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Szélsőségektől mentes
a bűnügyi és közbiztonsági helyzet
A fenti megállapítást hangsúlyozta az évente szokásos önkormányzat előtti beszámolójában,
valamint a Bihari Hírlapnak adott
interjújában dr. Lingvay Csaba
rendőr alezredes, a Berettyóújfalui
Rendőrkapitányság vezetője. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy
mindennel elégedettek lehetnek
- tette hozzá –, hiszen egy szervezet
munkájában mindig adott a magasabb szintű munkavégzés igénye.
Az elmúlt évben Berettyóújfalu
város közigazgatási területén 643
bűncselekmény vált ismertté. Ez
némi statisztikai emelkedést mutat,
de az ok az, hogy egy elkövető,
illetve egy elkövetői csoport 80
rendbeli szerzői jogdíjjal kapcsolatos (zenei fájlok, DVD-k, nem
jogtiszta szoftverek forgalmazása)
bűncselekménye jelentősen torzítja
a számadatokat. Az 563 többi cselekmény egy ötéves összehasonlításban átlagértéket mutat. Ha egy
másik oldalról vizsgáljuk a számokat, az országosan 10 ezer lakosra
kivetített 422 bűncselekménnyel
szemben Berettyóújfaluban ez a
szám 333, városunk bűnügyi fertőzöttsége kedvezőbb képet mutat,
nem éri el az országos átlagot. Az
elmúlt évben 50,83%-ra javult a
47,21%-ról a rendőrség felderítési
mutatója, vagyis nőtt az ismertté
vált bűnelkövetők száma, de sajnos
ezen belül magasabb a gyermek- és
a fiatalkorúak aránya. Továbbra is
meghatározó részarányt, 58,61%-ot
képvisel a vagyon elleni bűnelkövetések száma, melyeknek többségét,
172 esetet a lopás vétsége teszi ki.
A lakosságot leginkább nyugtalanító, kiemelt bűnténynek számít
az erőszakos jelleget is magában
foglaló rablás bűne. Városunkban a
2006. évben 7 rablást követtek el az
előző évi 10-hez képest, melyeknél
– egy kivételével – az elkövető
személyét a kapitányság nyomozói

felderítették, egy eljárás jelenleg is
folyamatban van. A rendőrkapitány
elmondta, kiemelt figyelmet kíván
a személy elleni, erőszakos garázda
jellegű bűncselekmények csoportja
is, összességében 79 ilyen jogsértés
történt tavaly, amely 12%-os viszszaesést mutat. Változás következett
be ezek elkövetésének színterében
is, többségében a közterületekről a
magánlakások környezetére helyeződtek át. Az erőszakos támadások,
testi sértések, garázda jellegű magatartások a magánélet, számottevően
a család belső életterein következtek
be. A gyakorlati tapasztalatok azt
mutatják, hogy térségünkben ezen
eseteknél jelentős szerepet játszik
az alkoholos befolyásoltság. A
tipikusan közterülethez kapcsolódó garázdaság vétségek száma
az elmúlt évhez képest jelentősen
nem változott, míg 2005-ben 19-et,
tavaly 22-t követtek el. Lingvay
Csaba kapitányságvezető kifejtette,
a város közlekedési moráljának
javítására és a negatív változások
megállítására intézkedési tervet
dolgoztak ki, melyek pozitív változást hoztak. A bűncselekményi kategóriába tartozó, súlyos sérüléssel
járó közlekedési balesetek száma a
rendőrkapitányság egész illetékes-

ségi területén csökkent, Berettyóújfalu vonatkozásában 14%-kal. A
városunkban bekövetkezett 44 személyi sérüléses baleset 18%-ában
indult büntetőeljárás. A 2004. évtől
kezdődően egy negatív jelenségre
figyeltek fel, hogy térségünkben
kiugróan magassá vált a személyi
sérüléssel járó balesetet okozókon
belül az ittasok aránya, mintegy
10%-kal meghaladva az országos
átlagot. A kapitány szerint sajnos a
köztudat még nem terjed ki arra a
tényre, hogy kerékpárral és egyéb
járművel sem lehet alkoholos befolyásoltság alatt közlekedni. Jól jelzi
e negatív jelenséget, hogy a 2002.
évi 85-ről tavaly 397-re emelkedett a
rendőrség kiszűréseinek száma a céltudatos ellenőrzések következtében.
Elmondta azt is, hogy a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság bűnügyi
szolgálata az elmúlt évben összesen
1780 ügyben indított nyomozást,
melyből a már fentebb említett
643 esik konkrétan Berettyóújfalu
közigazgatási területére. 82 ügyben
állították az elkövetőket bíróság
elé, melyből 21 volt berettyóújfalui illetékességű. A 21 esetből 10
ittas gépjárművezetés miatt indult.
Lingvay kapitány az adatok ismertetésén túlmenően stratégiai cél-

kitűzéseikről is beszélt. Kiemelte,
hogy a szolgáltató jelleg erősítése
érdekében a segítőkész és együttműködő, de ugyanakkor a feladatok
végrehajtása során magabiztosan és
határozottan intézkedő rendőrkép
kialakítása a cél. Ezért meghirdette
a „null tolerancia” elvét és követelményét. Ez azt jelenti, hogy a rendőr
számára minden tapasztalt törvénysértés, szabályszegés intézkedési
kötelezettséggel jár. Egyetlenegy
cselekmény mellett sem mehetnek el
úgy, hogy legalább figyelmeztetést,
de szükség esetén helyszíni bírságolást vagy feljelentést ne tegyenek.
Mindemellett a rendőri intézkedés
célja nem elsősorban a büntetés,
hanem a törvényesség megóvása,
a törvényes rend helyreállítása, és
a megelőzés kell legyen. A jövőben új színfolt lesz a kismotoros
rendőri szolgálat, amelyet azzal a
két segédmotorral fognak ellátni
– hasonló rendszerben, mint a
kerékpáros szolgálatot –, melyeket
a tavalyi évben a város önkormányzata ajánlott fel és adományozott
a kapitányságnak. Dr. Lingvay
Csaba rendőr alezredes végezetül
azzal foglalta össze az elmúlt év
értékelését, hogy igyekeztek időben
reagálni a társadalom, a lakosság, a
szűkebb lakókörnyezetük irányából
megfogalmazott elvárásokra, az
intézkedések során arra törekedtek,
hogy az állampolgároknak a rendőrségbe vetett bizalmát erősítsék, és
munkavégzésükhöz a támogatásukat
megnyerjék. A rendkívül nehéz
körülmények ellenére is a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság személyi
állománya a reá háruló feladatokat
elvégezte, maximális helytállásra törekedett, és az elmúlt öt év adatainak
elemzése egy kiegyensúlyozott, stabil, szélsőségektől mentes bűnügyi,
közbiztonsági helyzetet, valamint
rendőri tevékenységet igazol.
L. M.

Az első tapasztalatok kedvezőek
Egy korábbi lapszámunkban
írtunk arról, hogy átadták a berettyóújfalui Területi Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályát.
Az avató ünnepség február 23-án
volt, de az osztály március 12étől áll a betegek rendelkezésére
– tájékoztatta lapunkat dr. Muraközi Zoltán orvos-igazgató, a
sürgősségi osztály vezető főorvosa.
Elmondta, az osztály úgy működik,
hogy napközben csak a sürgősségi
ellátásra szoruló és a háziorvosok
által közvetlenül odautalt betegeket
fogadják, ügyeleti időben, éjszaka
viszont – a gyerekgyógyászati
és a szülészeti esetek kivételével
– valamennyi beteg diagnosztikai
vizsgálatát (labor, röntgen, stb.)
és elsődleges ellátását ők végzik.
Ha szaksegítségre van szükség,
akkor az osztályokon lévő orvosok
konzíliumát veszik igénybe. A
sürgősségi osztály létrehozásának
szükségességét mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy az eddigi szűk
egy hónapban 510 járóbeteg kérte
a segítségüket, és az egy négyágyas,
valamint a két egyágyas őrző kórteremben 105 beteget tartottak megfigyelés alatt. A szabályok szerint a
6 óránál rövidebb beavatkozási időt
igénylők járóbetegnek számítanak,

a 24 óránál hosszabb ellátásra
szorulók pedig ennek elteltével
az illetékes osztályon kapják meg
a szükséges további kezeléseket.
A tervezett személyzet már majdnem teljes, jelenleg 4 szakorvos
végzi az orvosi teendőket, és az 5.
személy kiválasztása folyamatban
van. A szakápolók létszáma 17,
akik két (nappali-éjszakai) műszakban dolgoznak. Napközben
egy műszakvezető orvos és a sebészeti szakrendelést végző sebész
szakorvos, három nővér, éjszaka
szintén egy műszakvezető orvos,
egy sebész, egy mentőtiszt és négy
nővér teljesít szolgálatot. Az adminisztrációs tevékenységet pedig
ketten látják el felváltva 12-12 órában. A tempó igen feszített – mondta
el az osztályvezető –, hiszen a gyors
és szakszerű beavatkozás nagy-nagy
odafigyelést és sok munkát követel.
Muraközi Zoltán hozzátette, a sürgősségi osztályokon szokásosan
előforduló esetek 70-80 százalékával már e szűk egy hónap alatt is
szembesülniük kellett. Az osztály
finanszírozási oldalát sem rejtette
véka alá. Elmondta, a működtetésre
fix összeget, havi 3,8 millió forintot kapnak, ami szerinte nagyon
kevés pénz, de bízik abban, hogy
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a járóbeteg-forgalomra még plusz
finanszírozást sikerül kiharcolniuk
az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól. Ennek érdekében
tárgyalásokat kezdeményeznek
a közeljövőben. Ha már a pénz
és a finanszírozás szóba került,
kérésünkre Muraközi Zoltán orvosigazgatóként az intézmény egészének pénzügyi helyzetéről is beszélt.
Szerinte az újfalui kórház az ország
egészségügyi intézményeinek azon
15%-a közé tartozik, akik az új finanszírozási rendszer bevezetésével
lényegében nem jártak se jobban, se
rosszabbul. Bár a konkrét számok
még nem minden részterületen
ismertek, azt már nagyjából tudni

lehet, hogy a működési minimum
határán ugyan, de ki fognak jönni az
OEP által biztosított összegből. Ez
azonban még nem elég ahhoz, hogy
föllélegezhessenek, de reménykednek abban is, hogy az Egészségügyi
Minisztérium korábbi ígéretét
betartva az átszervezéssel felszabaduló pénzt valóban visszaforgatják
az egészségügybe. E helyzet ismeretében egyelőre tehát további
létszámleépítésre az egészségügyi
dolgozók körében nem lesz szükség
az intézményben, sőt a krónikus
ágyak számának mintegy 50%-os
emelkedésével szakápolók felvételére is sor kerülhet a jövőben.
L. M.

bhirlap@freemail.hu

XIII. városi Ki mit tud?
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Március 30-án a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ nagytermében rendezte meg a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola a városban
működő alapfokú oktatási intézmények éves hagyományos kulturális
seregszemléjét, a Ki mit tud-ot.
Az iskolák tanulói vers, aerobic,
próza, színjáték, majorette, népdal,
néptánc, tánc, hangszer és egyéb
kategóriákban mérhették össze
tudásukat.
A délutánba nyúló kulturális
seregszemle produkcióit mind a lelkes közönség, mind pedig a pártatlan, szakértő zsűri színvonalasnak
és szórakoztatónak ítélte. A zsűri,
melynek tagjai voltak - Kapornai
Judit intézményi irodavezető, zsűri
elnök, Porkoláb Lajos művelődési
központ vezető, Szabó Sándor nyugalmazott iskolaigazgató, Kocsis
Csaba kultúrház-igazgató, Szilágyi
Péter zeneiskola igazgató az előadások elbírálása során az alábbi
döntéseket hozta.
Vers kategória: arany minősítés:
Dandé Zsolt József Attila Általános
Iskola, ezüst minősítés: Gál Petra II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
bronz minősítés: Nagy Mónika
József Attila Általános Iskola.
Különdíj: Ertsey Rebeka Széchenyi
István Általános Iskola.
Aerobic kategória: arany minősítés: Bambine Belle aerobic
csoport II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola.
Színjáték kategória: arany minősítés: A brémai muzsikusok
című előadás, melyet a József Attila
Általános Iskola negyedik osztályosai adtak elő; ezüst minősítés: A
maszkabál című pantomin, amelyet
a József Attila Általános Iskola
Eltérő Tantervű Tagozata adott elő;
bronz minősítés: A só című produkció a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola 8. osztályos csoportjának
előadásában. Különdíjat kapott a
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2. osztályosainak Páratlan papucs
és a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola 7. osztályos színjátszó csoportjának a Három pösze lány című
előadása.
Próza kategória: arany minősítés: Nagy Dóra II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola, ezüst minősítés:
„Uram, Igéd örökké megmarad,
szilárdan, akár az ég”
(Zsoltárok 119.: 89. verse)
A Berettyóújfalui Református
Egyházközség szeretettel meghívja
Önt és kedves családját az április
15-én, vasárnap délelőtt, 10 órakor
kezdődő istentiszteletre, melynek
keretén belül dr. Ötvös László
debreceni kutató lelkipásztor Bibliakiállítása lesz megtekinthető.
Az istentiszteleten Szenci Molnár
Albert zsoltárfordításának 400 éves
évfordulójára emlékezünk.
Igét hirdet: dr. Ötvös László.
Az istentisztelet után a hasonmás
kiadások megvásárolhatók.

