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Pillanatképek a városi majálisról
Hűvös szél, de jó hangulat
Véletlenül sem felejthettem
volna el, hogy május első napja
van, mert kedden reggel nyolc óra
tájban a házunk előtt gördült el az
Ifjúsági Fúvószenekar teherautója.
A szél messzire sodorta az élő zene
hangjait. Örültünk a friss, pattogó
zenének, elvégre nem mindennap
ébred az ember lánya hangszeres
muzsikára.
Már kora délelőtt sokan gyűltek össze ezen a tavaszi, családi
rendezvényen. Az egész BUSEpálya az ünneplők rendelkezésére állt május 1-jén, a városi
majálison. A szervezők kitettek
magukért, minden korosztálynak
igyekeztek a kedvében járni. Az
apukák délelőtt focizhattak, célba
lőhettek, a gyerekek játszhattak a
vurstliban, pónin lovagolhattak,
fagyizhattak, kukoricát ehettek, kérhettek vásárfiát, lufit, és a színpadon
megmutathatták, milyen ügyesek.
Az anyukák és nagymamák pedig
meghatottan csodálhatták csemetéik
rátermettségét, találékonyságát,
és fizethették a kiadásokat. Ha ez
esetleg kissé megterhelte volna őket,
elvonulhattak a védőnői sátorba,
vérnyomásmérésre. Magam is
megkockáztattam egy vérnyomásmérést, de az értékek szerint
nyugodt napom volt. Viszont a
hullámvasúton sikongató utasok
már nem biztos, hogy ugyanezt
elmondhatták magukról.
Étel-ital volt bőven, a lángosos
büfé előtt óriási sor kígyózott, a
sör, üdítő literszámra fogyott, és
ne feledkezzünk meg a főzőverseny
bográcsaiban rotyogó finomságokról sem. A jóízű bihari népi
ételektől kissé elpilledt a főző és
kóstoló társaság, de 14 órakor, az
eredményhirdetést már mindenki
izgatottan várta. A főzőversenyt

magát Erdei Zoltán nyerte – a rá
annyira jellemző, nagy gonddal
és odaadással elkészített „bográcskölteményével”, amelyben
számos egyéb finomság mellett a
fő „komponenseket” a csirkemell
és a gomba jelentette.
Lánglovagjaink is képviseltették
magukat, délelőtt a kicsik (és egy
kicsit nagyobbak) a tűzoltóautó
tetejére mászhattak, és egy csúszdán
lecsúszhattak annyiszor, ahányszor a
lábuk és a szülők lába bírta.
A Berettyó Rádió kiköltözött
erre a napra a pálya szélére. Sátrukba bárki betérhetett, és élő
kívánságműsoruk keretében a több
ezer zeneszámból a számára legkedvesebbet elküldhette szerettei
számára.
A kívánságműsor után, délután
2 órától a múzeumi sátorban érdekességek várták a majálisozókat.
Aki a néprajzi műtárgyakhoz a
feliratot ügyesen párosította, ajándékot kapott. A népi szerelmi életről
szóló totó helyes megoldóinak
a jutalma múzeumi belépő volt.
Hajdanán a legények saját maguk
készített tárgyakat ajándékoztak
szerelmüknek. A vállalkozó szelleműek kipróbálhatták a Bihari
Múzeum sátrában ügyességüket:
kulcstartót faraghattak kedvesüknek
Siteri Róbert segítségével. 16 órától
ifjú és örökifjú párok köthettek „álcaházasságot”. Borbély László, a
földesi Szélrózsa Hagyományőrző
Egyesület vőfélye „adta össze”
tréfásan a jelentkező párokat.
A pattogatott kukoricát eszegetve azon morfondíroztam, menynyivel jobban érezném magam, ha
kellemesebb lenne az idő, május
elsejéhez képest elég hűvös szelek
fújtak.
Erősné Árgyelán Ildikó

A kezek és lábak után a két
kerék kapta meg a főszerepet, s a
Debreceni Triál Klub bebizonyította, hogy bizony a bringát nem csak
bevásárláshoz vagy kiránduláshoz
lehet használni!
Majd táncosok lepték el a színpadot, s adtak esztétikus külcsínt
az alapul szolgáló zenének. Az
emberek pedig csak kapkodhatták
a fejüket a produkciók, a csinos
hölgyek és „snájdig” fiatalemberek
láttán. A zene pedig innentől vezető
szerepűvé vált. Hagymási Sándor
énekes ismert musicalek betétdalaiból tartott nívós ízelítőt. Itt jegyzem
meg, szerintem Sanyinak sikerült
„kiprovokálnia” azt, hogy innentől
minél többször lépjen fel városunk
rendezvényein.
Rendkívül ötletesnek tartottam,
hogy a musicalek után a nagyérdemű is bizonyíthatott a színpadon
egy karaoke-verseny keretein belül.
Az ismert slágereket – némi lámpalázzal – a nevezők nagy kedvvel
és széles mosollyal az arcukon
adták elő. A majális karaoke bajnoka ebben az évben Rácz Csaba
(Csacsa) lett, akit főleg a fiatalok
ismerhetnek a város különböző
rockzenekaraiból.
Sajnos, ahogy a nap egyre
inkább vesztett erejéből, kezdte az
ember úgy érezni, hogy nem majálison van, hanem egy szilveszteri
szabadtéri rendezvényen. Csodál-

Meghívó
a város napjára
– 2007. május 23. –
Báthory Gábor 1608. május 23-án Berettyóújfalunak városi címet
adományozott. Ennek tiszteletére Berettyóújfalu Város
Önkormányzata nevében meghívom Önt és kedves barátait
a város napjához kapcsolódó rendezvényeinkre.
Szeifert Ferenc polgármester
9 óra
A Szentmártoni Fiókkönyvtár avatása a Hunyadi Mátyás
Általános Iskolában

Fotók: Kari

9 és 10 óra
Az Arany János Gimnázium Színjátszó Köre Álmatlan éjszakák
című darabjának bemutatója (Mezei Milán 12. oszt. darabja)
(Nadányi Zoltán Művelődési Központ, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.)
8 órától 12 óráig
Rendhagyó könyvtári órák 3. és 4. osztályos általános iskolás
tanulóknak
(Sinka István Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára, Kálvin tér 1.)
10 órától 14 óráig
Felolvasó délelőtt Sinka István születésének 110. évfordulója
alkalmából
(Sinka István Városi Könyvtár, Kálvin tér 1.)
10 óra
Birizdó Gabriella Évszakidő című muráliájának avatása.
Az alkotást bemutatja:
Prókai Gábor művészettörténész
Közreműködnek:
Kocsis Csaba, valamint
a Városi Zeneiskola tanárai és növendékei
(Városháza aulája, Dózsa György u. 17–19.)
11 óra
Ünnepi testületi ülés
Porcia, MontegrottoTherme és Margitta testvérvárosok köszöntője.
Kitüntetések átadása.
Közreműködnek:
A Toldi Miklós Református Általános Iskola gyermekkara,
Szarka Istvánné vezényletével,
a Városi Zeneiskola tanárai és növendékei
(Városháza nagyterme)
14 óra
„A mi utcánk” esszépályázat értékelése és díjátadása
(Sinka István Városi Könyvtár, Kálvin tér 1.)

Hideg majális, habos sör, kavalkád…
Jómagam a majális délutáni
részén jelentem meg, s bár kissé
aggódtam, hogy egy közhelyszerű
„vurstli fíling”-ben lesz részem,
kellemesen csalódtam. Persze továbbra is volt minden, mi szemünknek és szánknak ingere, lehetett
célba lőni, dobni, horgászni, adrenalint „hízlalni” a hullámvasúton
és egyéb elmés, riasztó masinákon.
Ehetett, ihatott az ember, amennyit
csak tudott (vagy amennyi pénzzel
„megtisztelte” a rendezvényt…),
de ami a legjobb volt ebben a hűvös, késő délutánban (és estében),
hogy mindenki találhatott magának
megfelelő programot, lángost majszolva, drazsét ropogtatva, csapolt
sört, üdítőt kortyolgatva.
Jól érezhette magát a nyugdíjas,
aki a Berettyó-parti Nyugdíjasok Egyesülete Hagyományőrző
Népdalkörének műsorát tekintve
hallgathatta a manapság talán már
egyre ritkábban felhangzó kedvenc
nótáit, s talán többen még közelebb bújtak párjukhoz, mikor Risi
Lacitól elhangzott Elvis Presley
néhány érzelmesebb strófája (Love
me tender….) Valószínű, hogy sok
kiskamasz keze ökölbe szorult,
ahogy a Berettyó Budo Se karatékái
testi épségüket nem kímélve törték
a betont és a léceket, s látványos
formagyakorlatokon, küzdelmeken
keresztül hozták el hozzánk a felkelő
nap országának egy darabkáját…

bhirlap@freemail.hu

14.30 óra
Gombos Ferenc Berettyóújfalu című fotókiállításának megnyitója
Megnyitja:
Cselényi László, a Duna TV elnöke
(Nadányi Zoltán Művelődési Központ Kisgalériája)

kozhatott is mindenki, amint a Tip
Top Dixiland Band rövid ujjú ingben, igazi profik módjára játszotta
az ismert és kevésbé ismert jófajta
dixiland muzsikát. Mindenesetre
kitettek magukért, köszönet nekik
is, hogy elfogadták a meghívást.
A hideg pedig kezdett egyre
elviselhetetlenebbé válni. Ám
mégis sokan dacoltak a reszketéssel, hiszen ahogy közeledett az
est sztárvendégeinek fellépése,
egyre nagyobb tömeg vette körül
a színpadot. Az országszerte igen
népszerű Crystal együttes hangulatos műsora még azok elismerését
is kiváltotta, akik kevésbé szeretik
az ír dallamokkal és hangulattal
„elegyített” popzenét. Profizmus,
lelkesedés, jókedv és teljes összhang a közönséggel.
Közben lement a nap (és még
több kabát került elő…), de sokan
még így is kitartottunk. Kíváncsiak
voltunk, ki is lehet az a Kowalsky
valójában? Vajon olyan, mint a
Viván? Vajon hogy fognak szólni

élőben? Nem csalódtunk benne és a
zenekarában sem. Alapos hangpróba után – ahogy mondani szokás – a
húrok közé csaptak. Erre a csapatra
mindig is jellemző volt az igényes,
elgondolkodtató szövegvilág és az
ehhez illő kimunkált, könnyed, ám
valahol mégis erőteljes, „testes”
rockzene. Akik ismerik a frontembert, azok tudják, hogy nem csupán
énekes, hanem költő, író, filozófus,
és még ki tudja, mi minden számít
az élete sarokkövének… Kowalsky
az emberi lét értelmét keresi, de
ezt mégsem úgy teszi, mint mikor
az ember „hegyibeszédet” hallgat.
Közérthetően, gyakran malíciózus
humorral, de mégis nagy gondolati
mélységeket megjárva. Itt jártak, és
nyomot hagytak sok emberben.
Írásom célja nem felsorolás volt.
Nem kronológiát akartam adni.
Ha valakit véletlenül kihagytam,
attól elnézést kérek, de ezek csak
hangulatok, ízek, gondolatok voltak a „májusi december” kezdetén
– 2007-ben.
Kiss Tamás

15 óra
Beszélgetés Cselényi Lászlóval, a Duna Tv elnökével
(Nadányi Zoltán Művelődési Központ Erdélyi Gábor terme)
15 órától 18 óráig
Népművészeti udvar
Program:
Kézműves bemutató és vásár
Közreműködnek a Bihari Népművészeti Egyesület alkotói
Szűrrátét készítés – kézműves foglalkozás,
a Bihari Népművészeti Egyesület II. Országos szűrrátét pályázatának
díjazott alkotásaiból készült kiállítás megtekintése
a Bihari Múzeum időszaki kiállítótermében
15.30 órától 16.30 óráig
„Aprók tánca”
Közreműködnek:
a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde óvodás csoportjai
16.30 órától 17.30 óráig
Gyermektáncház
Közreműködik: a Sugalló együttes
(Bihari Múzeum udvara, Kálvin tér 1.)

