Alapszervezete és az Együtt Egymásért Klub szervezésében 
október 8-án, 13 órától a Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagy-
termében
PrOgraM:
Megnyitó – Dr. Szénási György, a Magyar Rákellenes Liga Berettyóúj-
falui Szervezetének elnöke
Anita – Hungária Kft. előadása és bemutatója
Dr. Kóti Csaba – A daganat-megelőzés jelentősége
Nuskin – Eszes Zoltán – Az antioxidánsok szerepe a daganat-megelő-
zésben
Halászné Szilágyi Gyöngyi – Engedd, hogy segítsünk!
Kb. 15 órától figyelemfelhívó séta a Nadányi Zoltán Művelődési Köz-
ponttól a Szent István térig
Fontos, hogy közösen tegyük meg az első figyelemfelkeltő lépést értük 
és önmagunkért! Csatlakozzon Ön is!

2009. október 23.
Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról
Helyszín: ’56-os emlékmű

kIáLLításOk
2009. október 8. 
A Gyergyószárhegyi Művésztelep alkotóinak kiállítása
A kiállítás október 22-ig tekinthető meg
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ, Bihar Vármegye Kép-
galéria

2009. október 26. 
Tegdes László képzőművész kiállításának megnyitója
A kiállítás november 16-ig tekinthető meg
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ, Bihar Vármegye Kép-
galéria

Anyakönyvi hírek

Születtek
szeptember 11.: Csatári Raul 
(Csatári Károly – Pap Beáta)
12.: Ökrös Gyula Péter (Ökrös 
Gyula – Jenei Katalin)

Házasságot kötöttek
szeptember 19.: Szabó Zsolt – 
Sós Andrea

Elhunytak
augusztus 28.: Juhász Imre 
(1933)
szeptember 4.: Karalyos 
Sándorné Máté Róza (1922)
8.: Zsolnai András Emilné Perki 
Erzsébet (1948)
14.: Szabó Vincéné Bondár Irén 
(1928)
17.: Szabó Gézáné Barna 
Zsuzsánna Piroska (1923)

Szorongatott helyzetben a BUSE

MVFC-s lányok a fiúk felett, 
a vonal alatt

2010-es futsal Európa-bajnokság

Az új edzővel felálló BUSE jelen-
leg az NB III. tizenkettedik helyén 
áll. Hat mérkőzésből négy döntet-
lennel és két vereséggel mindössze 
négy pontot elérve igencsak szoron-
gatott helyzetben van a csapat. Jelen 
pillanatban a biztos bennmaradás 
igencsak kétségesnek tűnik. Balogh 
Barnát, szakosztályvezetőt, egyben 
a BUSE pályaedzőjét kérdeztük a 
szezonkezdetről. 

– A nyár folyamán vezetőedző-
váltás történt a csapatnál. A veze-
tőség Csendes Károlyt nevezte ki a 
csapat élére, mellette jómagam mint 
pályadező tevékenykedem. Július 
elején több edzőmérkőzéssel fűsze-
rezve megkezdődött a felkészülés, 
melyre újra ezzel a koncepcióval 
készültünk, hogy csak hazai, illetve 
saját nevelésű játékosokkal alkotunk 
csapatot. Több játékost felhoztunk 
az ificsapatból, és visszaigazoltuk 
a saját nevelésű, de más osztályok-
ban, más csapatokban játszó focis-
táinkat. Így valóban elmondhatjuk, 
hogy 100 %-ig „tiszta” a gárda eb-
ből a szempontból, ami egyedülálló 
az egész ország NB III-as mezőnyé-
ben. Ennek a koncepciónak viszont 
sajnos ára van. Fiatal csapatunk-
nak, labdarúgóinknak időre van 
szükségük ahhoz, hogy az NB III. 
ritmusát, hangulatát megszokják, 
fölvegyék. Valószínűleg ennek tud-
ható be az is, hogy a hat mérkőzés-

ből mindössze négy pontot tudtunk 
begyűjteni. Úgy érzem azonban, 
hogy a nézők, vezetők már láthatják 
azokat a biztató jeleket, amelyekre 
a későbbiekben építhetünk. Heti 
négy-öt igen kemény edzéssel ké-
szülünk a mérkőzésekre. Az edzés-
látogatottság megfelelő amellett is, 
hogy játékosaink közül mindenki 
dolgozik vagy tanul. A fiúk fogéko-
nyak a munkára, gyorsan fejlődnek, 
ami remélem, minél hamarabb pon-
tokban is meg fog mutatkozni. Hu-
szonhárom fős, teljesnek mondható 
kerettel vágtunk neki az NB III. idei 
szezonjának, mely keretnek a legerő-
sebb pontja jelenleg a két kapusunk. 
A mezőnyjáték erősítése érdekében 
az ifiből több játékost is felhoztunk 
a felnőttcsapatba, és hogy személy 
szerint is említsünk labdarúgókat, 

Biharkeresztesről vis sza igazoltuk 
Szűcs Gergőt és Lakatos Csabát, 
Derecskéről Kovács Sándort és Sár-
rétudvariból Pandúr Istvánt. 