Lingvay Csenger József Attila
Általános Iskola, bronz minősítés:
Gurmai Brigitta II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. Különdíj:
Magyari Dorina Toldi Miklós
Református Általános Iskola.
Majorette kategória: arany
minősítés: Flamingó együttes Toldi
Miklós Általános Iskola. Népdal
kategória: arany minősítés: Tornyi
Blanka József Attila Általános
Iskola. Különdíj: Bukta Vanessza,
Fekete Fanni II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola.
Néptánc kategória: arany minősítés: Bihar táncegyüttes Csicseri
tánccsoportja és a Toldi Miklós
Református Általános Iskola Tarka
lepkék tánccsoportja. Különdíj:
Bihar táncegyüttes Kökény tánccsoport. Tánc kategória: arany
minősítés: Country tánccsoport
Igazgyöngy Alapfokú Művészeti
Iskola, ezüst minősítés: Rácz Fanni,
Gombos Gábor II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola, bronz minősítés:
Ragazze tánccsoport Toldi Miklós
Református Általános Iskola.
Hangszer kategória: arany minősítés: Szabó Ádám zongora
Hunyadi Mátyás Általános Iskola.
Különdíj: Kövér Dóra citera II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola.
Egyéb kategória: arany minősítés: Legyetek jók, ha tudtok
című film betétdala a József Attila
Általános Iskola 2. osztályosainak
előadása.
Különdíjat kapott a kulturális
gálán több kategóriában mutatott
kimagasló szerepléséért Gál Petra II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola.
Kovács Zoltán, a rendező iskola
igazgatója köszönetét fejezte ki a
résztvevőknek, a felkészítőknek a
színvonalas előadásokért, az általa
vezetett iskola tantestületének és
Vajas Anikó igazgatóhelyettesnek
a XIII. városi Ki mit tud? sikeres
megrendezéséért.
A zsűri nevében Kapornai Judit
zsűri elnök megköszönte a József
Attila Általános Iskola és a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola
tantestületének, hogy táncprodukcióikkal tették érdekesebbé és
felejthetetlenné a rendezvényt.
A Rákóczi-iskola
tantestülete
Fotó: Kari
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉLET

Ülésezett Berettyóújfalu önkormányzata
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Március 29-én tartotta soron
következő ülését a város önkormányzata számos, a napirendi
pontokhoz meghívott vendég jelenlétében. Szeifert Ferenc polgármester írásos jelentésben tájékoztatta
a képviselőket a lejárt határidejű
határozatok teljesítéséről, majd a
Területi Kórháznál tervezett 100
ágyas mozgásszervi rehabilitációs
osztály megépítéséhez pályázat benyújtásáról döntöttek. Támogatta a
testület mint a kórház fenntartója,
hogy az intézmény részt vegyen az
Észak-alföldi Regionális Operatív
Program keretében megalakult
konzorciumban, és ebben a minőségében 1,5 milliárd forintra
pályázzon az osztály létesítéséhez,
illetve azt is vállalták, hogy a
pályázathoz szükséges 10 %-os
önrészt biztosítani fogják. Dr.
Bulyovszky István, a kórház főigazgatója az ülésen elmondta, ez
egy kiemelt európai uniós pályázat,
és mindent el kell követniük annak
érdekében, hogy az Észak-alföldi
Regionális Tanácsnál támogassák.
Az új osztály megépülésével ide helyeznék át az addig Füzesgyarmaton
működő, 40 ágyas rehabilitációs
részlegüket is.
A következő téma a város közrendjéről és közbiztonsági hely-

zetéről szólt. Dr. Lingvay Csaba
berettyóújfalui rendőrkapitány és
dr. Ambrus Vencel, a Hajdú-Bihar
megyei Rendőr-főkapitányság
bűnügyi igazgatója részvételével
tárgyaltak a képviselők. A napirend
kapcsán felmerült a nevelőintézeti
gyerekek gyakori szökésének, a városon átmenő kamion-forgalom és a
veszélyesen közlekedő motorozók
problémája, illetve a kórház előtti
parkolási rend hiánya. A képviselők
jóváhagyták a rendőrségi tájékoztatót. (A rendőrségi beszámoló részleteit lásd az újság első oldalán a dr.
Lingvay Csaba rendőr alezredessel
készült interjúban.)
Az előbbihez szorosan kapcsolódott a polgárőrség 2006.
évi működéséről szóló beszámoló is, melyet Tisóczki József,
a polgárőrség leköszönő elnöke
állított össze a képviselő-testület
részére. A tájékoztatóból kiderült,
a Berettyóújfalui Polgárőrség 2004
tavaszán 15 alapító taggal és 25 új
belépővel kezdte meg működését.
2005. december 15-én a lemondott Mór Baranyai Gábor elnök
helyett a közgyűlés új elnököt és
vezetőséget választott, akik igyekeztek minden polgárőr számára
elfogadható feladatot biztosítani.
2006. január 1. és december 31.
között összesen 1420 órában teljesítettek szolgálatot. A völgyközi
csoport 796 órában, a központi
csoport pedig 624 órában végezte
feladatát. A 2006. év munkáját
nehezítette, hogy választási év volt.
Részt vettek számos rendezvény,
egyebek között a kiemelt ünnepek
biztosításában, focimérkőzések
rendjének felügyeletében, valamint
a rendőrséggel közösen közúti ellenőrzések, éjszakai megfigyelések
végrehajtásában. Sajnos az aktív
polgárőrök száma az év végére 50
fő alá csökkent, így ismét indokolt
volt új vezetőség megválasztása,

melyet 2007. március 26-án tartottak meg. A polgárőrség új elnöke
Vilistein Levente lett. A leköszönő
elnök, Tisóczki József köszönetet
mondott a város önkormányzatának a támogatásért. A képviselők
elfogadták a tájékoztatót.
Ezt követően a város 2007. évi
közbeszerzési tervéről tanácskoztak, melyben megfogalmazták az
ez évre tervezett, 15 millió forintot meghaladó beruházások előtt
kötelező közbeszerzési eljárások
szabályait.
Éves jelentést kaptak az önkormányzat 2005. évi mérlegbeszámolójának pénzügyi ellenőrzéséről,
a kisebbségi önkormányzat 2006.
évi gazdálkodásáról, a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulásának gazdálkodásáról, a
vagyongazdálkodás, a beszerzések,
a nyilvántartások rendszerének,
illetve a tárgyi eszközök vizsgálatáról, a Nadányi Zoltán Művelődési
Központ, a Fényes-Ház Gondozószolgálat, a Középfokú Oktatási
Intézmények Gazdálkodó Irodájának és az Eötvös József Szakképző
Intézetnek a gazdálkodásáról. A
tájékoztató megállapítja, az ellenőrzések során büntető, szabálysértési,
kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény nem történt. A feltárt hibák,
hiányosságok kijavítása érdekében
intézkedési tervek készítésére kötelezték az érintetteket.
Pályázat benyújtásáról döntött a
testület a központi költségvetéshez
a közalkalmazotti létszámleépítés
pénzügyi rendezéséhez. A 15 fős
létszámcsökkentés költsége városi
szinten 21 millió 259 ezer forintba
kerül majd. Ezt követően alapító
okirat módosításokról, illetve ingatlan értékesítésekről is határoztak.
Ezek között járultak hozzá a vevő
kérésére, hogy meghosszabbítsák,
vagyis a 2009. évre írják elő a

vevőnek a Bélapátfalván lévő ifjúsági tábor felújítását. Mint ismert,
az adásvételi szerződésben a vevő
vállalta a felújításon túlmenően,
hogy a 2009. évtől biztosítja évi
105 napon keresztül napi 60 fő
részére 5 éven át a Bihari régióban
élő gyermekek számára ingyenesen
a tábort. A felújítás biztosítására az
önkormányzat 2 évre visszavásárlási jogot, illetve a szolgáltatás 5 évig
való vállalásához 80 millió forintra
jelzálog bejegyzését is kikötötték.
Felülvizsgálták a város önkormányzati minőségirányítási programját,
majd pályázatok benyújtásáról döntöttek „A települési önkormányzati
szilárd burkolatú belterületű közutak burkolat-felújítására”, illetve
„A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására”, melyeket az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács írt ki. Nyertes
pályázatok esetén a támogatásokból felújítanák a Nadányi utcát,
a Bocskai utcát, az Erkel Ferenc
utcát, valamint a Bajcsy-Zsilinszky,
Tardy, József Attila utcák kereszteződésében (a művelődési központ
előtt) új közlekedési csomópontot,
vagyis körforgalmat alakítanának
ki. Pályázat útján választották ki a
Kossuth utca mentén megépítendő
kerékpárút kivitelezőjét, melyet a
DEBMUT Rt. nyert. A kerékpárút
elkészültének várható határideje ez
év június 30-a lesz.
Végül zárt ülésen szociális és
népjóléti ügyekben is határoztak.
A különfélék napirendi pontjában
pedig számos problémát vetettek
fel a képviselők, így a Bessenyei-lakótelep játszóterén a fásítás hiányát,
a Nyáras utcai és a Vasútállomás
környéki közvilágítási gondokat,
a kóbor kutyák elszaporodását,
a város közterületi parkjainak,
illetve az ott lévő padok leromlott
állapotát, valamint a téglalopásokat
a Csonka-toronynál.