RENDEZVÉNYEK A SZENT ISTVÁN TÉREN
15 óra
Városi futóverseny a Szent István térről
(A programok folytatása a 2. oldalon)
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Meghívó a város napjára
– 2007. május 23. –
(Folytatás az 1. oldalról)
17,30 óra
A margittai gyermek néptánccsoport bemutatója
18 óra
A Nyíló akác néptáncegyüttes,
a Bihar néptáncegyüttes, a Kökény és a Csicseri néptáncegyüttes
műsora
19 óra
A testvérvárosok üdvözlete
19.15 óra
ZSÉDA-koncert
20.30 óra
A BESH O DROM együttes koncertje
Rendezők:
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala,
Nadányi Zoltán Művelődési Központ
és Sinka István Városi Könyvtár,
a Bihari Múzeum

Közlemény az óvodai felvételről
Tisztelt Szülők!
Korábbi tájékoztatásunk alapján közöljük, hogy a 2007/2008-as
nevelési évre a 2007. május 21-22-23-ai időpontokban lehet beiratkozni a Berettyóújfalu Város Önkormányzata fenntartásában működő
Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde öt tagóvodájába (Vass Jenő Tagóvoda,
Rákóczi Tagóvoda, Radnóti Tagóvoda, Gyermekkert Tagóvoda,
Széchenyi Tagóvoda).
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának 126/2007. (IV.26.)
számú határozata értelmében a József Attila Tagóvodába nem lehet
a gyermekeket beíratni.
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala

Pályázati felhívás!

Fotó: Kari

Berettyóújfalu Város Önkormányzata pályázatot ír ki a „Kulturált lakókörnyezetünkért” címért.
A pályázaton részt vehetnek
természetes és jogi személyek. A
jelölés formája lakossági, egyéni,
jogi személy, illetve képviselő
javaslata alapján. A pályázatok benyújtási határideje: 2007. július 15.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a
pályázó nevét, címét, mellékelni lehet a lakóterületről készült fotókat.
A pályázaton nem vehet részt, akit a
bírálati évet megelőzően köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt
2 éven belül bírságoltak. A pályázatok benyújtási helye a polgármesteri
hivatal műszaki irodája.

Az együttműködés
lehetőségeit keresték

2007. május 11.

Ülésezett a város képviselő-testülete
Rendkívüli érdeklődés mellett
tartotta április 26-án ülését Beretytyóújfalu Város Önkormányzata.
Számos megjelent – érintett szülők,
pedagógusok – kísérte figyelemmel, hogyan döntenek a képviselők
a napirendi pontok között szereplő
József Attila Tagóvodáról, valamint
a Sziklai Emőke képviselő asszony
által felvetett kérésről, hogy ezen
az ülésen tárgyalják a Széchenyi
István Általános Iskola ügyét. Az
intézménybe ugyanis kevés (12)
leendő első osztályos gyerek iratkozott be a következő tanévre, így a
2007. február 22-ei önkormányzati
határozat értelmében – miszerint
20 fő alatt a városban osztály nem
szervezhető – a Széchenyi-iskolában nem indulhatna szeptembertől
első osztály. A képviselő asszony
felvetését a testület azzal utasította
el, hogy előkészítetlenség miatt
ezen az ülésen nem dönthetnek erről, de Szeifert Ferenc polgármester
ígéretet tett arra – és az oktatási
bizottság javaslata is az volt –, hogy
két hét múlva rendkívüli ülésen
foglalkoznak ezzel a kérdéssel.
Ezt követően a polgármesteri jelentést fogadták el, melyben Szeifert
Ferenc beszámolt egyebek között
arról, hogy elkészült Birizdó Gabriella Évszakidő című muráliája,
melynek átadása május 23-án, a
Város napján lesz. Megigényelte a
hivatal a központi költségvetéstől
a normatív állami támogatást a
helyi közforgalmú közlekedéshez,
és az elbírálása folyamatban van.
Határidőre benyújtották a pályázatokat az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácshoz a városi
strandon gyermekmedence építésének, a bölcsőde bővítésének és a
Bessenyei György Szakközépiskola
kultúrépülete felújításának támogatásához. Átadták a Kossuth utcán a
kerékpárút építéséhez kijelölt útszakaszt a DEBMUT Zrt. részére, akik
várhatóan május közepén kezdik
meg a kivitelezési munkákat.
A 2006. évi zárszámadásról
Utoljára módosították a képviselők a 2006. évi költségvetésüket,
majd elfogadták az elmúlt évről
szóló zárszámadási rendeletüket.
A rendelet összegzéséből kiderül,
hogy a gazdasági év indulásakor
az önkormányzat alap- és vállalt
feladatainak megfelelő szintű ellátásához és a lakossági igények
kielégítéséhez nem rendelkeztek
elegendő forrással. A működési
forráshiány 332.172 ezer forint
volt, a felhalmozási és beruházási
feladatok megvalósításához pedig
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tervszinten 82.404 ezer forint hiány
mutatkozott. A magas működési
forráshiány a gazdálkodást és a folyamatos működési feltételeket veszélyeztette. A hiány csökkentésére
a képviselő-testület által megtett
intézkedések között hitelfelvétel,
ÖNHIKI pályázat beadása, valamint a feladatok racionalizálása és
a létszámcsökkentések végrehajtása
szerepelt. A gazdasági év során 120
millió forint likviditási hitelt vettek
fel, és ezenkívül a folyamatos
működés biztosításához 130 millió
forint munkabér-hitel felvétele vált
szükségessé. Az Önhibáján kívül
hátrányos helyzetű települések
(ÖNHIKI) pályázaton 160.187
ezer forint támogatást nyert a város, amellyel a pénzügyi helyzet
részben stabilizálódott. Az elmúlt
évben súlyosbodtak a Területi Kórház működési feltételei, valamint
a pénzügyi helyzete is a finanszírozási rendszerének többszöri
szigorításával és a kihasználtság
csökkenésével. Így 51 fő leépítésére került sor az intézményben. A
kórházi működés átalakítására, a
struktúra változtatására benyújtott
pályázatuk eredményekét az év
végén 108 millió forintot nyertek,
a változtatások végrehajtására és a
pénz felhasználására ebben az évben fog sor kerülni. A város oktatási
és nevelési intézményeiben mivel
a 2005. évben voltak jelentősebb
átszervezések, 2006-ban a kisebb
feladat-racionalizálási és intézményátszervezési intézkedések
során csupán néhány fő létszámleépítése történt meg. A működési
feladatok ellátása mellett az elmúlt
évben folytatódtak a már folyamatban lévő fejlesztések. Nagy gondot
jelent azonban minden évben a
beruházásokhoz szükséges saját
források biztosítása. A jogos és
szükséges fejlesztési igényeket a
saját felhalmozási források korlátai
miatt csak pályázatokkal és rangsorolással tudják megvalósítani a
városban. A működési hiány év elején tervezett 332.172 ezer forintos

összege az év végére 135.708 ezer
forintra csökkent. Az önkormányzat bruttó vagyonállománya a
2006. évben is növekedett 129.018
ezer forinttal az év során történt
beszerzésekkel, felújításokkal és
az aktivált beruházásokkal. Az
év végi záró vagyon bruttó értéke
11 milliárd 12 millió 525 ezer
forint volt.
A 2006. évi zárszámadási rendelet elfogadása után az állattartási
rendeletüket módosították, amire
azért került sor, mert a korábbi
nem tartalmazta a méhek tartásának szabályait. Eszerint tilos a
méhtartás a városközponton belül,
valamint a gyermek és egészségügyi
intézmények területén, továbbá
az ezek telekhatáráról mért 100
méteres körzetben. Tilos a városközponton kívül eső kertvárosias
területek telkein is, amennyiben a
telek területe a 800 m2-t nem éri el.
Ezután a Közintézmények Szolgáltató Irodájának 2003-2006. évi
működéséről szóló tájékoztatóról,
valamint a Herpály-Team Kft.
mérlegbeszámolójáról tárgyaltak. A
képviselők megköszönték a KÖSZI
dolgozóinak munkáját, és elfogadták
a mérlegbeszámolót is. Jóváhagyták, hogy aláírják a testvérvárosi
megállapodást a romániai Margitta,
illetve az olasz Montegrotto Therme
városokkal, és támogatták azt is,
hogy társulási megállapodást írjanak alá Berettyóújfalu, Bakonszeg,
Gáborján, Hencida, Szentpéterszeg
önkormányzataival a központi háziorvosi ügyelet ellátásához, mely
feladatot ezentúl mint szolgáltató a
Területi Kórház látna el úgy, hogy az
ellátás helye, az ellátásban részt vevő
orvosok személye, az ügyelet ideje
nem változna, az a jelenleg jól bevált
módon és színvonalon működne
tovább. Szerződést kötöttek a képviselő-testület jóváhagyása alapján
az „Érted-együtt Szociális Egyesülettel” a támogató szolgálat feladatainak ellátására, ugyanis a szociális
igazgatásokról és ellátásokról szóló
törvény a 10 ezer főnél több állandó