Igaz, hogy jelenleg a 12. helyen 
állunk a 14 fős mezőnyben, melyből 
az utolsó négy csapat esik ki, mégis 
azt mondom, hogy ki fogjuk vívni 
a bentmaradást. Ennél nagyobb 
elvárást a csapat felé a vezetőség 
sem fogalmazott meg tudván azt, 
hogy az NB III. átszervezése miatt 
alakult ki ez az eleve „szorongatott 
és eredményorientált” szezon. Kö-
szönjük az elnökség és szponzora-
ink támogatását, szurkolóink kitar-
tását és hűségét csapatunkhoz, ezt 
az NB III-as tagság „meghosszab-
bításával” szeretnénk nekik majd 
megköszönni.

R. S.

Az MVFC U15-ös lánycsapata 
szép sikereket tudhat maga mö-
gött, s talán ezen eredmények ha-
tására is hívták meg fiataljainkat 
elmúlt csütörtökre Nagykállóba 
egy négycsapatos tornára. Itt az 
volt a tét, ki játszhat előmeccset 
a magyar válogatott közelgő tor-
náján Debrecenben. Nos, a mi-
eink ismét kitettek magukért, s 
ez azért is különösen nagy dolog, 
mivel U13-as fiúk ellen sikerült 
újabb aranyérmet nyerniük. A 
Napkor ellen 4-0-ra, a debreceni 
Olasz Focisuli ellen 3-2-re, majd 
a hazai Nagykálló ellen 14-1-re 
diadalmaskodtunk. Nem örül-
hettünk azonban felhőtlenül a 
remek eredménynek, mivel arra 
való hivatkozással, hogy lánya-
ink túlkorosak, visszasoroltak 
bennünket az utolsó pozícióba, 
és eredményeinket meg akarták 
semmisíteni.

M i n d e z 
azért volt ér-
dekes, mert 
a torna előtt 
senkinek sem 
volt kifogá-
sa csapatunk 
ö s s z e t é t e l e 
ellen, amely-
ben egy fiú is 
játszott, ám 
az ellenfelek 
számára kínos 
e r e d ménye k 
miatt nehezen, 
olykor nem 

sportemberhez méltóan kezelték 
a kialakult szituációt. A történet 
azonban szerencsére happy end-
del végződött, hiszen Pallai Gábor 
és Füredi Andrea tanítványai mér-
kőzhetnek a nemzeti csapat deb-
receni fellépése során a válogatott 
csapatok tornáján, ahol az Olasz 
Focisuli ellen újra játszhatunk egy 
jó meccset. Mindez köszönhető a 
nagykállói vezetőknek is, akik fel-
mérték a helyzetet, és látták, hogy 
az MVFC és a debreceni alakulat 
meccse egy színvonalas találkozót 
ígér, így átadták nekünk a fellépés 
jogát.

A lányok októberben kezdik az 
országos keresztpályás U-15-ös baj-
nokságot, novembertől pedig az or-
szágos U-16-os futsalbajnokságban 
hallhatunk róluk.

Brumár László
MVFC

A Mezei Vill játékosaival tele-
tűzdelt magyar válogatott számára 
eljött a nagy pillanat, hiszen hazai 
környezetben indulhat a 2010-es 
Európa-bajnokságon. Megtörtént 
a sorsolás, ahol a magyar váloga-

tott ellenfele a cseh és az azerbaj-
dzsáni futsalválogatott.

Az A- és a C-csoport Buda-
pesten, a Papp László Arénában, 
a másik kettő Debrecenben, a 
Főnix Csarnokban vívja csoport-

meccseit. A triók első két helye-
zettjei jutnak a negyeddöntőkbe, 
amelyeket január 25-én és 26-án 
rendeznek. Az elődöntőkre január 
28-án kerül sor Debrecenben, míg 
a döntőt január 30-án, szintén 

Debrecenben játsszák. 
A mieink január 19-
én Azerbajdzsán ellen 
kezdenek, 23-án pedig 
Csehország ellen lép-
nek parkettre a Papp 
László Sportarénában.