Elbírálták
a sportpályázatokat
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának ifjúsági és sportbizottsága április 4-én döntött a saját hatáskörében felosztható
sporttámogatásokról. Idén a tavalyinál 2 millió forinttal többet,
összességében 12 millió forintot oszthattak szét a berettyóújfalui
székhelyű sportegyesületek, illetve intézmények között, amelyeket
az érintettek pályázat útján igényeltek.
Pályázó ...................................................................... Összeg
Mezeivill FC ....................................................... 700.000 Ft
BUSE ............................................................... 3.000.000 Ft
Kórház SK ........................................................... 800.000 Ft
BMSE............................................................... 3.000.000 Ft
Bihari Lövészklub ............................................... 150.000 Ft
Berettyó Munkás Horgászegyesület ..................... 40.000 Ft
Herpály Sportúszók ............................................. 750.000 Ft
BNFK .................................................................. 350.000 Ft
Bihari Természetbarát Egyesület .......................... 50.000 Ft
Budo SE .............................................................. 600.000 Ft
Összesen: .........................................................9.440.000 Ft
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. ................................. 320.000 Ft
Eötvös József Szakképző Intézet ........................ 400.000 Ft
Diák Sportbizottság ............................................... 60.000 Ft
Bessenyei György Szakközépiskola ................... 190.000 Ft
C. Kisebbségi Önkormányzat ............................... 40.000 Ft
Hunyadi Mátyás Általános Iskola ....................... 120.000 Ft
Szivárvány Református Óvoda ............................. 50.000 Ft
József Attila Általános Iskola ............................. 200.000 Ft
Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete ................. 20.000 Ft
Arany János Gimnázium, Egészségügyi
Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola.... 150.000 Ft
Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde............................. 360.000 Ft
Morotva Egyesület .............................................. 350.000 Ft
Széchenyi István Általános Iskola ...................... 120.000 Ft
Városi Szociális Szolgáltató Központ ................... 30.000 Ft

Fotó: Kari

Polgárőrségi közgyűlés
Március 27-én közgyűlést tartott a Berettyóújfalui Polgárőrség.
Tisóczki József leköszönő elnök
ismertette az elmúlt évek munkáját, amit stabil pénzügyi háttérrel
jellemzett. Az elvégzett feladatok kisebb hiányosságoktól eltekintve
- a jövő szempontjából biztatónak
mondhatók. Az elnöki beszámoló
után Papp János gazdasági vezető,
majd Nagy Sándor felügyelő bizottsági elnök adott tájékoztatót.
A közgyűlés döntött az alapszabály
néhány pontjának megváltoztatásáról, majd a jelenlevő tagok új
elnökséget választottak. Elnöknek
Vilistein Leventét, alelnököknek
Szeifert Ferencet és Mazács Fe-

rencet, gazdasági vezetőnek Nagy
Sándort, további tagoknak Nagy
Enikőt, Nagy Imrét és Szoboszlai
Józsefet választották egyhangúlag.
A felügyelőbizottság elnöke Csősz
Károly, tagjai Gál László és Hegedűs Imre. Az új vezetőség megköszönte Tisóczki József, Muraközi
István, Kiss Béla, Nagy Sándor,
Papp János, Czibere Sándor és
Balázs József segítő munkáját. Az
új elnökség kéri a tagságot, minél
többen jelezzék észrevételeiket,
javaslataikat, kéréseiket azért,
hogy a polgárőrségben folyó
munka még színvonalasabb és
hatékonyabb legyen.
Vilistein Levente

Összesen: .........................................................2.410.000 Ft
Muraközi István
alpolgármester
Papp János,
a sportbizottság elnöke

Körzetbejárás
Sziklai Emőke, a 8. sz. választókörzet képviselője körzetbejárást
tart április 14-én, szombaton, 15-17 óra között a Hétvezér, Mátyás
és Szabolcska utcákon, melyre a város lakosságát és vezetését is
várja.

2007. április 13.

A szabadságról
Hogyan lehetne belekezdeni a fogalom népszerű és közérthető, rövid
és érdekes kifejtésébe egy helyi lap hasábjain ’48 után, illetve a helyi és
fővárosi nemzeti ünnep „méltó” megünneplése után? És természetesen,
mert mindenki mindig, amíg a magyar élet él, aktualizál és üzenget egymásnak: hogyan lehet a szabadság értéket felfogni ’56 után és ’89 után?
Azért megpróbálom. A történet ismert. 1789: a francia szellem lázadása,
az udvari, reprezentatív kultúra szellemi átalakulása már a szalonokban,
az új nyilvánosság szintereiben zajlott. A felvilágosodás morálfilozófusai
– a korabeli másként gondolkodók –szellemi szabadságharca adta meg
a jelet a már meglévő és feszítően ellentmondásos társadalomszerkezet
átalakítására. A véresen komoly forradalomban azután minden eldőlt,
és majdnem minden vér elfolyt, amíg a politikai állam, a gazdaság és a
civil társadalom szétválásával a felvilágosodás „projektje” megkezdhette
diadalútját a kapitalista világforradalomban. A szabadság, egyenlőség,
testvériség hármassága a már megfagyott forradalomban azóta is egymással felesel. A mi forradalmunk is a francia mintát vette át, de kiegészült
– a megkésettség, a kultúra és civilizáció kelet-európai sorsközösségeinek
periférikus jellege miatt is - a nemzeti függetlenségért való szabadságküzdelemmel. John Stuart Mill szabadelvű szabadságfelfogása közel állhatott
az első reformnemzedékéhez, mert Mill tanulmányozta a magyar utat,
és tetszett neki a jobbágyfelszabadítás célkitűzése és nemzetünk korabeli nagyjainak törvénykezése. Foglalkozott a gondolat és a vitatkozás
szabadságával, az egyéniség szabad kifejlődésének feltételeivel, mint az
általános jólét meghatározó alapelvével, és érdekelték az egyén felett
gyakorolt társadalmi hatalom korlátai is. Hangsúlyozta a toleranciát, és
nem tisztelte a tekintélyeket, fellépett a bálványozás ellen. A szabad bírálat
jogának fontosságát tartotta szem előtt az angol parlament képviselőjeként
és társadalom-kutatóként egyaránt, olyan ember volt, aki először lépett fel
a női emancipáció nevében. Az egyéni szabadság határát ott húzta meg,
ahol az egyik ember a másiknak kárt okoz. Tehát az egyéni függetlenség
terrénumát és a társadalmon belül élvezett szabadság helyes korlátait
vizsgálta. A laissez fairé és a kormányzati beavatkozás között kereste a
társadalomtudományok logikáját. A gondolkodás, mint olyan – Mill szerint
– teljesen szabad, de ha cselekvésre való felhívást jelent, akkor szabadságát
a társadalom általános biztonsága és mások jogai korlátozzák. „Senki sem
követeli, hogy a cselekvés ugyanolyan szabad legyen, mint a gondolkodás.
Sőt, még a gondolatok sem sérthetetlenek, ha olyan körülmények között
fejezzük ki őket, amelyek között kétségtelenül valamilyen gonosztettre
ösztönzünk velük.” Tehát ahogyan az egzisztencialista Sartre fogalmaz: a
szabadság a döntés felelőssége. Természetesen modern tömegtársadalmaink parlamentarizmusa számtalan negatív szabadságot próbál szabályozni
az alapjogok mentén, de sokszor nem tud mit kezdeni az irracionálisnak
tűnő „közbátorság” közjót romboló tendenciáival, mert nem akar, vagy
nem mer a konfliktusok közepébe állni. Hogy a reformkornál maradjunk,
Jókai Mór leszögezi: „Adj a népnek szabadságot: mindent adtál neki;
tedd rabszolgává: elvetted mindenét.” A kortárs Nobel-díjas Kertész Imre
pedig azt nyilatkozza, hogy: „Akkor vagyok szabad, ha úgy cselekszem,
ahogyan nem kellett volna.” Természetesen ki ne tudná a mindennapi
saját és induktív, tapasztalati alapon megszerzett életrutinjából, hogy a
szabadságnak számtalan feltétele nagyon sokszor nem áll rendelkezésre.
Mert a szabadság és tulajdon, a bátorság és a félelem, a hatalom és a közbizalom antinómiái nem teszik lehetővé a „normális” ország felelős civil
és polgári viselkedésmintáinak, a bibói karakterek, a gentleman egriment
gyakorlását, a kanti < kategorikus imperativusz> beállítódását: Cselekedj
úgy, hogy minden megnyilvánulásod azt tükrözze: nem akarsz másoknak
olyan fájdalmakat okozni, amit magadnak se kívánsz. Természetesen
Kant ismerte a gyarló és lealjasodásra is hajlamos ember naturalizmusát.
Mert hiába a tiszta ész, ha etikai normákat szeg. Már a régi görögöket is
a szabad polgári ethosz foglalkoztatta. Keresték a közösségi társadalmi
jólét feltételeit, és rábukkantak az azóta is feloldhatatlan paradoxonra, az
áthidalhatatlan szakadékra az < oikosz > a társadalom, mint a magánélet
szférája és a < polisz > a politikai közösség között. A kényszer az anyagi
termelés, a létfenntartási harc, a testi kínok és az erőlködés szférája és
a szabadság szférája között. Modern korunk is a termelés és az állam
szférájára bomlik szét. Mit szűrhetünk le ezek után saját „poliszunkra” vonatkozóan, ha Berettyóújfalut, mint egy külön és számunkra legkedvesebb
világot emlegetjük a nyílt rendszerek ellenségesnek tűnő birodalmában.
Vagy talán ez így manapság az uniós pályázatok időszakában anakronisztikusnak tűnik? Talán azt, kérem tisztelettel: ha szabadságunk kis köreiben
intézményi autonómiánkat fenyegeti a politika, merjünk élni a részvételi
demokrácia eszköztárával, és tárgyalásos taktikával a partnerség mentén
győzzük meg valós vagy vélt igazunkról – a helyi közvélemény bátorításával
a hátunk mögött – az általunk megválasztott döntéshozókat. Mert mi egy
városnál sem vagyunk alábbvalók.
Horváth Lajos

Fotó: Kari

Archív

Lomtalanítás
Lomtalanítási akciót szervez városunk tisztábbá tétele érdekében a
polgármesteri hivatal. A közterületre 2007. április 22-én (vasárnap) a
gyalogos és a közúti forgalom akadályoztatása nélkül, jól látható helyre,
lehetőleg a már megépült hulladékgyűjtő szigetekre tehetők ki az elszállításra szánt lomok, kacatok. Nem helyezhető ki lomtalanításra: háztartási
szilárd hulladék, szerves trágya, gumiköpeny, akkumulátor, állati tetem,
salak és törmelék.
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala
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A létezés kapujában való
toporgás…

Fotó: Kari

– a költészet napjához –
Amikor olvasod, egyik ámulatból a másikba esel, otthonosan mozogsz
a legnagyobb titkok között, s a legnagyobb rejtélyekre ébredsz rá: hiszen
mindez magától értetődik…
A költészet olyan, mint a szirének éneke, aki meghallja, az sodródik,
és saját „fontatlan” jelenénél is jobban kívánja.
***
A tavalyi évben a Nadányi Zoltán Művelődési Központban Villonversek hangzottak fel Meleg Vilmos színművész előadásában. Hitelesen.
Azon gondolkodtam, hogy költészet nélkül nincs létezés, nincs Isten
országába való bejutás. Az erkölcstelenség szentségbe borulása, a feloldozó bizonyosság a külvárosi kocsmák mámorában, az utca mocskában
bandukolva, káromkodva – cifrát és magyarosat, esetleg franciásat –,
pökhendit és hencegőt, neveletlenséget, kacér mellek játékát. Erre is csak
a költő képes. Hitelesen.
A költő szenvedélyesen szenved. Sötétségben bolyong és fénynyalábokban fürdik, tarajos hullámokon imbolyog, és sekélyes vizű öblökben
pihen. A költészet szavai ellenállhatatlanul tüzesek és lángolóak, szenvedélyes ütemekre mozogva vágynak az adott pillanat ellentétébe. Ha
gazdag – szegény akar lenni, ha szegény – mindent elsöprő gazdagságot
vágyik, ha szerelmes – szerelemtelenségről panaszol, szerelemtelességében
ódákat zeng a szerelem vágyott mindenhatóságáról. Ha őrült – a háborítatlan lélek nyugalmát keresi, nyugalmában őrültségekre képes. Művész
a művészetet tagadva.
Az ember magával viszi este ágyába a versek emlékét, s vele alszik el.
Szépeket álmodik, vagy szorongóan borúsan vetíti magát bele.
A költők és írók zenészek. Szólisták. Szólóhangszeresek. A költőből az
összes-minden ember árad, minden ember összes tulajdonsága, tehetsége,
képessége, fájdalma és bűne, ősisége, tabuja és félelmes szorongása,
lehetősége és angyalarcú démonai, Istenei és ördöge…
Költészet nélküli világ a virágtalan világ eshetősége. József Attila
nélkül nem lennének borongós lilák, Byron nélkül nem lenne értelem
keresés, Ady nélkül nem lennének illatok és ütem, tánc, Babits nélkül
morállal marató magasabbrendűség, Szabó Lőrinc nélkül ostromolhatatlan
magasságok, Juhász Gyula nélkül nem lenne édes álmodozás, Nagy László
nélkül keserédes valóság. Walt Whitman nélkül nem lenne csoda.
Mindegy hogy magyar vagy egyetemes, a költészet a létszólamok
egyetemlegessége. Mindegy – ? –, hogy az ember mit olvas, mert a művészet érintése fontos, a rózsaszirmok simogatása, a varázsujjak bökdösése.
Könnyed-nehéz levitáció. Nyelvbe öntött, zaklatott harmónia. A költészet
által válik minden egyszerre széppé. Elviselhetetlen széppé.
A költészet igazi varázsa a titok. A határtalanság, a legyőzhetetlenség
és emberi léptékkel való mérhetetlenség.
***
Hamvas Béla elmondása szerint aki reggel vers helyett vezércikkeket
olvas, az nagyobb bűnök elkövetésére is képes. Jó lenne ezt aktualizálni.
Jobb nem aktualizálni. Hadd gondolkodjon a fenemód polgár saját jelenén.
„Amit a költő nem szentesít, az Isten országába nem juthat be.” Amit a
költő…
Bíró Gyula
A költészet napi – április 10-i és 11-i – berettyóújfalui rendezvényekről
tudósításainkat a következő számban olvashatják. (a szerk)