lakossal rendelkező települések számára kötelezővé teszi a fogyatékos
személyek lakókörnyezetben történő
ellátását, elsősorban a lakáson kívüli
közszolgáltatások elérésének segítését, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson
belüli speciális segítségnyújtás
biztosítását. Az egyesület részére
az önkormányzat irodahelyiséget
biztosít a Mátyás utca 1. szám alatt,
valamint használatba ad számukra
egy gépjárművet, melynek költségét
pályázati úton nyerték el.
Elfogadták a város oktatási
intézményeinek minőségirányítási
programjait is, majd földterületek
értékesítéséről, pályázatok benyújtásáról és népjóléti ügyekben
határoztak.
Intézményi átszervezés
Hosszasan tárgyaltak és indulatoktól sem mentes vitában döntöttek arról, hogy a Vass Jenő Óvoda
és Bölcsőde hat tagóvodája közül
melyiknek szüntessék meg a működését. Az előzetes tárgyalások,
egyeztetések és felmérések után a
József Attila Tagóvodára esett a választás, ugyanis ez a tagintézmény a
jövőben bölcsödévé alakulna át. Az
érintett óvoda dolgozóinak, szülőinek jelenlétében szinte valamennyi
képviselő kifejtette a véleményét.
Többen nehezményezték, hogy a
korábbi elképzelések nem erre az
intézményre vonatkoztak, és nem
értették a változás okait. Szeifert
Ferenc polgármester kijelentette,
e mögött a döntés mögött sem
érzelmi, sem politikai dolog nem
húzódik. A csökkenő gyereklétszám, valamint a város költségvetésének szűkössége indokolja
az átszervezést, és nem bezárásról
van szó, hanem bölcsödévé alakításról, aminek bővítésére igény
mutatkozik a városban. A tagóvoda
vezetője, Szénási Tiborné is szólt a
szülők és az ott dolgozók nevében.
Elmondta, az ülés előtt három nappal
kapták a hírt, és ők sem értették,
hogy miért éppen rájuk esett a választás. Kérte a testületet, ha mégis
így kell lennie, elsősorban a jelenleg
ott lévő gyerekek érdekében három
évig maradhassanak. A képviselőtestület méltányolta a kérést, illetve
maguk is úgy gondolták, hogy a
2007. július 1-jei bezárás súlyosan
érintené a jelenleg odajáró gyerekeket, szülőket, dolgozókat, ezért úgy
döntöttek, hogy 2010-re halasztják
az óvoda bölcsödévé alakítását úgy,
hogy a továbbiakban már új, óvodáskorú gyermeket nem vesznek
fel az intézménybe.

DROGMENTES MARATON 2007. május 19., Berettyóújfalu

A „Határon átívelő románmagyar intézmények közötti és
szolgáltatási együttműködési iroda”
– pályázat keretében április 18-án 8
fős küldöttség érekezett a romániai
testvérvárosból, Margittáról. A
találkozó fő témája: a „Kis- és középvállalkozások együttműködési
lehetőségei” volt.
Az ülésen a margittai munkacsoport mellett részt vettek az
önkormányzat és a Berettyó-Bihar
Vállalkozói Egyesület képviselői
(Aditus Kft., Generál-Építő’98 Kft.
Mezei-Vill Villamosipari Kft., Nyeste és Nyesténé Kft., Silvaniaimpex

Kft.) A rendezvényt Muraközi
István alpolgármester nyitotta meg.
A munkamegbeszélés alkalmával
a résztvevők betekintést nyertek
Berettyóújfalu gazdaságfejlesztési
terveibe, az uniós alapokból finanszírozott pályázatok gyakorlati
tapasztalataiba. Az összejövetel a
Nyeste és Nyesténé Kft., valamint
a Silva-niaimpex Kft. üzemeinek
meglátogatásával ért véget.
A rendezvénysorozat tovább
folytatódik. A következő hónapban
szociális témákban találkoznak a
két város képviselői.
L. A.

A Drogmentes Magyarországért
Maraton aktivistái május 19-én
érkeznek városunkban a 6. alkalommal szervezett országfutással.
Közreműködésükkel a város
ifjúsági és sportbizottsága drogmentes délutánt szervez a BUSE-pályán
14:30 órától.
A drogmentes délutánhoz kapcsolódóan rajzversenyt hirdetünk
az általános iskolák között, ezért
kérjük, hogy azon tanulók, akik
pályamunkájukkal szeretnének
részt venni a versenyen, rajzukat
május 17-ig jutassák el a polgármesteri hivatal 201-es irodájába
Kapornai Judit intézményi irodavezetőhöz, illetve várjuk a rajzolókat
az eredményhirdetésre május 19-én,
délután.
A versenyzők között értékes
díjak kerülnek kiosztásra. Várjuk
továbbá a mozogni, futni szeretőket
is, akik csatlakozhatnak a Drogmentes Maraton futóihoz, és drogmentes
kapitányi címet kívánnak viselni.
A délután programja:
14:30-15:00 drogellenes tájékoztató

15:00-15:20 játékos aerobic
bemelegítés a futóknak Bayer Ibolyával
15:00-16:30 aszfalt rajzverseny
drogellenes témában a BUSE-pályán
az Igazgyöngy Művészeti Iskola
tanulóival
15:30-16:00 a futókhoz való
kapcsolódás
1. kapocsolódási pont: Furta
– Zsáka kereszteződés

Vezető: Erdei László sportmenedzser
2. kapcsolódási pont: Jani Csárda
(hűsítők)
Vezető: Kovács Zoltán iskolaigazgató, az ISB tagja
3. kapcsolódási pont: MOL
töltőállomás (Szentmárton)
Vezető: Bayer Ibolya
4. kapcsolódási pont: Hunyadi
Mátyás Általános Iskola

Vezető: Nagyné Makra Erzsébet
5. kapcsolódási pont: FA-GÁZ
KFT (hűsítők)
Vezető: Lakó Imre ISB-tag
6. kapcsolódási pont: BUSE-pálya, ahol a rajzverseny eredményhirdetése és a drogmentes kapitányok
avatása vet véget a programnak.
TISZTELETTEL VÁRUNK MINDENKIT! HAJRÁ EGÉSZÉG!
Ifjúsági és sportbizottság

ELADÓ INGATLANOK
Hrsz.
0655/8
0657/10
0657/16
Hrsz
1006/1/A/9

Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala meghirdeti eladásra az alábbi ingatlanokat
versenytárgyalás útján történő értékesítéssel:
Ter. nagyság (m2) Művelési ág
ak. érték
Induló eladási ár Bánatpénz (Ft)
(Bruttó)
5 ha 5577 m2
szántó, gyep
36,65 a
30.000 Ft/ak
300.000 Ft
11 ha 2803 m2
szántó, gyep
63,12 ak
30.000 Ft/ak
300.000 Ft
4 ha 9643 m2
gyep
16,57 ak
30.000 Ft/ak
300.000 Ft

Helye
Alapterület
Komfort fok.
Induló eladási ár Bánatpénz
Oláh Zs. u. 1.
55 m2
összkomfortos
6.800.000 Ft
1.000.000Ft
1.lh.2/9
A versenytárgyalás időpontja: 2007. 05. 17., 11 óra, helye: a polgármesteri hivatal kisterme
A versenytárgyaláson való részvétel feltétele a megjelölt bánatpénz befizetése 2007. 05. 16. , 14 óráig
a hivatal pénztárába.
Az értékesítéssel és a versenytárgyalással kapcsolatban érdeklődni lehet az 54/505-437-es telefonon.
Az induló eladási ár alatt az ingatlanok nem értékesíthetők.

2007. május 11.