A Berettyóújfalui Református Egyházközség és a 
Toldi Miklós Református Általános Iskola

októberi hírei
  Október 3-án, szombaton „Szeretethíd” református önkéntes nap 

lesz a Magyar Református Szeretetszolgálat szervezésében. 
  Október 9-én, pénteken, délután 3 órakor hálaadó istentiszteletet 

tartunk a református templomban az egyházközség fenntartásában 
lévő Toldi Miklós Református Általános Iskola elkészült új tornater-
méért.

  Október 17-én, szombaton egyházmegyei férfi-női konferencia lesz 
Biharkeresztesen.

  Október 17-én, szombaton, este 5 órai kezdettel emlékező istentisz-
teletet tartunk a második világháború berettyóújfalui áldozatai és 
Oláh Zsigmond mártírlelkész tiszteletére a református templomban.

  Október 23-án, pénteken, nemzeti ünnepünkön, délelőtt 10 órakor 
istentiszteletet lesz a református templomban.

  Október 31-én, szombaton, a Reformáció ünnepén istentiszteletet 
tartunk a református templomban este 5 órai kezdettel.

  Egyházmegyei ifjúsági nap lesz Berettyóújfaluban (szervezés alatt).

Bertalan Ágnes 
emlékezete

A közelmúltban elhunyt a hí-
res író, Szabó Pál lánya, Szabó Er-
zsébet 85 éves korában. A Berta-
lan Ágnes nevet édesanyjától vette 
fel, és ezen a néven publikált.

Szorgos közreműködésével lé-
tesült Biharugrán, az író egykori 
lakóházában az emlékház, ahol 
Bertalan Ágnes férjével, Mikita 
Istvánnal igen sokat tartózko-
dott. A Bihari honismereti tábor 
irodalmár csoportja is felkereste a 
házat, ahol Ágnes szívesen meg-
mutatta azt a „kincsesládát”, ahol 
Szabó Pál levelezéseit és a hozzá 
írt kortársak sorait nézegethettük 
a sok-sok fényképpel. A házaspár 
lánya, Mikita Sára a berettyóújfa-
lui Arany János Gimnáziumban 
tanult, és ott is érettségizett. A 
nagyapjáról elnevezett kollégi-
umban lakott. Ő az a szép szőke 
kislány, aki Keleti Éva fotóművész 
ismert fotóján öleli Szabó Pált, a 
híres nagyapát.

Bertalan Ágnes, ha nem is érte 
el édesapja írói nagyságát, de halá-
láig őrizte emlékét, és mesélt róla 
bárkinek, aki felkereste az ugrai 
házban vagy a fővárosban.

Színesen megírt prózáit tartal-
mazza „A történelem árnyékában” 
című elbeszéléskötete, amit 1988-
ban adott ki a Sárréti Múzeum 
Baráti Kör Szeghalmon.

Temetése Biharugrán volt 
szeptember 18-án. Békés nyugal-
mat az elhunytnak.

H. Cs.

A „kiinduló” csapat

Sporteredmények

Futsal NB I.
FTC – MVFC  1:4
MVFC – Szentes 14:1

laBdarúgás NB III.
BUSE – Cigánd  2:3
Balkány – BUSE  0:0

u-19
Cigánd – BUSE  5:1
BUSE – Balkány  3:1

u-16
Cigánd – BUSE  8:1
BUSE – Balkány  5:0

u-13
Ebes – BUSE  1:9
BUSE – Hosszúpályi  5:2

KézIlaBda

Férfi NB II. Délkeleti 
csoport
BMSE – Makó  18:36
Martfű – BMSE  30:21

Ifi
BMSE – Makó  37:19
Martfű – BMSE  22:38

Női megyei
BMSE – DSC SI  39:26
BMSE – DVSC II.  32:32
BMSE – Nyíradony  28:34
Hajdúnánás – BMSE  40:29

A 2010-ES futSAl EB CSopoRtBEoSztáSA:

„A” csoport „B”csoport „C”csoport „d”csoport
Magyarország Olaszország Oroszország Spanyolország
Csehország Ukrajna Szerbia Portugália
Azerbajdzsán Belgium Szlovénia Fehéroroszország

Meghívó!
1848/49. október 6-ára, a szabadságharc 

hős tábornokaira emlékezünk.

Emlékezést tart Pintén István történész (Hódmezővásárhely). 
Időpont: 2009. október 8., csütörtök, 18 óra. 

Hely: Nadányi Zoltán Művelődési Központ Erdélyi Gábor terme.
Minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és szeretettel várunk!

Trianon Társaság

Hirdessen a
Bihari 

hírlapBan!