Hová rohansz?
Hová rohansz a létben?
Csak a végtelenbe futsz,
ahonnan éppen indultál,
ugyanoda jutsz.
Percet nyernél mindig, ám
csak felőrölne téged
a mástól talán
titkon lopott percnyi élet.

Meghívó
Az első húsvét üzenete
ma is igaz: Jézus Krisztus
feltámadt és él! Ma is lehet
vele találkozni. Kérjük, jöjjön
el evangelizációs istentiszteleteinkre, amelyeken róla
úgy hallhatunk, mint Jézus, a
megvetettek Megváltója.
Helyszín: Berettyóújfalui
Baptista Imaház (Eötvös u. 2.)
Kezdési időpontok:
április 13. péntek, 18 óra,
14. szombat, 18 óra, 15. vasárnap, 15 óra.
Igét hirdet: Révész Árpád
evangélista, a Baptista Egyház
korábbi elnöke. A programban:
igaz történeteink, zenék, énekek. Nagy szeretettel várjuk.

Megmutatták, mi a módi
A megnyerő külső sokszor
fél siker, mondjuk egy állásinterjún, de a mindennapi feladataink
végzése közben is jó közérzetet,
magabiztosságot ad, ha a személyiségünknek megfelelő – pláne még,
ha divatos is – ruházatot viselünk,
ha jó a frizuránk, és uram bocsá’
ha még a sminkünk sem folyt szét
a számítógépnél elfáradt, vagy az
allergiától folytonosan könnyező
szemünkről. Sokan gondolják így,
hiszen mintegy 700 érdeklődőt
vonzott a Kabos Endre Városi
Sportcsarnokba a március 17-én
immár harmadjára megrendezett
smink-show. A „sport, egészség,
szépség” szlogen jegyében 80
modell mutatta be azoknak, akik
ezt fontosnak tartják, mi a módi,
vagy ahogy mostanság használják, a „trend” az öltözködésben,
a hajviseletben és a sminkben is.
Ehhez négy berettyóújfalui divatkereskedés ajánlotta fel árukészletét,
15 fodrász és kozmetikus pedig
szakmai tudásával, munkájával
nyújtott segítséget. A modellek
között voltak 3 éves kicsik és túl a
40-en, középkorúnak számító hölgyek is, a többséget azonban szép,
amatőr berettyóújfalui középiskolás
lányok alkották. A rendezvény főszervezője, Harmatiné Varga Zita
ugyanis fontosnak tartotta, hogy
minden korosztály megtalálja a
számára leginkább megfelelőt, a

Mindennapi éltetőnk: a
Március 22-én a Víz világnapja alkalmából a József Attila
Általános Iskola 4.b.osztályos
tanulói tanulmányi kiránduláson
jártak Debrecenben, a Tiszántúli
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyeletnél és a Debreceni
Vízmű RT-nél. Az előadásokon
megismerkedtek a víz létfontosságú
szerepével, ásványi összetételével.
Megfigyelhették víz útját a vízhálózatban, megismerhették azt a
rendszert, melynek segítségével a
csapból folyik mindenki számára
elérhetően a tiszta ivóvíz. Külön
érdekes élményt jelentett a gyerekek számára szennyvízkezelés
bemutatása. A program végén
megfogalmazódott bennük, hogy
a tiszta ivóvíz mekkora érték,
milyen sok munkába, energiába
kerül előállítani, és milyen könnyen

hozzá legjobban illőt. A BMSE
kézilabdás fiai pedig a legújabb
sportruházat divatját vonultatták
fel a közönségnek. Emellett volt
arc- és testfestészet is. Bogya Pál,
a technikai szervező elmondta, egy
debreceni smink-show-n született
meg az ötlet, hogy legyen városunkban is hasonló rendezvény, de
akkor még nem is remélték, hogy
ilyen kedvező fogadtatásra talál.
Támogatóik és a résztvevők között
tudhatják a város önkormányzatát,
illetve számos helyi vállalkozót. A
közel 5 órás programot Muraközi
István alpolgármester nyitotta meg,
a zárszót pedig Gyula Ferencné
országgyűlési képviselő asszony
mondta.
Idén újdonságként „sminkshow szépe” választás is volt,
melyet rangos zsűri bírált el, az

országgyűlési képviselő asszony
és az alpolgármester úr mellett dr.
Bulyovszky István, a kórház főigazgatója és több, Újfaluban jól ismert
név, vállalkozók. A verseny három
fordulóból állt – nappali-esti-fürdőruha bemutató. A győztesek 1.
Nagy Kitti, 2. Nagy Valéria, 3.
Vidács Boglárka, különdíjat Papp
Barbara kapott, a közönségdíjas
pedig szintén Nagy Kitti lett. Mindnyájan berettyóújfalui középiskolás
lányok, akik értékes jutalmakat,
virágcsokrokat, a szépségápoláshoz
szükséges szereket, illetve bérleteket kaptak. A sztárvendég Liszter
Sándor és a Vadrózsák voltak, valamint a Toldi Miklós- és a Rákócziiskolák tánc és aerobik csoportjai
és a berettyóújfalui hastánc csoport
szórakoztatták a közönséget.
L. M.

VÍZ

szennyeződik, s mennyire fontos,
hogy vigyázzunk rá. A tanulságos
kirándulás végén egy kellemes
falatozás és játék következett. A
buszon hazafelé a két tanító néni,
Bíró Gyuláné és Jeneiné Árva
Erzsébet egy játékos vetélkedővel
elevenítették fel a nap eseményeit
a gyerekek számára.
A 4. B. osztályos szülők nevében
köszönjük a szép, érdekes, tanulságos programot a tanító néniknek
és mindkét fogadó intézménynek.
Külön köszönjük a program kitalálójának, megszervezőjének, Szántai
Lászlónak ezt a lehetőséget, köszönjük hogy időt, fáradságot nem
ismerve megszervezte gyerekeink
számára ezt az érdekes kirándulást,
s anyagilag is támogatta a program
sikeres megvalósítását.
Kállai Irén, szülő

Ahol mindig szeretnél,
te nem lehetsz ott soha,
mindig vinne a szél
az innenből a bárhova.
Célod mindig a horizont,
szemed távolba néz,
máshol keres hont
szíved, mert sosem jó a kész.
Célod van, bolyongsz mégis,
utad tudod, végtelen,
rajta visz tovább a szél is,
s te rohansz tovább kénytelen.
Gál Gergely, Arany János Gimnázium, Berettyóújfalu

Fotó: Bogya Pál

Fotó: Szántai

Zeneiskolai bál
ZENEBONA elnevezéssel március 2-án városunk zeneiskolája
tartotta immár hagyományossá
vált bálját a volt Megyeháza dísztermében.
A Városi Zeneiskola dolgozói
közössége nevében Szilágyi Péter
igazgató köszöntötte a megjelenteket, majd pedig Gyula Ferencné
országgyűlési képviselő asszonyt
és Szeifert Ferenc polgármester
urat. Ezután a képviselő asszony
megnyitotta a bált.
Először a zeneiskolai tanárok
komolyzenei koncertje következett,
amely most is lenyűgözte a báli
közönséget. Magas színvonalú,
országos, sőt nemzetközi hírű oktatómunka hátterében csakis maximális szakmai tudás állhat. Minden
fellépőnek vastapssal köszönte meg
a csodálatos zenei élményt a közel
kétszáz vendég.
A vacsorát követően mindenki
táncra perdülhetett, amelyhez a
talpalávalót szintén az iskola tanárai
„húzták” a könnyűzene minden
területéről.

A bál fénypontja a sztárvendégek fellépése volt. A világ szinte
minden tájáról érkeztek a vendégművészek. A török, francia, orosz,
latin-amerikai sztárok képében a
tanárok mulattatták a jelenlévőket,
megmutatva, hogy nemcsak a
komolyzenében, hanem a könnyedebb műfajokban is otthonosan
mozognak. A színészi erényeket is
megcsillogtató produkciókon még
a könnye is kicsordult a nézőseregnek a sok nevetéstől.
A tombolasorsolást követően a
szép estélyt össztánc zárta.
Immár harmadik alkalommal
kápráztatta el a bálozókat a zeneiskola tanári közössége. Aki egyszer
is volt már itt, megerősítheti, hogy
páratlan élménnyel gazdagodott.
Köszönjük a rendezőknek, szervezőknek, koreográfusoknak, a művészeknek, a fellépő sztárvendégeknek a felejthetetlen pillanatokat, és
hadd fejezzük ki már is reményünket, hogy a jövő báli szezonban is
mulathatunk a Zenebonán!
Bagossy Attila és családja