3

KULTÚRA

Anyává lenni nehéz,
de csodálatos dolog
– Családközpontú szülészeti ellátás a Területi Kórházban –
Az emberformáláshoz rengeteg felkészítés is. A terhestorna alkalpróbálkozásra van szükség, talán ez mával a kismamák és férjek megtaa világon a legnehezebb munka. nulhatják a vajúdás és szülés során
Bonyolult, aggodalmakkal teli, édes fontos medence és gát izmainak
és fájdalmas feladat. A sikerhez ellazítását, erősítését, a helyes testminden türelmünkre, józan eszünk- tartást és légzőgyakorlatokat, majd
re, elkötelezettségünkre, humo- kellemes zenére relaxálhatnak.
runkra, tapintatunkra szükségünk A kellemes nyugalmi állapotban
van. S ugyanakkor benne rejlik az a belső erőik hasznosításával
élet legjutalmazóbb, legörömtelibb fokozni tudják teljesítményüket, a szemmel. Ezek a pillanatok
élményének lehetősége, hogy sike- fejlesztik az önuralmukat, csilla- nagyon fontosak mindkettőjük
res vezetői legyünk egy új, egyedi pítják vagy megszüntetik a testi számára. Az újszülöttnek rengeteg
és lelki fájdalmat. A tanfolyamok új dologhoz, a fényhez, hanghoz,
emberi lénynek.
Anyák napja alkalmából bi- folyamatosan követik egymást. hideghez kell alkalmazkodnia,
zony sokaknak eszébe juthatott, Lehetőség van arra, hogy az egyik hogy ne nyugodna hát meg kétmilyen volt a gyermeke, gyermekei tanfolyamon részt vett kismama a ségbeesett sírását is abbahagyva,
születése előtt az élete, s hogyan következő tanfolyam előadásában mikor érzi anyja bőrének melegét,
változott meg utána. Még a legjobb is belehallgasson, ha valamiben to- hallja anyja szívverését, egyenletes
körülmények között sem lehet azt vábbi megerősítésre van szüksége. légzését. Talán mindez a méhen
mondani a szülői feladatra, hogy Mivel a tanfolyam házaspárok ré- belüli életre emlékezteti. Az anya
könnyű. A gyerek jövetele – még szére is nyitott, így lehetővé válik szempontjából is fontos, hisz egyha nagyon várták is – rengeteg a házastársak együttes jelenléte a részt 9 hónapon át arra vágyott,
alkalmazkodást kíván a szülőtől. S szülésnél.
hogy megpillanthassa gyermeEgy család nem a magzat világ- két, másrészt talán figyelme is
bár mindannyian rendelkezünk egy
belső bölcsességgel, mégis szükség ra jöttének pillanatában születik, elterelődik azokról a kellemetlen
van a gyerek fejlődéséről szóló hanem annak a közös igénynek a beavatkozásoktól, amelyeket még
tudásunk, ismereteink folyamatos kialakulásakor, amikor a férj meg el kell viselnie.
bővítésére ahhoz, hogy jó anyukája akarja osztani felesége gondjait,
A baba-mama-papa kapcsolat a
és apukája lehessünk. Az első ilyen hogy közösen éljék meg azokat az rooming-innel folytatódik azoknál,
fórum lehet mindkét szülő számára élményeket és gondokat, amelyek akik ezt igénylik.
a családközpontú szülésfelkészítő az együttéléssel járnak. Ha ezen
Bár a módszer nem új, mégsincs
belül közösen készülnek a szülésre, elfogadott magyar szavunk rá.
tanfolyamon való részvétel.
A családközpontú szülészet a a férfiak sok apró mozzanaton ke- Nevezhetjük akár babás szobának,
nyugati országokban már rég bevált resztül jutnak el az apává válásnak akár gyermekágyas szobának, a
gyakorlat. Hazánkban a 80-as évek abba a fázisába, amikor már termé- lényeg ugyanaz. Az újszülöttet
közepétől kezdtek foglalkozni a szetes belső késztetésük van arra, az anyával a szülés után egy kórszülésfelkészítés, az együttszülés, hogy jelen legyenek gyermekük teremben helyezzük el. A baba
a rooming-in lehetőségével. A születésénél. A felkészítés során a napközben kint van a mamánál
szülés természetes funkció, a nők szülőszoba bemutatásával is oldjuk az újszülött osztályon jól bevált
többségénél mégis traumatikus az idegen hely iránti félelmet. Az kiskocsiban. A kezdet kezdetén
élmény, olyan esemény, amely nem egyszemélyes szülőszoba pedig azt kellett tapasztalnunk, hogy
mentes a korábban kialakult babo- lehetővé teszi a pár meghitt együtt- nagyon sokan nem ismerik ennek a
náktól, hiedelmektől, félelmektől, létét vajúdás és szülés után is.
módszernek az előnyét és lényegét.
Sokakban felmerül a kérdés, Nyugodtabbnak érzik magukat az
ugyanakkor az egyre fejlődő orvosi
beavatkozások fiziológiai és pszi- hogyan tud a férj vajúdó feleségé- anyák, hisz ismerik gyermekeik
chikai tényezőitől sem. Köztudott, nek segíteni. Bár a fájdalom fizikai szükségleteit. Valahányszor úgy
a félelem leggyakoribb forrása részét valóban nem tudja átvállalni, érzik, éhes a baba, megszoptatják.
a megfelelő ismeretek hiánya, a de egy-egy készszorítás, biztató A rooming-in módszer lehetőséget
terhességgel, szüléssel kapcso- tekintet, egy vizes borogatás a hom- nyújt az elsőgyermekes mamáknak,
latos jelenségek szakszerűtlen lokra, masszírozás a halántékon hogy saját tapasztalataik alapján, de
magyarázata. A szülésfelkészítő vagy derékon, a légzőgyakorlatok hozzáértők segítségével tanulják
tanfolyam létrehozásával célunk diktálása vagy csak pusztán a tudat, meg az újszülött körüli teendőket.
a szülési fájdalomtól való félelem, hogy ott van a társ – sokak szerint Egyes szülő nők között kialakult
szorongás eloszlatása, testi-lelki – annyit jelent, mintha a fájdalom az a téves képzet, hogy a babás
egyensúly biztosítása, az anyai ak- felét átvállalnák. Az a felfokozott szobában egész nap talpon kell
tivitást hangsúlyozva hozzásegíteni érzelmi feszültség, ami a szülőszo- lenni. Általában ezt azok állítják,
a kismamákat a szülés alatti aktív és bát jellemzi a maga véres valósá- akik nem próbálták ki. A valóság az,
célszerű magatartás kialakításához. gával, segíti a szülés élményének hogy itt az újszülöttek nyugodtabEzenkívül fokozott figyelmet fordí- megosztását. Közelebb hozza a bak, nem sírnak, csak, ha elérkezett
tunk az anyaság megerősítésére a párokat egymáshoz, s mindez segíti az evés ideje. Míg a baba alszik,
gyermekkel való pozitív élmények, a család kialakulását.
addig az anyának sincs más dolga,
Közvetlenül szülés után a ba- csak pihennie kell.
érzelmek kialakításában.
A tanfolyam először 1992 már- bát anyja mellkasára helyezzük.
A lecsökkentett ágyszám és
ciusában indult a Területi Kórház Találkozik bőr a bőrrel, szem átalakult környezet ellenére ugyanszülészet-nőgyógyászati
úgy tudjuk biztosítani azt a
osztályán, kezdetben dr.
komfortot (külön fürdőszoba,
Zákány Zsolt főorvos, majd
WC minden szobában) és
Köszönöm
dr. Jánosy Gábor szülészszolgáltatást, amit annyi éven
A mai nap furcsa érzés kerített hatalmába,
nőgyógyász szakorvos és
át. Reméljük a kismamák
Csak ülök egymagam a rideg szobában.
Mészáros Mária intézeti
legnagyobb megelégedéséGondolkodom, elmélkedem azon,
védőnő közreműködésére. Tapasztalataink szerint
Mi hatol át hozzám, keresztül a süket zajon.
vel. A résztvevő terhesek,
a rooming-in ellátásában
illetve házaspárok szakrészesülteknél hamarabb és
Mi az, amit el lehet, amit el kell hinni,
szerű magyarázatot, tanáegyenletesebben indul be
S ki az, akiben lehet, akiben meg tudok bízni,
Ki az, aki tényleg meghallgat, és nem csak úgy tesz,
csot kapnak a terhességgel,
a tejtermelés, ezeknek az
Aki megért, szeret, velem van, és komolyan vesz.
szüléssel, gyermekággyal
újszülötteknek a súlygyaés az újszülött gondozással
rapodásuk egyenletesebb
Néha nincs semmi, amit elmondanék Neked,
kapcsolatban. Az egyes előés gyorsabb. Ezt az ellátást
Ilyenkor Te hátadat csendben a falnak veted,
adásokat, beszélgetéseket
egyébként bárki igényelheti.
Nézel szótlanul, és érzed minden kínom,
videofilmmel, gyakorlati
A rooming-in előny az apákAmint azt magamban magammal vergődve vívom.
bemutatókkal tesszük könak is, gyermekükkel már a
zérthetővé, élethűbbé. A Tudom, bármit is teszel, csak segíteni szeretnél,
kórházban megismerkedhetAhelyett, hogy magamra hagynál vagy megvetnél.
17 év alatt több mint ezer
nek, fontos hozzátartozónak
Én mégis menekülnék előled, de nem teszem,
kismamát és férjeiket kéérezhetik magukat. Már itt
Nem tehetem, hisz Te mindig itt vagy velem.
szítettük fel.
együtt lehet a család. Fontos
A felkészítés a szülészeti
lépés ez, hiszen az első a
Esténként meséltél, mikor kislány voltam,
osztály keretében működik,
közös jövő felé. Mélyítheti,
Emlékszem, ahogy beszélgettünk az ágyamban.
a helyet és a demonstráciszorosabbá teheti azt az örökMindenre megtanítottal, mire szükségem lehet,
És most valahogy mégsem akarok hinni Neked.
ós eszközöket az osztály
érvényű köteléket, amit egy
biztosítja. A 12 héten át 6
gyermek születése jelent.
Vajon hogy gondolhatom? Tudnál nekem ártani,
alkalommal zajló tanfolyaAkit a program érdekel, a
Hazudni, fájdalmat okozni vagy áltatni?
mon a csoportok összetétele
Területi
Kórház szülészet-nőFelfoghatom-e egyáltalán, ki vagy Te nekem,
heterogén, mind a terhességyógyászati osztályán kaphat
Neked köszönhetem, aki voltam, és kivé lettem.
gi kort, mind a csoportokbővebb felvilágosítást az 54
ban eltöltött időt illetően.
507-528-as telefonszámon.
NÁDASDI CSILLA,
a József Attila Általános Iskola
A pszichés felkészítéshez
Mészáros Mária
8.a osztályos tanulója
hozzátartozik a fizikális
intézeti védőnő

Az élhetőbb bolygónkért
Több mint 700 gyermekmunkát
értékelt előzetesen a háromtagú
zsűri a Radnóti Tagóvoda által idén
már 9-dik alkalommal meghirdetett
országos rajzpályázat díjkiosztó
ünnepségére. A rajzok az ország
61 településéről érkeztek Berettyóújfaluba, és nem csak hazánkból,
a határon túlról is, Romániából
és Szlovákiából a Föld napjához
kapcsolódva Földünk kincsei címmel. A 700 munkából tizenkettőt
helyezéssel, tizenhetet pedig különdíjjal jutalmaztak. A díjakat
Szeifert Ferenc polgármester és
Muraközi István alpolgármester
adták át. A díjkiosztón Török
Istvánné óvodavezető köszöntötte
a vendégeket, az alpolgármester
pedig megnyitójában felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy szemléletváltásra és aktív cselekvésre
van szükség ahhoz, hogy Földünk
visszanyerje felborult egyensúlyát.
Cselekednünk kell azért, hogy
bolygónk élhetőbb legyen minden
élőlény számára. Hiszen naponta
szembesülünk állampolgárként,
szülőként, pedagógusként környezetünk egyre romló állapotával, a
környezetszennyezéssel, a pazarló
életmód, szokás sokféle formájával.
Felnőttként sokat gondolkodunk
arról, hogy tehetünk-e és ha igen,
akkor mit és hogyan azért, hogy
gyermekeinknek ne tönkretett
állapotban adjuk át bolygónkat.
Az alpolgármester hangsúlyozta, a
pedagógusok azok, akik leginkább
felelősséget éreznek a következő
nemzedékek egészsége, biztonsága
és jövője iránt. A pályázatok értékelését követően a Nadányi Zoltán
Művelődési Központban kiállított
legszebb pályamunkákat tekinthették meg az érdeklődők, majd a Radnóti Tagóvoda, aki a Környezetvé-

Fotó: Kari

delmi Oktatóközpontok Országos
Szövetségének bázisóvodájaként
is működik, kétnapos konferenciát
tartott neves szakemberek előadásaival a környezeti nevelés óvodai
gyakorlatának lehetőségeiről és
tapasztalatairól.
Az országos rajzpályázat díjazottjai:
„FÖLDÜNK KINCSEI”
4 – 5 évesek
1.díj: Dúró Barbara, 5 éves, Árpád
Óvoda, Püspökladány
2.díj: Balogh Tamás, 5 éves, Rákóczi Tagóvoda, Berettyóújfalu
3.díj: Papp Nikolett, 4 éves, Községi Óvoda, Földes
Különdíjasok:
Dajka Dorina, 5 éves, Rákóczi
Tagóvoda, Berettyóújfalu
Berke Laura, 5 éves, 2. Sz. Kétnyelvű Óvoda, Lendva
Vida Iris, 4 éves, 2. Sz. Kétnyelvű
Óvoda, Lendva
Csuha Gyula, 5 éves, Vackor Óvoda, Nagykanizsa
Ádám Veronika, 3 éves, Széchenyi
Tagóvoda, Berettyóújfalu
Veres Bálint, 5 éves, Igazgyöngy
Művészeti Iskola, Berettyóújfalu