Farsang a gyermekotthonban
Március 6-án tartotta hagyományos farsangját a művelődési központban az Arany János Gyermekotthon. Gyermekek és felnőttek hetek
óta lázas izgalommal készültek e rendezvényre. A farsangolás élményei mellett örültek a lakásotthonok lakói és dolgozói az együttlétnek.
Hisz a nagy otthonból való kiköltözés óta az ilyen közös programokon
találkozhatnak egymással.
Az alkalomhoz illően papírbohócokkal, lufikkal feldíszített színpad
és nagyterem megtelt. Nagy örömmel nyugtáztuk, hogy a meghívott
vendégek mellett számos érdeklődő volt kíváncsi ránk. Megtisztelte
rendezvényünket Kocsis Róbert, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
alelnöke is. A zsűrielnök szerepét Kovács Zoltán megyei önkormány-

zati képviselő, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója töltötte
be. Megtiszteltek bennünket gyerekeink pedagógusai is. Hatvankét
produkció követte egymást. Huszonkét zenés, táncos volt. Szívesen
alakítottak a szereplők mesefigurákat, ifjúsági filmek hőseit. Ebben az
évben a lakásotthonok felnőttjei még nagyobb arányban vettek részt a
gyerekekkel közös produkciókban. A zsűri több kategóriában osztott
díjakat, előnyt élveztek a gyermekek és felnőttek közös előadásai.
Legboldogabbak az óvodás díjazottak voltak. A tombolán majdnem
mindenki nyert.
Nagyon jól éreztük magunkat a farsangon.
Zámecsnikné Bezerédi Anikó
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„Száll a madár ágrul ágra,
száll az ének szájrul szájra…”
A Széchenyi-iskolában harmadik éve zajlik az ÖKO-suli
program, melynek nemcsak a
programja, hanem a bekapcsolódó
egyének személyisége is változatos
és izgalmas.
A tavalyi év kiemelt feladata a
hulladékgazdálkodás volt. Az idei
tanévet a kisebb közösségek egymásra találása jellemzi. Iskolánk
szülői közösségébe tartozik azon
apuka, aki elhozta városunkba
Géczy Gábor „MAG” előadás
sorozatát.
Azok a pedagógusok, akik
hajdan a 3. Sz. Általános Iskolában
gyermekként is koptatták a padot,
egyre inkább kezdték felismerni az
előadás során, hogy a természethez
visszatérni a gyökerekhez való viszszatalálás útján lehetséges.
Tanév elején először a diákönkormányzat szervezett egy hagyományt felidéző találkozót a
nyugdíjas pedagógusokkal, majd
az iskola igazgatója, aki szintén régi
diák volt, nagy figyelmet szentelt
az Erdélyi Gáborról elnevezett
tanterem méltó rendbetételére.
Egymást követték a régi emlékeket
idéző osztálytalálkozók, melynek
lelkes résztvevői voltak a jelenlegi
diákok is.
A tavasz beköszöntével először
a 4. és 5. osztály ébredt fel a termé-

szet hívó szavára. Elődeink vidám
túráit idéztük fel előbb a Berettyóparton, majd a Csonka-toronynál.
A résztvevő diákok feladatokat
– történelmi és természetismereti
– oldottak meg, fényképeket készítettek, majd túra naplóban, illetve
tablókon örökítették meg kirándulásaikat. Természetesen a játék sem
maradt el. A napokban indulnak
útnak a felsőbb osztályok is.
Nagy öröm számukra, hogy
mindig akad egy-egy régi diák,
aki nosztalgiából csatlakozik hozzánk.
A tavaszi szünet előtti napon
ismét útjára indítjuk az „Éneklő
ifjúságot”. Nyitó programként volt

diákunk gitáros-énekes előadással
adja meg a kezdő dallamokat, s ettől
kezdve minden héten tervezünk
egy-egy óra közös éneklést a város
legszebb parkjában.
A tanév befejezése után pedig
egy héten keresztül szervezünk
hagyományőrző programokat.
Régi mesterségeket, ételeket,
dallamokat, játékokat kívánunk
felidézni.
A fő cél, hogy minél több időt
töltsenek a gyerekek a szabadban,
a közösségekben, s egy kicsit távolodjanak el az elektronikus világtól,
ismerjék meg az őket körülvevő
természetet és embereket.
Széchenyi-diákönkormányzat

Alapműveleti matematikaverseny
Március 28-án Alapműveleti
matematikaverseny zajlott a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában.
A verseny délután 14 órakor vette
kezdetét öt helyszínen, ezek közül
az egyik Berettyóújfaluban, a
Hunyadiban volt. Mint körzeti
rendezők segédkeztünk a lebonyolításban. A megyei rendező iskola,
a hajdúszoboszlói Gönczy Pál
Általános Iskola 4-8. évfolyamos
tanulók részére hirdette meg a matematikaversenyt. A megyei fordulót
megelőzte egy iskolai selejtező.
Ezek után a körzet legjobbjai
gyűltek össze az újabb megmérettetésre: 9 iskola 122 tanulója adott
egymásnak találkozót március 28án. „Akkor, amikor egyre többet
hallani arról, hogy a gyerekek
rosszul olvasnak, és hiányosságaik
vannak az alapműveletek terén, ti
legyetek máris büszkék magatokra,
hiszen a saját iskolátokban a legjobbnak bizonyultatok.” – ezekkel
a szavakkal nyitotta meg a délutáni
versengést Kovács Tiborné igazgató asszony. Az általános eligazítás
után felügyelő tanárok ellenőrzése
mellett, 60 percig dolgozhattak a
gyerekek. Majd körülbelül ugyanennyi idő alatt javították ki a pedagógusok a feladatlapokat. Minden
évfolyamon az első hat helyezettet
jutalmazták oklevéllel, emléktárgygyal. Az első három helyen végzett
diákok tárgyjutalomban részesültek. Az öt helyszínről az első hat
helyezett feladatlapját továbbküldik
a megyei szervezőhöz, és a 30 beküldött feladatsorból választják ki
az első legjobb 6 versenyzőt, akik
ünnepélyes eredményhirdetésen
vesznek részt április 20-án Hajdúszoboszlón, ahol értékes tárgyjutalmat kapnak. A verseny utolsó
lépcsőjeként a megyék tanulóinak
legjobb eredményeit az országos
döntőn mérik össze, melynek ideje:
május 12. szombat. Íme évfolyamonként a legjobbak:
4. osztály
1. Balogh Gergő Komádi, Barsi
Dénes Ált. Isk.
2. Szakál Sándor Komádi, Barsi
Dénes Ált. Isk.
3. Bujdosó Antal Komádi, Barsi
Dénes Ált. Isk.
4. Madarász Richárd Gergő Beretytyóújfalu, II. Rákóczi F. Ált. Isk.

2007. április 13.

A József Attila Általános Iskola hírei
Iskolánk tanulói a Bihari Hírlap
2007. február 16-án megjelent
száma óta újabb jelentős és igen
örömteli versenyeredményeket
értek el:
Arany János nyelvtanverseny országos döntő: Pintér Judit 7.b,
6. helyezés.
Német nyelvi verseny: Sándor Nikolett 8. b, megyei 3. helyezés.
Történelemverseny: Bagossy Mária 8. a, megyei 4. helyezés,
Goron Ágota 8. a, megyei 13.
helyezés.
Közlekedési verseny: Nagy Ákos
8.a, megyei 2. helyezés.
Zrínyi Ilona matematikaverseny:
Dandé Zsolt 8. b, megyei 13.
helyezés, Pelyhe Levente 8. a,
megyei 17. helyezés.
Kazinczy-verseny: Muraközi Dorottya 7. a, városi 2. helyezés,
Pércsi Boglárka 5.a, városi 2.
helyezés.
Az Arany János Gimnázium által
szervezett tanulmányi versenyek
eredményei:
Magyar: Farkas Katinka 8. a, 2.
helyezés.
Matematika: Nagy Dávid 7. a, 1.
helyezés, Farkas Katinka 8. a,
2. helyezés, Fábián László 7. a,
3. helyezés.
Történelem: Molnár István 8. b, 2.
helyezés.
Német nyelv: Sándor Nikolett 8. b,
1. helyezés.
Angol nyelv: Pap Iván 8. a, 3.
helyezés.
Kémia: Sándor Nikolett 8. b, 1.
helyezés, Varga Balázs 8. b, 3.
helyezés.
Biológia: Sándor Nikolett 8. b, 1.
helyezés.
Sporteredmények
Országos diákolimpia (úszás): Háló
Lajos 7. a, 7. helyezés.
Kyokushin karate:
Területi diákolimpia: Dávid András

5. b, 1. helyezés, Papp Árpád 8.
a, 1. helyezés.
Nagykun-kupa: Papp Árpád 8. a,
2. helyezés
Akrobatikus rock and roll magyar
bajnokság: Szabó Máté 7. a, 12.
helyezés.
Teleki Pál földrajz-földtan verseny
megyei döntőjébe jutott: Varga
Balázs 8. b, Szabó Máté 7. a.
Ezek a sikerek a gyerekek, a
szülők és természetesen a pedagógusok számára – a nehéz és sok időt
igénylő felkészülés „gyötrelmei”
mellett – rengeteg boldogságot
okoznak. Különösen jó érzéssel tölt
el mindenkit, hogy a nyolcadikosok
számára kiírt versenyeken is igen
kimagaslóan szerepeltek a József
Attila Általános Iskola diákjai. Az
általuk elért szép eredmények azért
is fontosak, mivel a felvételi megmérettetéseken köztudottan igen
magas szintet kell elérniük, hogy
a megfelelő – és „megálmodott”
– középiskolába sikeres felvételt
nyerjenek. A kitartó munkának is
köszönhetően az intézményünkből
középiskolába kikerülő tanítványaink rendre megállják a helyüket a
nívósabbnak tartott gimnáziumokban és szakközépiskolákban is.

Ismét „nyereményeső”
a Toldiban
5. Matolcsi István Berettyóújfalu,
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
6. Csóka Márk Komádi, Barsi
Dénes Ált. Isk.
5. osztály
1. Kövér Krisztina Körösszegapáti,
ÁMK Ált. Isk.
2. Balog István Berettyóújfalu,
Hunyadi Mátyás Ált. Isk.
3. Gál Evelin Biharnagybajom,
Szűcs Sándor Ált. és Alapf. Műv.
Isk.
4. Asztalos Éva Körösszegapáti,
ÁMK Ált. Isk.
5. Mike Dóra Komádi, Barsi Dénes
Ált. Isk.
6. Makra Zsombor Komádi, Barsi
Dénes Ált. Isk.
6. osztály
1. Erdei Csaba Komádi, Barsi Dénes Ált. Isk.
2. Vígh Tibor Biharnagybajom,
Szűcs Sándor Ált. és Alapf. Műv.
Isk.
3. Mezei Dóra Berettyóújfalu, Toldi Miklós Református Ált. Isk.
4. Mercs Péter Szentpéterszeg,
Általános Iskola
5. Török Viktória Berekböszörmény, Kossuth L. Ált. Műv.
Közp.
6. Karácsony János Bence Beretytyóújfalu, II. Rákóczi Ferenc Ált.
Isk.
7. osztály
1. Szilágyi Zoltán Komádi, Barsi
Dénes Ált. Isk.
2. Szász Péter Berettyóújfalu, Hunyadi Mátyás Ált. Isk.
3. Turzó László Szentpéterszeg,
Általános Iskola
4. Szabó Tünde Berettyóújfalu,
Hunyadi Mátyás Ált. Isk.

5. Szémán Tünde Berettyóújfalu,
Hunyadi Mátyás Ált. Isk.
6. Nagy Klaudia Szentpéterszeg,
Általános Iskola
8. osztály
1. Czere Roland Komádi, Barsi
Dénes Ált. Isk.
2. Nagy Tibor Komádi, Barsi Dénes
Ált. Isk.
3. Mátrai János Komádi, Barsi
Dénes Ált. Isk.
4. Huszti Attila Szilárd Berettyóújfalu, II. Rákóczi Ferenc Ált.
Isk.
5. Kovács Gyula Komádi, Barsi
Dénes Ált. Isk.
6. Tóth Réka Berettyóújfalu, II.
Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
Gratulálunk minden résztvevőnek. Köszönjük, hogy tudásuk
legjavát adva izgalmassá tették ezt
a versenyt. Köszönjük a pedagógusok munkáját a felkészítésben és a
lebonyolításban. 2008-ban ismét
találkozunk a Hunyadiban.
Erősné Árgyelán Ildikó

Az elmúlt időszakban iskolánk tanulói újra számos kiváló
eredményt értek el különféle
versenyeken. A szép sikerekről
örömmel számolunk be a Bihari
Hírlap olvasóinak.
Március 10-én Budapesten a
Julianna Református Általános
Iskola által szervezett Béres Ferenc
országos népdal- és zsoltáréneklő
versenyen Pap Kristóf 6.b osztályos
tanuló II. helyezést ért el. (Felkészítő tanár: Szarka Istvánné)
A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium által
„Múzsám a természet” címmel
meghirdetett országos rajzpályázaton I. helyezést értek el Erdélyi Szilvia és Majoros Anita 4. osztályos
tanulók. III. lett Szilágyi Ágnes 3.
osztályos tanuló. (Felkészítő tanár:
Fábiánné Kiss Gabriella)
Az Alapműveleti matematikaverseny körzeti fordulóján Mezei
Dóra 6.b osztályos tanuló III.
helyezést ért el. (Felkészítő tanár:
Lakatosné Bungó Ibolya)

Szeretne könnyen lemondani
a dohányzásról?
MI SEGÍTÜNK ÖNNEK!
Biostimulációs készülék segítségével
mellékhatások nélkül szüntetjük meg
a nikotin utáni vágyat 90%-os hatékonysággal.
A kezelés 20 percig tart.
Helye: Nadányi Zoltán Művelődési Központ
Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27.
Időpont-egyeztetés: 20 9 194 393.

A nagyrábéi Móricz Zsigmond
Általános Iskola által „A képzelet
varázspálca versmondó verseny
és rajzpályázat” címmel rendezett
körzeti versenyen meseillusztráció kategóriában Papp Máté 4.
osztályos tanuló I. helyezett lett,
Matolcsi Emese 4. osztályos és
Vékony Máté 1. osztályos tanulók
különdíjban részesültek. (Felkészítő tanár: Fábiánné Kiss Gabriella)
Mező Gilda 3. osztályos tanuló
versmondásban lett II. helyezett.
(Felkészítő tanár: Orosz Imréné)
Püspökladányban március 31én került sor a Kárpát-medencei
rovásírás verseny területi fordulójára. Matolcsi Emese 4. osztályos
tanuló az alsósok között I., Siteri
Anna 5.a osztályos a felsősök
között IV. helyezést ért el, s így
kivívták a jogot a budapesti döntőn
való részvételre. (Felkészítő tanár:
Siteri Róbert)
Szintén március 31-én zajlott
le a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola által rendezett városi „Ki
mit tud?” kulturális vetélkedő. Prózamondás kategóriában Magyari
Dorina 6.b osztályos tanuló különdíjat kapott. (Felkészítő tanár:
Kissné Nagy Katalin) Tánc kategóriában a Ragazzi táncegyüttes
bronz minősítést, néptánc kategóriában a Tarka lepkék néptánc
együttes arany minősítést kapott.
(Mindkét együttes felkészítő tanára: Ertsey Zsigmondné)
Mazsorett kategóriában a Flamingó csoport szerzett arany minősítést. (Felkészítő tanár: Szarka
Istvánné)
Valamennyi versenyzőnek és
felkészítő tanárnak gratulálunk!
A tantestület

Eddigi eredményeink alapján talán
nem jogtalanul gondoljuk azt, hogy
az idei esztendő az eddigi évekhez
hasonló sikereket fog hozni nyolcadikos diákjaink számára.
A József Attila Általános Iskola
tantestülete mindig kiemelt figyelmet fordít az oktató-nevelő munka
végzése során a gyermekközpontúságra. Töretlenül valljuk, hogy
a gyermekek jelentik a legfőbb értéket, s hisszük, hogy munkánkkal
hozzájárulhatunk a diákok boldog
és sikeres jövőjéhez.
Büszkék vagyunk továbbá arra
is, hogy intézményünkben igen
aktív és eredményekben bővelkedő
sportélet zajlik. Fontosnak tartjuk,
hogy a gyerekek kedvet és a későbbiekben elhivatottságot érezzenek a
rendszeres testmozgás iránt, s hogy
a sport később is az életük meghatározó részéve váljon. Őszintén
hisszük, hogy mindaz, ami jelenleg
az iskolánkban tanuló gyerekek
számára elérhető lehetőség, az a
következő évek során megadatik az
iskolánkba jelentkező új első osztályosok számára is, akiket szeretettel
várunk a következő tanévben.
A József Attila-iskola
tantestülete

Tavaszi eredmények
a Széchenyiben


A városi Ki mit tud?-on
elért eredmények:
Csicseri néptánc-együttes
arany minősítés
Kökény néptánc együttes
különdíj
Felkészítő: Bak Judit
Ertsey Rebeka 8. o. tanuló
vers kategóriában különdíj
Felkészítő:
Aranyiné Csalánosi Csilla
 A nagyrábéi Móricz Zsigmond
Általános Iskola és Óvoda által
meghirdetett területi „Képzelet varázspálca” verseny eredményei:
Vers kategória:
Koszorús Nóra 2. o. 1. helyezett
Felkészítő:
Mészárosné Kovács Ildikó
Csetreki András
3. o. 3. helyezett
Felkészítő:
Aranyiné Csalánosi Csilla
 Rajz kategória:
Vígvári Virág 1. o. 3. helyezett
Koszorús Nóra 2. o. 2. helyezett
Papp Zsófia 2. o. különdíj
Papp Anna 3. o. különdíj
Felkészítő: Harsányi Antalné
 MÖBIUSZ megyei matematika
verseny, Szentpéterszeg
Papp Zsófia 2. o. 1. helyezett
Oláh Veronika 2. o. 14. helyezett
Felkészítő: Varga Imréné
A tantestület
Elindult a Toldi Miklós Református
Általános Iskola honlapja!
Az iskolánkat érintő legfrissebb
hírekről, eseményekről tájékoztatást
kaphatnak újonnan indult honlapunkról. Az oldalon lévő Fórum és
Csevegő rovatban véleményeiket,
ötleteiket és hozzászólásaikat is szívesen fogadjuk. (A honlap készítője:
Szarka Zsolt számítástechnika szakos főiskolai hallgató – FRAGER)
www. toldirefsuli.atw.hu
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Arany-napok
az Arany János Gimnáziumban
„Históriás éneket mondok néktek/ Hős regéket, szép meséket. /Jó
vitézek, síró-anyák,/ Régi korok
régi dalát.”
Immáron hagyományosan az
Arany-napok nyitóeseményeként
emlékeztünk meg iskolánk névadójáról. Arany János, a Toldi írója, a
XIX. század magyar irodalmának
e népies költészetéről híres fia 190
évvel ezelőtt született Nagyszalontán. Ebből az alkalomból az
iskolai színjátszókör rádiós műsorral készült, melyben kiemelkedő
szerepet kaptak az ’50-es években
keletkezett lírai versei és nagykőrösi balladái.
Március 12-e és 23-a között
délutánonként az iskola tanulói
történelemből, angolból, németből,
franciából, latinból, földrajzból,
biológiából, matematikából, informatikából, közgazdaságtanból,
rajzból, gépírásból mérték össze
tudásukat egyéni és csapatversenyeken. A legügyesebbek a
záróünnepségen a sportcsarnokban
oklevelet, könyvjutalmat kaptak.
23-án „fordított nap” volt. A diákok tartották az órákat, miközben
rádöbbentek: nem is olyan könnyű
dolog ez. Szünetekben játékos vetélkedők színesítették a programot:
acivity, rókavadászat, számháború,

gyorsasági versenyek, csocsó,
karaoke, kötélhúzás, bűvöskockaforgatás, stb.
A végén sor került a várva várt
tanár-diák mérkőzésre is. Délután
4 órától a Bihari Alma Mater Alapítvány szervezésében az iskola
volt és jelenlegi diákjai és tanárai
találkoztak.
De nemcsak az iskola falain
belül, hanem azon kívül is bizonyítottak a diákjaink úgy, hogy
büszkék lehetünk rájuk.
Március 21-én Debrecenben
a megyei német nyelvű irodalmi
versenyen az I. kategóriában (9-10.
évfolyam) Kóti Zsolt 10.b osztályos
tanuló első, Dunai Renáta 10.a osz-

tályos második lett. A II. kategóriában (11-12. évfolyam) Dürgő Éva
második, Csapó Kinga negyedik,
Dobos Dorina ötödik helyezést ért
el (Ők mindhárman a 11. a-ba járnak). Felkészítő tanáruk: Földesiné
Papp Ilona. (Dunai Renátát jelenleg
Haus Attila tanár úr tanítja).
A gimnázium 10.a osztályos
csapata (Tikász Ákos, Garabuczi
Erika, Bittmann Viktória, Árvai Orsolya, Mermeze György) megnyerte a város által a Batthány-emlékév
tiszteletére rendezett vetélkedőt.
Március 15-ét az iskola hagyományainak megfelelően a Nadányi
Zotlán Művelődési Központ nagytermében ünnepeltük. 10 órától a 9.
és 10. évfolyam, 11 órától pedig a
11., 12. és 13. évfolyam tekintette
meg tanáraival a műsort. A 10. a
osztály tanulói felelevenítették a
’48-as forradalom eseményeit, valamint dallal és verssel emlékeztek
meg hőseinkről.
A rendezvénysorozat egyik
záró eseménye lesz még az Arany
balladamondó verseny is, amelyet
a magyar munkaközösség hirdetett
meg iskolánk és a környékbeli
középiskolák diákjainak, erre a
versenyre várjuk a nagyváradi Adylíceum dákjait is.
Földesiné Papp Ilona

Lezajlott a Karácsony Sándor Kupa
A hagyományokhoz híven az
idén is megrendezésre került a Karácsony Sándor Kupa, amelynek
forrásait az Oktatásért Közalapítvány nyertes pályázata biztosította.
A szervezők Karácsony Sándor
gondolatai között találták meg a
legfrappánsabban a rendezvény
célját: „Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogy lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá
tenni.” A Bihari kollégiumi sport
és kulturális napok nyitó alkalma
volt a hat kollégium részvételével
zajló labdarúgótorna. A programban szerepelt még európai uniós
ismeretek vetélkedője, valamint
az első Bihari sakk emlékverseny
lebonyolítása.
A biharkeresztesi, derecskei,
püspökladányi és berettyóújfalui
kollégiumok részvételével zajló
torna valamennyi résztvevője
legjobb tudását adva küzdött a
kupáért, ám az esélyek nem az
egyenlőség irányába mutattak.
Szép példáját láthattuk az öszszehangolt játékot játszó, képzett
játékosokból álló csapat mesteri

A győzelem pillanata
góljainak, de jelen volt a pontos
passz nehézségeivel küzdő, grund
focit játszó, alkalomra verbuválódott együttes is. A lényeg mégis
a jó hangulaton, a mozgás és a
verseny örömén volt.
A pályázati forrás bőkezűsége
minden csapat ajándékozását
megengedte, amire gyermeki
örömmel reagáltak a felnőttkorhoz
közelítő fiatalok. A Karácsony
Sándor Kupát az idén a Bocskai
István Gimnázium Diákotthona

(Biharkeresztes) nyerte meg, a
második helyezést a Lórántffy
Zsuzsanna Kollégium (Derecske)
érdemelte ki, harmadik helyen a
Szabó Pál Kollégium (Berettyóújfalu) végzett. Negyedik lett a
Karacs Ferenc Gimnázium Kollégiuma (Püspökladány), ötödik
helyen az Arany János Kollégium
(Berettyóújfalu) szerepelt, és
sereghajtó lett a vendéglátó Karácsony Sándor Kollégium.
Zsákai Ildikó

A ma üzenete
„Nincs semmi sem olyan erőteljes, mint egy
eszme, amelynek eljön az ideje.” Victor Hugo
ezen gondolata dobol egy ideje a fejemben, s nem
hagyja, hogy a megszokott vasárnap esti teendőim
töltsék ki a drága hétvégi idő utolsó óráit. Írnom
kell a máról! Na nem a mai napi programomról,
hanem a MA üzenetéről! Feszítő dolog a mindennapokban megélni a mát, hiszen űz hajszol, végezni
kell a kitűzött feladatot, magával sodor, lélegzethez
sem juttat. Ahogy a népi bölcselet is mondja: amit
ma megtehetsz, ne halaszd holnapra! Miért nem
tehetem meg holnap? Miért kell a mai napot hajtani? Mert a holnap nem biztos! Mert a holnap nem
biztos? A ma embere sokszoros szorításban él. A
holnapja nem biztos. Ha globálisan gondolkodunk,
az energiakészleteink kimerülőben, lázas versenyfutásba kezdett a tudomány, hogy a megszokott
kényelmünket a meleg vizet – ami véleményen
szerint a rómaiak óta a legnagyobb találmány
– gépkocsijaink meghajtását, az elektromos energiát stb. pótolni tudja. Éghajlatkutatók jelennek
meg egyre gyakrabban a hírekben, akik közelgő
katasztrófákat idéznek fel, az ipari tevékenységből
fakadó környezetszennyezés hatásaként. Tudunk
róla, mégis kibúvókat keresünk, elbagatellizáljuk,
tanácstalanná leszünk, lerázzuk magunkról, mint a
ma egy előre nem látható félelmetes beteljesülését
gyermekeink, unokáink idején.