6 – 7 évesek
1.díj: Papp Gitta, 6 éves, Igazgyöngy Művészeti Iskola, Berettyóújfalu
2.díj: Tóth Emese, 6 éves, Kikelet
Óvoda, Vásárosnamény
3.díj: Ináncsi Alexandra, 6 éves,
Gyermekkert Tagóvoda, Beretytyóújfalu
Különdíjasok:
Csoportos munka, 6 évesek: Vackor Óvoda, Nagykanizsa
Daróczi Dávid, 6 éves, Igazgyöngy
Művészeti Iskola, Berettyóújfalu
Berke Orsolya, 6 éves, Igazgyöngy
Művészeti Iskola, Berettyóújfalu
Litauszki Márton, 6 éves, Kossuth
Lajos ÁMK Óvoda, Berekböszörmény
Harsányi Dóra, 6 éves, Napközi
Otthonos Óvoda, Ebes
Varga Bence, 6 éves, Napközi
Otthonos Óvoda, Boldog
Serdült Szabolcs, 6 éves, Gyermekkert Tagóvoda, Berettyóújfalu
Rajnai Liza, 6 éves, Tapolcai úti
Óvoda, Keszthely
Horváth Petra, 6 éves, Vackor
Óvoda, Nagykanizsa
Iszály Alexandra, 6 éves, Igazgyöngy Művészeti Iskola, Berettyóújfalu
A Radnóti Tagóvodások munkáit külön értékelte a zsűri:
5 évesek:
1.díj: Pintye Dóra, 5 éves, 2.díj:
Varga Zsanett, 5 éves, 3.díj:
Lakatos Lili, 5 éves.
6 évesek:
1.díj: Szatmári Gyula, 6 éves,
2.díj: Vígh Laura, 6 éves, 3.díj:
Szincsák Lili, 6 éves.
Különdíj: Kecskeméti Beatrix, 5
éves, Radnóti Tagóvoda, Berettyóújfalu

Éneklő Ifjúság
Nem tudjuk, csak találgathatjuk,
hogyan hangzott az első emberi
ének. Abban azonban biztosak lehetünk, hogy az érzelmek dalban való
kifejezése egyidős az emberiséggel.
S az is egészen biztos, hogy az
énekek nemzedékről nemzedékre
átadásának szokása is a legkorábbi
időkig nyúlik vissza. A „hagyományozódás” úgy történt, mint – jobb
esetben – napjainkban is történik.
Családon belül. Hiszen az első
dalocskákat valamennyien édesanyánktól, édesapánktól, esetleg
nagyszüleinktől hallottuk először.
Ők tanították meg velünk, s mikor
az ideje eljött, mi hasonlóan adtuk
tovább azokat saját gyermekeinknek. Ha tudnánk, hogy egy-egy
gyerekdalocska, énekes mondóka
eredete milyen messzire nyúlik
vissza az időben, valószínűleg
nagyon meglepődnénk. De hasonló
a helyzet jónéhány népdalunkkal
is. Gellért püspök életrajzírója
latin nyelven örökítette meg azt
a jelenetet, amikor a püspököt és
kísérőjét elbűvölték az éjszakai
szállásukra behallatszó ének hangjai. Olyannyira megtetszett nekik a
munka egyhangúságát dallal feloldó női énekhang, hogy másnap a
püspök megjutalmazta az egyszerű
szolgálóasszonyt. Ez az első ránk
maradt forrás, amely említést tesz a
magyar népdalról. Milyen érdekes,
és mennyire jellemző, hogy már
abban az időben is két idegen volt
az, aki felismerte és elismerte (!)
a magyar népdal – és az előadás
– szépségét. S mennyire jellemző,
hogy ez után az esemény után még
ezer esztendőnek kellett eltelnie,
hogy legyen két olyan személy
– Bartók Béla és Kodály Zoltán –,
akik teljes pompájában a világ elé
tudják tárni a magyar kultúrának azt
a gyönyörű hajtását, amit népdalnak
nevezünk.
Ez az év a Kodály-évfordulók

éve, hiszen idén
ünnepeljük Kodály Zoltán születésének 125.,
s emlékezünk
meg halálának
40. évfordulójáról. Kodály
munkássága oly
sokrétű, s valamennyi területen
olyan eredményes, hogy méltán
soroljuk a magyar művelődéstörténet legnagyobb alakjai közé. Ma
világszerte a zenei nevelés egyik
leghatékonyabb módszerének kidolgozójaként ismerik. A „Kodálymódszer” világhírű lett. Boldogabb
tájakon felismerve s igencsak
fontosnak tartva a zenei nevelés
személyiségformáló hatását, örömmel alkalmazták, alkalmazzák, s
érnek el vele sikereket. Kodály
alapvetőnek tartotta a rendszeres
közös éneklés élményét a gyerekközösségekben. Meggyőződése
volt, hogy csak az emberi hang, a
közös éneklés lehet a széles körű
zenei műveltség alapja. Ebből a
szempontból (is) alapvető az anyák
után az óvó-, majd tanító nénik
ilyen irányú szerepe. Nem véletlen
tehát, hogy Kodály a kóruséneklés
népszerűsítésében, elterjesztésében,
is elévülhetetlen érdemeket szerzett. Nem sokan tudják, hogy az ő
nevéhez fűződik az Éneklő Ifjúság
országos mozgalommá szervezése
a 30-as években.
Szomorú, hogy napjainkra a
kórusok száma lecsökkent. S még
szomorúbb, hogy iskoláink közül
is egyre kevesebben vállalják fel
énekkar működtetését. A bennünket
most körülvevő világ nem is igazán
kedvez az effajta tevékenységnek.
Hiszen rengeteg munkát, időt, energiát kell befektetni a magas szintű
működéshez, amelynek eredménye
csak hosszú távon jelentkezik.

Ugyanakkor reményre adhat okot,
hogy – ha nem is az évekkel, évtizedekkel ezelőtti nagyságában – még
él az Éneklő Ifjúság. Megyénkben
idén is a Kölcsey Ferenc Megyei
Közművelődési Intézet és a HajdúBihar Megyei Zenei Egyesület volt
a főszervező. S a helyszínek között
ebben az évben is ott volt városunk.
Helyileg a Nadányi Zoltán Művelődési Központ, a rendezvény sikeres
lebonyolításáért pedig a Toldi
Miklós Református Általános Iskola felelt. Sajnos a fellépő kórusok
száma nálunk is csökken évről évre,
de akik eljöttek hozzánk, igazán
jól érezték magukat. A gyér számú
hallgatóságnak pedig lélekemelő
élmény volt a tiszta gyermekhangok énekét hallgatni. Köszönjük
az élményt valamennyi gyereknek
s felkészítőiknek egyaránt.
Végül álljanak itt a száraz tények. Az Éneklő Ifjúság minősítő
hangversenysorozat berettyóújfalui
helyszínén április 20-án a következő eredmények születtek:
Baba Jaga Lánykar, Komádi
– arany minősítés diplomával
Toldi Miklós Református Általános Iskola Gyermekkara, Beretytyóújfalu – arany minősítés
Fülemüle Gyermekkar, Komádi
– ezüst minősítés.
Az április 27-én Debrecenben,
a Bartók-teremben sorra kerülő
gálakoncerten a Toldi-iskola gyermekkara képviselte a régiót.
Siteri Róbert
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Tájékoztatás

„Sine praeteritis futura nulla”
„Múlt nélkül nincsen jövő”.
Miként a latin szállóigéből kitűnik,
múltunk megismerésének vágya
nemcsak a XX-XXI. század emberére jellemző. Gondolom, sokan
vannak úgy vele, hogy minek
tanulni és ismerni a történelmet,
hiszen az már elmúlt, és ne is bolygassuk, mert abból csak probléma
van. De a legtöbb iskola nem így
gondolkozik. Szeretnék megadni
diákjainak azt a plusz lehetőséget,
hogy megismerjék népünk, megyénk, városunk és környékünk
régmúltját. Mert vallják, hogy az
emberi lélek – főleg a gyermeki
– jobban fejlődik, ha jó példákat lát, követendő példaképeket
ismer meg. A Széchenyi István
Általános Iskola korosztálytól
függetlenül táplálja a gyermekekbe
a hagyományok tiszteletét, őseink
megbecsülését. Ehhez próbál már
évek, évtizedek óta segítséget
nyújtani a Bihari Múzeum. Az itt
dolgozó szakemberek vezetésével
az alsós és felsős osztályok múzeumpedagógiai foglalkozásokon
vesznek részt, amelynek keretében
ismerkednek a múzeummal és
egy-egy témakör tárgyi anyagával. Legutóbb a Víz világnapja
alkalmából látogattak el hozzánk
a gyerekek, hasznos beszélgetést
folytatva a víz körforgásáról, és

Újra a fiatalokon
csattan az ostor!
Május 1-jén lépett életbe a
Gyurcsány-kormány legújabb
drasztikus megszorító intézkedése,
mellyel az autóbuszjegyek árát 4,
míg a vonatjegyek árát 17 százalékkal emelték meg. A Fidelitas beretytyóújfalui csoportjának véleménye
szerint felháborító, ahogyan a
kormány sorozatos intézkedéseivel
ellehetetleníti a diákok esélyegyenlőségét a továbbtanuláshoz.
A most bevezetett áremelés legnagyobb vesztesei a fiatalok, hiszen
a jegyáremelés mellett a kedvezményeket is jelentősen csökkentették,
így 80%-kal drágább lesz az utazás
az iskola és a lakóhely között. Szerintünk ez egy újabb lépés abba
az irányba, hogy a tanulás csak a
gazdagok kiváltsága legyen.
A jegyáremelés mellett azzal is
megnehezítik a lakossági közlekedést, hogy vasúti szárnyvonalakat
szüntetnek meg, és újabb mellékvonalak bezárására készülnek, amivel
elvágják a vidéki kistelepüléseket a
környező világtól.
Ezekkel az intézkedésekkel a
kormány az emberek, a családok
életkörülményeit lehetetleníti el,
hiszen sokan munkába, vagy iskolába járásra veszik igénybe a buszt
és a vonatot.
A FIDELITAS
berettyóújfalui csoportja