Tovább feszíti a hurkot körülöttünk a mának
az a követelése, hogy csak akkor tud megfelelni a
ma embere, ha elbűvöli a pogány sámán, a pénz,
amelynek oltárán mindennap áldozni kell. Ha van
azért, ha nincs azért! Élj a mának! – szól a divatos
sláger, ami azt jelenti, hogy ne legyenek gátlásaid a
holnapot illetően, és ne gondolj a múltra. Feszítenek
a határidők, az elvégzett és az el nem végzett feladatok halmaza, a munkahelyi lét bizonytalansága, a
változtatás kényszere.
Gyakran panaszkodunk, látva világunk visszásságait, sokszor tehetetlenül tárjuk szét karjainkat, a túl
nehéznek érzett terhek alatt. Önbizalmat keresünk,
hiszen ezt sulykolják belénk a médiumok valamennyi
csatornán, holott a legalapvetőbb bizalmi helyzet
hiányzik a mából, az üdvösségünkbe vetett hit.
Már pedig üdvözülésünk kulcsa Luther Márton óta
a hitünkben van. Böjtölünk, de nem a keresztyéni
értelemben, a Megváltóhoz vezető út reményében,
hanem nem találjuk az egymáshoz vezető utat, hiányt
szenvedünk a szeretetből, a legnehezebből, amit előír
a tízparancsolat, a felebarátiból.
Pedig a mának van egy másfajta üzenete is! Az
itt és most lehetősége és felelőssége. Igaz, hogy csak
kicsiben és a mindennapok szintjén, de próbálkozni
kell a mát jobbá tenni a tegnaphoz képest, mert ennek
az eszmének most jött el az ideje!
Zsákai Ildikó

Húsvéti gyermeknappal kedveskedett
a Fidelitas
Hagyományteremtő céllal, első
alkalommal szervezett a Fidelitas
berettyóújfalui csoportja a Bessenyei-lakótelep játszóterén húsvéti
gyermeknapot a város aprajanagyja számára.
Nemcsak a helyszín, az időjárás
is ideális volt a közönséget csalogató rendezvény lebonyolítására
nagyszombaton. A gyülekezőket
Árgyelán Kata köszöntötte, majd
átadta a szót a napot „levezénylő”
fővédnöknek és fő támogatónak,
Galló Ferencnek, az Aditus Kft.
észak-alföldi regionális igazgatójának. A fiatal szakember rövid
áttekintést adott a húsvétról, a
kereszténység egyik legnagyobb
s legszebb ünnepéről, majd ismertette a kedv-csináló programokat.
Elsőnek a parkban elrejtett száz
darab nyuszi tojást kellett megtalálniuk a gyerekeknek, akik aztán
a kincseket meg is tarthatták.
Volt olyan fürge és leleményes
gyermek, aki 12 tojás nyomára
bukkant! Ezt követte a nyuszifül
festése és ragasztása, illetve az
aszfaltrajz verseny. Állandó sorban állás volt a csúzdánál és az
ugri-bugrinál. Egy helyi vállalkozónak köszönhetően két hatalmas
házinyulat is simogathattak a kis
érdeklődők. Nagy sikert arattak
az alkalmi locsolóvers mondók is,

Néhai Pálfi István felesége és gyermekei is részt vettek a gyermeknapon
akik közül a legfiatalabb hároméves volt. A szervezők ajándék
édességgel is kedveskedtek a
gyerekeknek: ingyen vattacukrot
kapott minden jelenlévő.
A Pálfiné Pántya Anikó, Muraközi István és Bónácz János alkotta
zsűri délben hirdetett eredményt az
aszfaltrajz verseny és a locsolóvers
mondásban részvevők közt. Előbbiben a kicsik kategóriájában 1.
Balogh László, 2. Juhász Bogi, 3.
Szántó Bálint és Szántó Szabolcs.
A nagyoknál 1. Kincses Ági,
Brummár Magdi, 2. Tamás Gergő,
3. Csuha Pál. Versmondásban a
kicsiknél 1. Mikó Gergő, 2. Ko-

vács Ottó, 3. Szántó Szabolcs. A
„korosabbak” sorrendje: 1. Varga
Csaba, 2. Szántó Bálint, 3. Csuha
Pál. Valamennyien oklevelet és
húsvéti ajándékcsomagot kaptak.
A rendezvény végén izgatottan
várták a két élő nyuszi kisorsolását a gyerekek, akik közül Mezei
Elizabet és Tamás Gergő lehetett
a boldog tulajdonos.
Tikász Ferenc, a Fidelitas-csoport elnöke köszönetet mondott
mindazon vállalkozónak, akik
támogatásukkal hozzájárultak a
kellemes kikapcsolódást és örömet
hozó gyermeknap sikeréhez.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Jobb a nőknek program –
a kamara partnerségével
2004-ben indult el először - HEFOP nyertes pályázat
eredményeképpen – a fenti program. A projektgazda,
Lépéselőny Egyesület célja az volt, hogy segítséget
tudjon nyújtani a vállalkozást tervező nőknek abban,
hogy a lehető legtöbb tudással, ismerettel hozzák
meg a vállalkozásuk indításával kapcsolatos konkrét
döntéseiket, és a vállalkozásukat az indulást követően
sikeresen tudják működtetni, a már működő vállalkozások tulajdonosainak, résztvevőinek pedig abban,
hogy tudásukat, vállalkozással kapcsolatos készségeiket bővíthessék annak érdekében, hogy hosszú távon
sikeresek legyenek.
A vállalkozás képes oldani a család és a munka
világa közti feszültséget, és kibontakoztatni a női
kreativitást. Ezt bizonyítja a program sikere, az ebben
eddig részt vevő száz nő véleménye.
A program most – a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara partnerségével – folytatódik, célunk
továbbra is segítséget nyújtani a vállalkozást tervező
nőknek, a működő vállalkozások tulajdonosainak. Ennek
érdekében a képzési programelemek mellett tanácsadási
és közösségi elemeket is beépítettünk a most induló
projektbe. Egyéni és csoportos tanácsadások keretében
üzletviteli, könyvelési, vállalkozói, jogi, karrier tanácsadás, stílus tanácsadás van segítségére a résztvevőknek.

Mindezeken túl többféle szolgáltatást is kínálunk, csak
néhányat kiragadva: vállalkozói partnerkereső, illetve
vállalkozásokat támogató-szolgáltató adatbázis; mentálhigiénés és életvezetési mentorálás; irodai szolgáltatások: fénymásolás, spirálozás, internet-használat; gyermekfelügyelet; vállalkozói, angol-német nyelvi klub,
számítástechnikai, valamint kapcsolatépítő klub.
A programban az egy főre jutó költség 112 500 Ft,
melyet a pályázatnak köszönhetően az Európai Unió és
a Magyar Állam finanszíroz, így felvételt nyert nőknek
a részvétel térítésmentes.
Hasznos lehet ez kismamáknak, akiknek előbbutóbb lejár a gyes-e, az alkalmazotti létből létszámleépítés miatt kikerülő nőknek, akiknek lenne egy-két
ötletük, vállalkozást folytató nőknek, akik még jobbat
szeretnének, egyszóval mindenkinek, aki szeretne
egy kicsit több tudást, ismeretet szerezni a munka, a
vállalkozások világáról.
A programra a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara területi irodáin lehet jelentkezni, az alábbi településeken: Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény,
Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Püspökladány.
A részletes felhívás és online jelentkezés elérhető a
www.jobbanoknek.hu internetes oldalon.
Dr. Kiss András

Szerelemről
a múzeumban
Április 26-án, csütörtökön,
17 órától kerül sor a Múzeumi
mindentudás c. előadás-sorozat
következő programjára: Vajda
Mária, a Déri Múzeum főmuzeológusa Szerelem, szerelem, átkozott
gyötrelem… címmel tart előadást
a Bihari Múzeumban a magyar
parasztság szerelmi életéről.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Húsvéti tojásfestéssel előlegezték meg az ünnep hangulatát
a képen látható gyerekek a
Nadányi Zoltán Művelődési
Központban.
Erdélyi, hétfalusi csángó,
palóc mintákat is gyakoroltak a
játszóházban.
Kétféle technikával ismerkedtek a kis érdeklődők: a
maratással és az írókázással.
Majd húsvéti képeslapokat és
papír tojástartókat készítettek a
nagyhéten.
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Kicsi a (bihari) bors, de erős!
A hétvégén az „olimpiás család”
NB II-es csapata mellett pályára
lépett a Bihari Olimpiai NFK
(eddig BNFK) gyerekcsapata is.
Nyíradonyban a Bihari ONFK
gyerekcsapata – Füredi Andi tanítványai – remekül helytálltak. A
lányok annak ellenére, hogy a többi
csapatban idősebb játékosok is
pályára léptek, négy ellenfelükből
kettőt fölényesen győztek le.
A bihariak a debreceni Olasz
Focisuli lányaival kezdtek, méghozzá 4-0-s sikerrel. Utána – talán
az izgalmak okozta fáradtság miatt
is – pici hullámvölgy következett,
de a sort a bökönyiek elleni győzelem zárta. Ha csak a torna csapatainak erőviszonyát, a játék képét
nézzük, talán az ezüstérem is reális
lett volna a lányok számára, de ne
legyünk telhetetlenek: a lényeg,
hogy játszottak, hogy játszani
akarták a focit, és már most látszik
rajtuk, hogy mennyit profitáltak a
tolnai tornából. Annak ellenére,
hogy többségükben kezdők, igazán fegyelmezett futballistáknak
bizonyultak: Nyíradonyban már
nyoma sem volt a „mikor állhatok be” nyávogásnak, figyeltek a
meccsre akkor is, ha nem voltak
pályán – szóval gratulálunk lányok,
remek volt! Ha külön is ki kell

emelni valakit – túl azon, hogy az
1997-es születésű Pozsgai Kitti a
kezdőcsapat tagja tudott lenni úgy
is, hogy az ellenfelek között bőven
voltak 1994-esek, 1995-ösök, sőt,
igaz fehér hollóként, de 1993-as
születésűek is –, akkor ezúttal a
kapusokat illeti dicséret: Szász
Timi nagyon jól védett, és Szatmári
Pannára sem lehetett panasz. Öröm
az is, hogy a csapatok vezetői rendszeressé teszik a lányok számára a
találkozókat, mind az öt brigád vállal tornarendezést is. Beindultak a
bihari lányok, csak győzzük tartani
velük a lépést!
Bihari ONFK – Debreceni Olasz
Focisuli 4-0
Bihari ONFK – Nyíradony 0-2

Meglopták a BUSE-t
Április 2-áról 3-ra virradólag
eddig ismeretlen elkövetők a BUSE
sportkomplexumának kerítésén
átmásztak, és eltulajdonították
az egyik kapu mögötti labdafogó
hálót. Nem elégedtek meg zsákmányukkal, az egyik hordozható
kapu hálóját is „leszerelték”, majd
a kiskapukat összefogó láncot és
lakatot is magukkal vitték jelezvén,
ha akarják, mindent el tudnak vinni.
Az esetről Balogh Barna, a BUSE
labdarúgó szakosztályának vezetője
nyilatkozott lapunknak:
–- Az NB-s bajnokságokban
előírás a labdafogó háló megléte a
kapuk mögött. Az eddigi dróthálós
megoldás elavult, és balesetveszélyes is volt, ezért új 22×6 méteres
hálókat szerzett be egyesületünk.
Ezen hálók anyaga különleges
időjárás és időálló anyagból készült
piros színben fekete szegéllyel.
Többek között ezt a különleges
hálót vitte, illetve vitték magukkal
az elkövető(k). Februárban vásároltuk ezen sportfelszereléseket, de
nem sokáig élvezhettük az általuk
nyújtott előnyt, hiszen az első hazai
mérkőzés után – ahol felszerelésre

kerültek – el is tulajdonították az
egyiket. Számomra elszomorító,
hogy ilyen előfordulhat a környéken, és ilyen emberek teszik tönkre
körülbelül 120 gyerek edzésmunkáját is. Azon túl, hogy a BUSE
egyesületének komoly anyagi kárt
is okoztak (kb. 130 ezer forint), a
Bihari térség legtradicionálisabb
sportegyesületének és szurkolótáborának is komoly erkölcsi hátránya származik ezen esetből.
Természetesen egyesületünk
feljelentést tett ez ügyben, remélve
azt, hogy kézre kerülnek a tettesek.
Szívesen vesszük azon emberek
segítségét, akik bármilyen információval tudnak szolgálni a háló
hollétével, illetve az elkövetők
személyével kapcsolatban. Kérjük,
ezen esetben értesítsék egyesületünket, illetve a városi rendőrkapitányságot.
A sajnálatos esettől függetlenül
továbbra is kulturált környezetben
a bajnokság színvonalához mérten,
kiemelten jó körülmények között
várjuk szurkolóinkat mérkőzéseinkre.
R. S.