2007. május 11.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉLET – KULTÚRA

a civil szervezetek, egyesületek, csoportok és intézmények
2007. évi kulturális célú tevékenységére kiírt pályázatok elbírálásáról
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának oktatási és kulturális bizottsága az önkormányzat költségvetéséről szóló
2/2007. (II.23.) számú rendeletének 9. § (2) bekezdésében meghatározott pénzösszegből 2.200.000 Ft-ot biztosít
kulturális pályázatok támogatására. A 2.200.000 Ft-ból 200.000 Ft tartalékot képez, a fennmaradó 2.000.000 Ft
keretösszeget pedig a beérkező 53 pályázat között az alábbiak szerint osztotta fel.

annak az ember életében betöltött
fontos szerepéről. Természetesen a
munkatársak meghívásra ellátogatnak az iskolákba is. A gyerekek így
saját, megszokott környezetükben
bővíthetik tudásukat.
Személyesen is többször jártam
ezen okból kifolyólag a Széchenyiben. A tanárnők felkérésére beszélgettünk a diákokkal II. Rákóczi
Ferencről és szabadságharcáról,
majd egy másik alkalommal a
trianoni békeszerződés előzményeit elemeztük közösen. Az ilyen
„rendkívüli” órák kötetlenebb
hangvételével könnyebb a gyermekek érdeklődését felkelteni egyegy téma iránt. A tanárnők ígérete
szerint nemsokára történelmünk
újabb fontos eseménye kerül terítékre. Az ember szívét melengetik

ezek a felkérések, mert ebből arra
következtethet, hogy a mai rohanó
világban is vannak olyan nevelők,
akik próbálják tanulóik figyelmét
ráirányítani közös értékeinkre.
Mert az Európai Unió nem várja
el, hogy feladjuk identitásunkat,
minket minden hagyományunkkal,
kultúránkkal, gondolatainkkal,
történelmünkkel fogadtak be az
európai nagy közösségbe. Természetesen a kor kihívásaira felelni
kell, de nemzetközi kapcsolatainkat nem építhetjük úgy, hogy
magunkat, kultúránkat feladva
keressük a világ figyelmét. Csak
egy magában bízó, erős országot
vesznek és vehetnek komolyan
Európa lakói.
Török Péter történész
Bihari Múzeum

A Berettyóújfalui Református Egyházközség
és a Toldi Miklós Református Általános
Iskola hírei:
– Május 22-25-ig, keddtől-péntekig lesznek pünkösdi bűnbánati
alkalmaink 6 órai kezdettel a
Kálvin tér 3. sz. alatti tanácsteremben és a Wesselényi utcai
imaházban.
– Május 26-án, pünkösd szombatján, délután 3 órakor lesz
a templomban konfirmandus
fiataljaink ünnepélyes vallás- és
fogadalomtétele.
– Május 27-én, pünkösd vasárnap,
délelőtt 10 órakor úrvacsorás
istentisztelet lesz a templomban
és a Wesselényi utcai imaházban.
Délután 3 órakor lesznek istentiszteletek mindkét helyen.
– Május 28-án, pünkösd hétfőn, Fotó: Kari
délelőtt, 10 órakor lesz ünnepzáró istentisztelet a templomban és a
Wesselényi utcai imaházban.
– Június 10-én, vasárnap lesz az ónodi országgyűlés 300. évfordulója. Erre
az alkalomra különjárati autóbuszt indítunk megfelelő számú jelentkezés
esetén.
– Június 23-án, szombaton kirándulást szervezünk Ópusztaszerre, 6.000Ft/fő.
– Június végén jutalom tábor lesz a Balaton mellett iskolánk énekkarosai
számára.
– Nyári vakációs térítésmentes bibliahetünk július 16-20-ig, hétfőtőlpéntekig lesz.
– Gyermek, ifjúsági és családi tábort szervezünk Balatonfenyvesre július
30-tól augusztus 4-ig, hétfőtől-szombatig, hozzájárulási költség 20.000Ft/fő.
– Országos ifjúsági konferencia lesz Balatonszárszón augusztus 6-12-ig,
hétfőtől-vasárnapig, hozzájárulási költség 20.000-Ft/fő.

Fotó: Kari

Ballag már a ,,vén diák”
Összesen 413 diák ,,repül ki” idén városunk középiskoláiból, az
Arany János Gimnáziumban 191-en, a Bessenyei György Szakközépiskolában 124-en, az Eötvös József Szakképző Intézetben 98-an
kezdték meg hétfőn a magyar írásbelivel az érettségi vizsgákat. Sok
sikert, szép eredményeket kívánunk nekik! (A részletekről a következő
számban olvashatnak.)

A pályázó neve
Megítélt összeg
Csoportok, klubok működése kategóriában:
Toldi Miklós Református Általános Iskola 30.000 Ft
Csicseri néptánc csoport
90.000 Ft
Nadányi Zoltán Művelődési Központ
20.000 Ft
Mentalhigienes Egyesület
25.000 Ft
emberek életmódjának változtatásához
Konferenciák kategóriában
Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása
100.000 Ft
Nadányi Zoltán Művelődési Központ
Kulturális rendezvények kategóriában
Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde
Rákóczi Tagóvoda
Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde
Gyermekkert Tagóvoda
Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde
Radnóti Tagóvoda
Összefogás a Berettyóújfalui 6. Sz.Óvoda
Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

A támogatás célja
Mazsorett csoport ruházatának felújítása
Gyermekek részére 5 pár tánccsizma vásárlása
Háziasszonyok Klubja
Rehabilitációs, reszocializációs tevékenységhez, beteg

III. Bihari pedagógiai konferencia szakmai
anyagának megjelentetése kiadvány formájában
30.000 Ft Egészség nap (előadások, bemutatók)
40.000 Ft Vers- és mesemondó délelőtt a Költészet napjához
kapcsolódóan más óvodák bevonásával
30.000 Ft Hagyományőrző programhoz szükséges eszközök,
anyagok beszerzése a működés során
50.000 Ft Az Ovigalériához népművészeti, képzőművészeti
kiállítások szervezése

50.000 Ft Bábszínházi előadás látogatása a Vojtina
Bábszínházba hátrányos helyzetű gyerekek részére
Toldi Miklós Református Általános Iskola 60.000 Ft Művészeti rendezvény megszervezése, Éneklő Ifjúság
minősítő kórusverseny
József Attila Általános Iskola
Eltérő Tantervű Tagozata
50.000 Ft Drámai jelenethez díszlet megvásárlása, Egri
nonverbális fesztivál
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
40.000 Ft Gyermeknap szervezése
Hunyadi-hét szervezése
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
100.000 Ft Kulturális rendezvényekre, versenyekre, vetélkedőkre
(Kazinczy-verseny, Ki mit tud?, Aranytoll, Miénk a
tudás)
Bessenyei György Szakközépiskola
50.000 Ft Ifjúsági napok, Ki mit tud? Legtehetségesebb tanulók
jutalmazása
Nadányi Zoltán Művelődési Központ
35.000 Ft Ifjúsági hangversenysorozat
Bihari Múzeumért Alapítvány
45.000 Ft Múzeumok éjszakája a Bihari Múzeumban
Élet Berettyóújfaluban, a megyeszékhelyen c.
rendezvény támogatása
Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete
70.000 Ft A népdalkör működéséhez a költségek támogatása,
Nyugdíjasok kulturális találkozója címmel
Berettyó 2005 Környezetvédő,
Ismeretterjesztő Kulturális Közhasznú
Egyesület
20.000 Ft III. Bihari sport és szabadidős kulturális fesztivál
Bihari Természetbarát Egyesület,
Berettyóújfalu
40.000 Ft Kulturális program támogatása, egészséges életmód,
drogprevenció, stb.)
Szabadidős tevékenység kategóriában
Vass Jenő Tagóvoda
60.000 Ft Gyermeknap az óvodában
Berettyóújfalui Gyermekkert Óvodáért
Alapítvány
40.000 Ft Hátrányos helyzetű óvodás korúak támogatása,
2 bábszínházi előadás látogatása
Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde
Széchenyi Tagóvoda
30.000 Ft CD-s magnetofon és erősítő beszerzése, diafilm vásárlás
József Attila Általános Iskola
Diákönkormányzata
40.000 Ft „Adventi hetek” hagyományápolás
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
20.000 Ft Húsvétoló rendezvény szervezése
Toldi Miklós Református Általános Iskola 20.000 Ft „Természetbarátok”, természetvédelem fontossága
Cimborák Gyermekszervezet
40.000 Ft Hagyományőrzés a Cimboráknál (népszokások,
hagyományőrzés ápolása, ehhez szükséges anyagok
beszerzése)
Bihari Lövészklub, Berettyóújfalu
40.000 Ft Lövészeti eszközök vásárlása gyermekek
szabadidejének hasznos eltöltéséhez
Nadányi Zoltán Művelődési Központ
40.000 Ft Játszóház (foglalkozások)
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület
Bihari Tagcsoport
60.000 Ft Ismeretterjesztő kirándulás Észak-Magyarországon
Táborok kategóriában
Széchenyi István Általános Iskola
Diákönkormányzata
35.000 Ft 5 napos program szervezése népi hagyomány, kultúra
felidézése, megismerése céljából
Városi Szociális Szolgáltató Központ
Családsegítő Szolgálata
50.000 Ft Szünidei Pajti-party tábor elsősorban hátrányos
helyzetű gyermekek részére
Nadányi Zoltán Művelődési Központ
és Sinka István Városi Könyvtár
35.000 Ft Olvasótábor szervezése alsó tagozatosok számára
35.000 Ft Olvasótábor szervezése felső tagozatosok számára
Nadányi Zoltán Művelődési Központ
40.000 Ft Informatika napközis-tábor
Vetélkedők, versenyek kategóriában
Széchenyi István Általános Iskola
20.000 Ft Tantárgyakhoz kapcsolódó vetélkedők, versenyek
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
20.000 Ft Várvaváró sulijáró program szervezése
Városi Zeneiskola
100.000 Ft Az év hangszeresének támogatása, népdalverseny,
dallamíró verseny
Bihari Múzeum
40.000 Ft „Bihar története” c. helytörténeti vetélkedő
megrendezése, utazásra, jutalomkönyvekre
Orbán Balázs Társaság
40.000 Ft Versmondó verseny szervezése, bihari költők versei
Szűcs Szabolcs
30.000 Ft Nemzetközi rézfúvós verseny és találkozó
Egyéb kategóriában
Szivárvány Református Óvoda
40.000 Ft Óvodai bábjátékhoz szükséges eszközök bővítése
Igazgyöngy Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
50.000 Ft 10 kiállításhoz szükséges anyagok, eszközök
vásárlása, kimagasló művészetpedagógiai munkáért
„Gyermekeink Jövőjéért” Alapítvány
50.000 Ft Megyei és országos versenyeken jó eredményeket
elért tanulók támogatása jutalomkiránduláshoz
Berettyóújfalui Hagyományőrző
Önkéntes Tűzoltó- és Sport Egyesület
50.000,-Ft Tűzoltóemlék kiállítása, felújítása

Az év hangszerese
Március 29-én, csütörtökön
délután rangos zenei eseménynek
adott otthont a berettyóújfalui volt
Megyeháza díszterme. Kicsik és
nagyok, diákok és tanárok lelkesen
és egyben izgatottan várták azt a zenei versenyt, amelyet Szilágyi Péter
igazgató kezdeményezésére immár
hatodik alkalommal rendezett meg
a Városi Zeneiskola.
Minden hangszerest megmozgatott ez a nagyszabású rendezvény. A komoly tanári munka
mellett a gyerekeknek is nagy
lehetőség volt, hogy egymás előtt
összemérjék tudásukat, amely
AZ ÉV HANGSZERESE címért
zajlott. Kitartó és igényes munka
eredményét hallhattuk minden
produkciónál. Megnyilvánult a
gyermekek lelkivilága, technikai
tudása és érzelemgazdagsága is.
Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, mert kiegyenlített, szoros
mezőny alakult ki a korcsoportokon belül. Külön kiemelném,
hogy minden szereplő kotta nélkül
játszott – ez megszokott a zongoristáknál, de más hangszereseknél
nem jellemző!
A verseny eredménye:
I. korcsoport:
1. hely: Mohácsi Róbert – zongora
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2. hely: Kincses Gergő – ütőhangszer
3. hely: Carvalho Diana – zongora
Különdíj: Kisikán Petra – zongora
Szóbeli dicséret: Bagossy Attila
– zongora, Kisikán Debóra –
zongora, Molnár Péter – zongora,
Szilágyi Zoltán – ütőhangszer,
Vitális Anna – furulya
II. korcsoport:
1. hely: Pataki Jenifer – zongora
2. hely: Olajos Gergő – tenorkürt
3. hely: Szabó Ádám – zongora
Szóbeli dicséret: Nagy Márton
– tuba
III. korcsoport:
1. hely: Viski Vanda – fuvola
2. hely: Erdei Zsolt – kürt

Közművelődési szakemberek
továbbképzése
Berettyóújfaluban
Régi-új hagyomány, hogy a
közművelődési szakemberek minden tavasszal összejönnek másmás településen és mindig újabb
apropóból, hogy bemutassák egymásnak és a települések kulturális
irányításának, hogy mit végeztek.
Mik az erősségeik az éppen aktuális és intézményrendszert érintő
funkciókból. Május 3-án, 10 órától
kezdődött a Nadányi Zoltán Művelődési Központ Erdélyi Gábor
termében az a tanácskozás, amely
a közművelődés és az iskolán
kívüli felnőttképzés fejlesztési lehetőségeit taglalta az Észak-alföldi
Régióban.
Angyal László, a Kölcsey Ferenc Közművelődési Intézet igazgatóhelyettese megnyitójában dicsérte
azt a jó gyakorlatot, ami Berettyóújfaluban a felnőttnevelés területén
kialakulóban van, majd felhívta a
figyelmet azokra a forrásteremtési
lehetőségekre, amelyeket az önkormányzatok és az intézmények
partneri munkával elérhetnek. Itt
említette meg a Regionális Operatív Program néhány elemét és a
többcélú kistérségi társulások igen
nagy felelősségét ezen a területen
is. Ezek után tisztelettel köszöntötte
a „fagyos majálisokról” érkezőket
a házigazda, Porkoláb Lajos igazgató, aki mintha a költő szavait
szabadon idézte volna, amikor arról
beszélt, hogy a korszak és rendszerváltás után a közművelődési
intézményrendszer – mint annyiszor a történelem folyamán – újra
vívja egzisztenciális és az „ügyért”
folyó harcát, hivatástudattal és a
legjobb tudása szerint a kulturális
modernizációs stratégiák kikristályosodása közepette. Az „őrzők”
szerepét hangsúlyozta, amikor
érzelmektől sem mentes hangvételben kifejtette, hogy thermopülai
szerepet vállalnak fel kollégáik, és
az utolsó pillanatig védik a kulturá-
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lis értéktérkép végvárait. („Őrzők,
vigyázzatok a strázsán”, asszociál a
tudósító csak úgy, magában.) – A
Magyar Művelődési Intézet főigazgatója, Borbáth Erika a stratégiai
tervezés néhány a kultúra területén
hasznosítható elemét osztotta meg
a szakmával, beágyazva a kistérségi modellprogramokba, majd
rátért a Közkincs-pályázatok, mint
intézményi fejlesztési lehetőségek
értékelésére és értelmezésére. A
kávészünet után a Humán Erőforrás
Operatív Programon belüli bihari
felnőttképzésről számolt be Lisztes
Éva és Harasztosi Sándor, a művelődési központ két munkatársa.
Majd a második körös pályázati
tapasztalatról beszélt Dutkáné Papp
Katalin, a létavértesi intézmény
igazgatója. Az összejövetel külön
színfoltja volt, amikor Porkoláb
Lajos bejelentette, hogy a két most
szereplő kollégája kapta meg Nagyváradon a „Bihar Kultúrájáért” civil
díjat Fleisz János várostörténész
mellett. Úgy gondoljuk, hogy ez
igen nagyvonalú gesztus volt a
váradi civil társadalomtól - jegyzi
meg itt a tudósító. De ezzel a
meglepetéseknek még nem volt
vége! Angyal László felolvasta
Lukovics Andrásnak, a Kölcsey
Intézet igazgatójának levelét, melyben gratulál, és jó egészséget kíván
Bíró Miklósnénak, a mindenki előtt
„Zsákai Ibolyának” becézett kollégának nyugállományba vonulása
alkalmából. Munkaebéddel és szabadbeszélgetésekkel zárult a közel
ötven résztvevő együttléte.
H. L.
A kitüntetettek

3. hely: Hodosán Tamás – zongora
Különdíj: Kovács Brigitta – zongora
Az év hangszerese verseny
győztese: Nagy Bálint – ütőhangszer. (képünkön) Tanára: Törő
Ferenc
Befejezésül szeretném megköszönni a szülőknek is a segítséget,
akik önzetlen szeretetükkel kellemessé és igazán családiassá tették
ezt a délutánt! A tanároknak és a
gyerekeknek gratulálok, és további
sikeres munkát kívánok az év hátralévő részére!
A zsűri nevében:
Laskay Edit

In memoriam
Szilágyi János
(1946-2007)

A halálhír mindig fájdalmas,
különösen akkor, ha hirtelen,
látszólag minden előzmény
nélkül csap le az elmúlás. Szilágyi János barátunk tragikusan
korai halála is így ért bennünket.
Eltávozott körünkből a férj, az
édesapa, a gyermek, a sportoló,
sok-sok kézilabdagyőzelem
részese. Tudását, játékszeretetét,
tehetségét Sziszi bácsi – ahogy
ifistái nevezték – sokaknak adta
át. Közel fél évszázada esküdött
örök hűséget az egykori „Nagy
iskolában” a kézilabdának, és
mindvégig hű maradt hozzá
akkor is, amikor annak izgalmát
egészégi állapota miatt sportvezetőként sem vállalhatta tovább.
A klub színe pályafutása alatt
változott, de Jancsi játékszeretete, a kézilabdához való kötődése
állandó maradt. Játszott, edzett,
dolgozott. Nem a tennivalót,
az eredményt kevesellte. Helyt
állt a munkában, a családban,
és edzőként is teljeset alkotott.
Élete becsukódó könyve 2007.
április 20-án ereje – és nem
hátrahagyott hite – elfogyását
jelezte. Sportmunkájáért Beretytyóújfalu Város Önkormányzata
a „Város Sportjáért” kitüntetésben részesítette. Elköszönünk
tőle, de nem feledjük. Ma már
egy másik „játéktérről” biztat
bennünket, de tudjuk, hogy velünk – a sporttal – van. A BMSE
férfi NB II-es kézilabdacsapata, az egyesület nevében fejet
hajtva emlékének 2007. április
28-i győzelmét barátunknak
ajánlotta.
Szilágyi János, Sziszi, Sziszi bácsi, nyugodj békében!
Emléked megőrizzük!
A BMSE elnöksége