Bihari ONFK – Nagydobos 0-2
Bihari ONFK – Bököny 4-0
A torna végeredménye:
1. Nagydobos
2. Nyíradony
3. Bihari Olimpia Női Futballklub
4. Olasz Focisuli (Debrecen)
5. Bököny
A Bihari Olimpia Női Futballklub
játékosai:
Szász Timi, Pozsgai Kitti, Buzsáki
Timi, Roza Viki, Balogh Erika,
Tóth Szandi, Szász Kitti, Zángó
Fruzsi, Szentmiklósi Ági, Roza
Adri, Szatmári Panna. Edző: Füredi
Andrea.
Dr. Dénes András

Sporteredmények
Futsal NB I.
MVFC – Rubeola FC 2:2
Cső Montage – MVFC 3:3
Rubeola FC Csömör – MVFC 1:6
Labdarúgás
Felnőtt
Hajdúböszörmény – BUSE 2:2
BUSE – Nyíradony 1:0
U-19
BUSE – Kőrisfa USE 3:0
Szolnok SS Kft. – BUSE 2:3
U-17
BUSE – Kőrisfa USE 2:3
Szolnok SS Kft. – BUSE 0:0
U-13
BUSE – Hajdúböszörményi TE
0:9
BUSE – Nyíradony VVTK 0:5
Kézilabda
Női megyei
Komádi – BMSE 23:16
Női OSB
Derecske – BMSE 22:20
BMSE – Füzesabony 30:17
NB II. férfi
BMSE – Kiskunmajsa 37:20
Mezőtúr – BMSE 32:23
Ifi
BMSE – Kiskunmajsa 22:21
Mezőtúr – BMSE 28:34

A Nadányi Zoltán Mûvelõdési
Központ programjai
SZÍNHÁZ
Három előadásból álló színházi bérletsorozatot indítunk. Az
előadásokat a Nagyváradi Állami
Színház Szigligeti Társulatának
vendégjátékában láthatják. Bérletek
a művelődési központban vásárolhatók 4.200 Ft-os áron, nyugdíjasoknak és diákoknak 3.600 Ft. Az
előadásokra 1.500 Ft-os jegyek
vásárolhatók. Előadásaink:
1. Ápr. 17., 19 óra: Indul a bakterház – vígjáték Rideg Sándor
regénye nyomán
2. Május 15., 19 óra: Szabó Magda:
Az a szép fényes nap – történelmi
játék 2 részben
3. Június 5., 19 óra: Pardon, tévedtünk… avagy három dinnye egy
száron – zenés kabaréműsor.
***
GYERMEKSZÍNHÁZ
Április 24-én, 10 és 14 órakor a

I. BIHARI
TRUBADÚRNAP
Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2007-ben rendhagyó
majálist szervez.
A program április 30-án este a
helyi fiatal amatőr rockzenekarok
koncertjeivel kezdődik a Nadányi
Zoltán Művelődési Központban.
Másnap reggel 6 órától zenés
ébresztő az Ifjúsági Fúvószenekarral, majd 10 órától a BUSE-pályára
várunk minden érdeklődőt.
A színpadon 10-23 óráig nonstop műsorok lesznek, melyeket
a következő számban részletesen
ismertetünk.
Előzetesen:
Sztárvendég: Crystal, élőzenekaros nagykoncertet ad a Kowalsky
meg a Vega formáció.
Késő estig a talpalávalót a JAM
zenekar szolgáltatja.
Májusfa, szerelmi sátor, érdekességek minden korosztály
számára a múzeumi sátrakban,
pónilovaglás, tűzoltóbemutató, játszóház, „csúzlizda”, gólyalábasok,
énekesek, táncosok, helyi amatőr
csoportok bemutatója, dixieland
muzsika s mindemellett a Berettyó
Rádió sátrában élő kívánságműsor
várja az érdeklődőket.
A majálison versenyeket is hirdetünk, amelyekre várjuk egyének,
illetve csapatok jelentkezését.
Családok és egyéni jelentkezők
részére KRESZ versenyt, kerékpáros és kismotoros ügyességi
versenyt szerveznek a helyi autósiskolák 14.00 órától.

Lövészverseny

Apróhirdetés
Május 5-én és 6-án Angyal 1-es
tanfolyam indul Berettyóújfaluban. Bővebb információt a 30
479-1983-as számon kérhet.

Versenyfelhívások
majálisra

IRODASZEREK

KISPÁLYÁS
FUTBALLTORNA
Május 1-jén, 9-14 óra között
kispályás focitornát rendezünk,
melyre várjuk amatőr csapatok
jelentkezését. Nevezési díj: 1000
Ft/csapat. Eredményhirdetés: 14
órakor. Fődíj: egy tálca sör.

Orvosi nyugta
és készpénzfizetési számla
kapható

FÉNYMÁSOLÁS,
spirálozás, laminálás.

Bélyegzõkészítés
egy nap alatt.
Nyitva: H-P: 7.30 -17-ig, Sz:
8-12-ig.
4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 20.
Tel./fax: (54) 401-619,
06-30/9688-683

szekszárdi Holló együttes A bolond
kalapja című zenés gyermekműsora. Belépődíj: 350 Ft
***
KONCERTEK
Április 13-án, 21 órától MAGNA
CUM LAUDE együttes koncertje
Április 14-én, 14 órától dobos
találkozó
Április 20-án Tankcsapda-koncert
a nagyteremben.
***
ÉNEKLŐ IFJÚSÁG
Április 20-án, 10 órától területi
minősítő verseny a művelődési
központ nagytermében.
***
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
Április 17-én és 24-én csontritkulást megelőző torna a művelődési
központban. Mindenkit szeretettel
várunk.

Majális Berettyóújfaluban

Április 15-én, vasárnap, 9 órától a Bihari Lövészklub IPSC szituációs lövészversenyt rendez amatőr kategóriában. Négy pálya 50 lövés.
Nevezés a helyszínen, nevezési díj 700 Ft. Mindenkit szeretettel vár a
rendezőség. További információ Hegedűs Péter 30 3056-866, Hudák
Attila 30 440-0489.

Leporellók, fénymásoló-papírok,
faxpapírok, pénztárgép-szalagok,
borítékok, bélyegek,
tintapatronok,
floppy- és CD-lemezek, fénymásoló
festékporok, festékkazetták,
videó- és magnókazetták, elemek

2007. április 13.

I. ORSZÁGOS TRUBADÚRVERSENY
Minden érzelmes, délceg,
énekelni szerető férfiút várunk

Berettyóújfaluba a május 1-jén
megrendezendő trubadúrversenyre, ahol megzenésített szerelmes
versekkel, dalokkal hódolhat kedvesének, illetve a női nemnek.
Korhű öltözék nem kötelező, de
előnyt jelenthet!
A produkciókat zsűri értékeli.
Fődíj: kétszemélyes hétvége
Berettyóújfaluban, a MÓLÓ panzióban.
2. díj: Kétszemélyes vacsora a
Bella Costa étteremben.
3. díj: 10 alkalomra szóló
strandbelépő a berettyóújfalui
strandra.
Nevezési díj nincs!
KARAOKÉ-VERSENY
A majálison 18.30 órától
karaoké-versenyt hirdetünk, melyre korra és nemre való tekintet
nélkül jelentkezhet minden bátor,
merész és ügyes versenyző.
A dalversenyre egy magyar
vagy külföldi dallal lehet nevezni.
A zene bármilyen nyelvezetű lehet,
ami a zenei listánkban szerepel. Ha
valaki saját szerzeményével, vagy
a listán nem szereplő dallal jelentkezik, biztosítania kell a megfelelő
minőségű zenei alapot.
Nevezési díj nincs. A produkciókat 3 tagú zsűri értékeli.
Díjak: 5000-3000-2000 Ft értékű CD vásárlási utalvány.
BIHARI NÉPI ÉTELEK FŐZŐVERSENYE
Várjuk civil szervezetek, intézmények, baráti társaságok
jelentkezését, akik vállalkoznak
bihari népi ételek főzésére és
helyben történő elfogyasztására.
Nevezési díj nincs, a főzéshez a
tüzifát a szervezők biztosítják. Az
elkészített ételeket zsűri értékeli.
Eredményhirdetés 14 órakor.
Díjak: 5000-3000-2000 Ft értékű
vásárlási utalvány.
***
Jelentkezni és érdeklődni lehet
a Nadányi Zoltán Művelődési Központban (Berettyóújfalu,
Bajcsy Zs. u. 27.) 54/500-023-as
telefonon, faxon 54/500-299es faxszámon, vagy e-mailben
nzmk@freemail.hu címen.
Nevezési határidő: április 27.
Berettyóújfalu,
Csillag u. 29. szám alatt,
iker családi ház fele

ELADÓ
Érdeklődni:
a 30 339-0247-es,
vagy
a 70 932 4456-os
telefonokon
lehet.

A Berettyó Filmszínház
mûsora
A filmvetítések
átmenetileg
szünetelnek.

Anyakönyvi hírek
22.:
23.:
23.:
27.:
30.:

15.:
20.:
21.:
25.:
26.:
28.:
28.:

Születtek
Március
Gulyvász Gergő János
(Gulyvász János Zoltán
Nagy Irén Anita)
Gombos Sára
(Gombos Szilárd János
Balázs Amarilla)
Szarvas Blanka
(Szarvas Ferenc
Fülöp Tünde)
Balogh Dávid László
(Balogh László Győző
Antós Emese)
Nagy Dóra
(dr. Nagy Csaba
Balogh Szilvia Andrea)
Elhunytak
Március
Karácson Gyula (1968)
Máté Györgyné (1917)
Kardos Péterné (1940)
Csuha Pál (1965)
Szoboszlai Imre (1920)
Tar Imréné (1942)
Erdélyi Gyuláné (1924)

Április
1.: Juhász József (1956)
4.: Pintye Irma (1935)

Toborzó
A BUSE NB III-as labdarúgó
szakosztálya felvételt hirdet 1990,
91, 92, 93-ban született gyermekek részére. Jelentkezni lehet
hétfőnként 16 órakor a BUSEpályán Csendes Károly labdarúgó
edzőnél. Vidékiek jelentkezését
is várjuk! Kollégiumi elhelyezés
is megoldható.

Hitelügyintézés
díjmentesen
Jelzáloghitelek:
lakásvásárlásra,
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

Bihari Hírlap
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