Kit szólíthatunk ezután?
Orvos volt Csehov és Német
László is, az volna a miniszter Kóka
is. A pályalehagyás okait tudhatjuk
magyarázat nélkül. Van, aki mégis
hűn áll meg Isten és ember előtt,
van, aki renegát lesz. A gyógyító
szolgálat ügyeitől, az egészségügy problémáitól hangos a mai
Magyarország, a homlokegyenest
ellentétes akaratok iszonyú súlya
ránehezedik kérgesedő lelkületünkre, a következményeket bizonyosra
vehetjük: a kiszolgáltatottak sorsa
kellemetlen, sokaké megalázó és
elviselhetetlen lesz.
Ezért is, meg a munkával, gondokkal és szép eredményekkel
egymásra rakódott 35 év miatt is
az orvosi hivatás egész életen át
tartó nagyszerű példájáról szeretnék
szólni. A hűségről.
Környezetében sokan tudják, ifjúságának emlékei Nógrád páratlan
varázslataihoz vonzzák. Nosztalgiái
a Salgó, a Somlyó és a Karancs
rejtelmeihez bilincselik. Szellemi
igényességét Kozár, Rimóc, Hollókő gazdag népi kultúrája alakította
és emelte, vitte Bartók, Kodály és
Ady, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes, József Attila és Latinovics
Zoltán járta magaslatok felé.
Dr. Hidasi József ideg- és elmegyógyász szakorvos 35 éve
szolgálja a várost, életének majd
négy évtizedét Bihar és Sárrét
népének szentelte. Dr. Bartha Ferenc igazgatósága idején került ide,
előtte nyolc évig a debreceni idegklinikán dolgozott a híres Sántha
professzor iskolájában. Korábban
szülővárosában, Salgótarjában
volt műtős, aztán orvostanhallgató
lett, az egyetemet „summa cum
laude” végezte, a gyakornoki idő
után tanársegéd, végül ő lett abban
az időben kórházunk legfiatalabb
főorvosa. Horizontokat belátni
így lehet.
Mindig állta a próbát. Tehetsége
és elhivatottsága révén, ha kellett
– beosztásai szerint – élén volt,
vagy segítette, máskor végrehajtotta a kórház permanens reformjának
rendeléseit, a bővítéseket és fejlesztéseket. Végezte az ellátási terület
változásaival együtt járó többletmunkát, viselte a szervezeti és
finanszírozási módosításokkal járó
terheléseket. Érintették munkáját
a tulajdonosi változások elvárásai
is, közben átélte a rendszerváltást
és a mostani, a végéhez közeledő
generációváltást is.
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Ebben a kórházban volt egy
valóban nagy generáció. Dr. Bartha
Ferenc igazgató irányítása alatt
alakult ki, és kovácsolódott tartósan
együttműködő, sikeres orvosi karrá.
Néhány nevet említhetek csupán,
elsőként dr. Nagy Gábor főorvos
úrét, aki éppen Hidasi doktor
egy évtizednyi igazgatóhelyettesi
munkáját folytatva lett majd másfél évtizeden át a Területi Kórház
igazgatója. Ám dr. Major László,
Hamvas László, Rácz István, Szabó
Ödön, András Balázs főorvosok nevét is ebben a sorban kell említeni,
de Halmai László, Vilistein József,
Sóvágó és Szűcs, valamint Koncz
Jakab főorvosok éppen úgy ennek a
„nagy nemzedéknek” a tagjai, mint
Balajthy, Muraközi István, Nemes
Béla, Fejes Gizella, Debreceni Pál,
Kocsis András és Pálfi Balázs vagy
Benke Mária főorvosnő, aki szintén
az idegosztály kiváló, városszerte
közkedvelt és önzetlen „munkása”
már több mint három évtizede.
Ennek a nagy generációnak kiemelkedő orvos egyénisége dr. Hidasi
József főorvos. A névsor bizony
tiszteletet parancsol, e doktorokból
bármely magyar kórház főorvosi kara lehetett volna. Elmentek
már többen a városból, többen e
világból is.
Hidasi József az ideggyógyászat vezetését 1973-ban vette át
Kappéter Istvántól, közben – abban az időszakban, amikor a nagy
bővítések elkezdődtek – 1983-ig a
kórház igazgatóhelyettese is volt.
A ’90-es évek elején az idegosztály
ágyszáma 28-ról 46-ra emelkedett.
Így követelte az élet, a bővítést a
szükség kényszerítette. Főorvos úr
– mondják – nem volt követelőző
soha, nem volt önreklámozó sem.

Sokaktól hallottam, hogy Hidasi
doktor életét a hivatásnak, a szolgálatnak szentelte, mondják azt
is: szerény ember. A nyilvánvaló,
az iránta mindig megnyilvánuló
tiszteletet a mende-mondák sem
tudták bontani-rontani soha sem.
Egyszerű kiváltsága van: a munka
és a kötelesség példás teljesítése. Az idegosztályon orvosok és
nővérek egyformán tudják, hogy
a beteg türelmetlen és kíváncsi
várakozásban él, szüntelen várja reményeinek hajnalodását. Ezért kell
mindig a lelkiismeretes gondosság,
az áldozatos törődés, a folyosó, a
kezelő és a kórtermek rendezettsége, kifogástalan tisztasága. Ez
ráébreszti a beteget és látogatót,
hogy a sötétedő XXI. században itt
még a humanitás lobogó gyertyafényei láthatók. Mindez erkölcs,
gondolkodás és ízlés dolga. Hidasi
főorvos úr és munkatársai birtokában vannak ennek a legnagyobb
emberi adottságnak, képesek a
gyengülő emberi élet, a romló
egészség megsegítésére, képesek
reményt és bizodalmat adni a ráutalt
embereknek minden időben.
Hírlik, Hidasi főorvos elhagyni
készül kórházi őrhelyét. Hiánya
tanúsítja majd ki volt, munkája
mennyit ért. Tőkéjét, életének
felét idehozta Berettyóújfalu város
szellemi-erkölcsi tőzsdéjére. Kit
kérhetünk, kit szólíthatunk ezután?
A főorvos úr azt tervezi, ha kórházi
munkáját abbahagyja, szépirodalmi
stúdiumokat végez, mert úgy gondolja, műveltségét rendszerezni és
gyarapítani kell. Igaza van. Teheti,
még csak 70 éves. Számára elmélyült, elcsendesült idők kezdete jön,
idillikus világ, reneszánsz.
Szívós István

Az a szép, fényes nap
A művelődési központba várjuk ismét a színielőadások iránt érdeklődőket május 15-én, 19 órától, ahol
történelmi játék kerül színre két részben. A Nagyváradi
Állami Színház Szigligeti Társulata szereplői azok,
akik a Szabó Magda írónő művét Meleg Vilmos rendezésében műsorra tűzik: Géza fejedelem Medgyesfalvy
Sándor, Vajk, a fia ifj. Kovács Levente, Gyula, a fejedelem apósa Ács Sándor, Nürnbergi Hermann Meleg
Vilmos, Tata, Vajk nevelője Hajdú Géza, Bönge,
Gyula barátja Dobos Imre, Adalbert püspök Kiss
Csaba, Tar Kardos M. Róbert, Emp Kocsis Gyula, Az
őrség parancsnoka Csatlós Lóránt, a borbély Dimény
Levente, a lány Firtos Edit, díszlet és jelmeztervező
Bölöni Vilmos. Engedje meg a kedves publikum, hogy
A magyar irodalom történetéből idézzük számára e
fényes mű értelmező sorait:
„A nemzeti történelem iránti fokozott érdeklődés,
mely a hetvenes évektől figyelhető meg Szabó Magda pályáján, nyilatkozik meg következő, Az a szép,
fényes nap című hangjátékában is, mely 1973-ban
hangzott el a rádióban. A hangjáték alapján készült
drámát a Nemzeti Színház mutatta be 1976-ban. A
mű mindkét változata nagy sikert aratott, s történelemszemlélete, ábrázolásmódja, nyelvezete élénk vitára
késztette a mű kritikusait. A dráma Géza fejedelem
udvarába visz, s az államalapítás korának óriási társadalmi feszültségeit, a Géza fejedelem által irányított
nagyarányú politikai-ideológiai változásokat sűríti
az egyetlen nap alatt pergő drámai cselekménysorba.
Új műfaj jelent meg ezzel a drámával Szabó Magda
életművében: a történelmi parabola. A helyszín Géza
fejedelem udvara, s az idő Vajk megkeresztelésének
előestéje. A drámai szituáció tehát indokolttá teszi a
drámai összecsapásokat a különböző nézetek képvi-

selői között; s természetessé a különböző szereplők
– a várbelieken kívül magyar és külföldi vendégek
– jelenlétét Géza udvarában.
Géza fejedelem tiszta helyzetet akar teremteni a
nagy, korszakfordító esemény előtt, s érzelmeinek
gyakran ellentmondva könyörtelenül számol le mindazokkal, akikben az új rend, a keresztény feudális állam
ellenségeit látja. Vajkkal, a jövendő Istvánnal való
nagyjelenete során azonban kiderül, hogy a kereszténység felvételét, a nyugati kultúrába való beilleszkedést
csupán taktikai lépésnek szánja, mely az erőgyűjtést
szolgálja a Nyugattal való újabb összecsapáshoz. Vajk
azonban már az új eszme embere: testestől-lelkestől a
lovagi kultúra, a keresztény világnézet harcos híve. A
korszakváltás, a pogányság felszámolása az ő részéről
nem taktikai, hanem belülről is átélt, hittel és meggyőződéssel vallott stratégiai lépés. Alakjában a történelmi
szükségszerűség törvényei kapnak formát, s Gézával
való összecsapása, a köztük levő – a jelenet végére
már áthidalhatatlannak tűnő – szakadék a Régi és az Új
történelmi konfliktusát érzékelteti. Az új eszmék vállalása, elfogadása, erőszakos elterjesztése a megszokott
régivel szemben, melyhez érzelmileg is kötődik – ez a
történelmi szükségszerűség parancsa. S ezen a ponton
sugall a mű általános érvényű tanulságokat is.”…
20. századi, jelenkori a dráma szereplőinek magatartás- és gesztusrendszere, s kifejezésmódja, nyelvezete
is. Ez utóbbi váltotta ki talán a legélénkebb reakciókat a mű méltatóiban, történetietlennek ítélve az író
szándékolt anakronizmusait. A vitatható mozzanatok
ellenére Az a szép, fényes nap fontos és izgalmas mű;
színpadi előadása az 1976-os évad egyik kiemelkedő
színházi eseménye volt. Várjuk Önöket!
H. L.
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Erős diákok az Eötvösben
Április 23-án Kaposváron rendezték meg a XVIII. Női-férfi
fekvenyomó magyar bajnokságot, melyen Berettyóújfalut 4
ifjúsági versenyző képviselte. Az
Eötvös József Szakképző Intézet
diáksportköre fennállása alatt a
legjobb teljesítményét nyújtotta
fekvenyomásban:
– 60 kg-ban Bazsó Roland
140 kg-mal országos bajnoki címet szerzett, új ifjúsági országos
csúccsal,
– 67,5 kg-ban 3. helyezést ért el
Dudoma Attila 142,5 kg-mal,
– 48 kg-ban Makrai Éva Gyöngyi 50 kg-mal 4. helyezést ért el,
– 90 kg-ban Balogh Anita 80
kg-mal 3. helyezett lett.
Ungai János testnevelő tanítványai ezzel a remek teljesítményükkel hárman – Makrai Éva
Gyöngyi, Bazsó Roland, Dudoma
Attila – kvalifikálták magukat
a 2007. szeptember 4-8. között
Franciaországban, La Garde-ban
megrendezésre kerülő Ifjúsági és
junior erőemelő világbajnokságra.
Április 27-28-án Szegeden
rendezték meg a VIII. Fekvenyomó
diákolimpia országos döntőt, amiben 3 korcsoportban 52 iskola, több
mint 500 versenyzője vett részt.

Berettyóújfalut az Eötvös József
Szakképző Intézetből 10 lány és
5 fiú diák képviselte. Az V. korcsoportos lányok 20 iskola közül
1. helyezést értek el, megvédve
ezzel a tavalyi diákolimpiai bajnoki
címet.
A VI. korcsoportos fiúk 40
iskola közül az előkelő 2. helyezést
szerezték meg. Ezzel a lány-fiú öszszetett csapat 3. helyezett lett.
Ungai János testnevelő a 3. legeredményesebb edző címet kapta.
A 6 egyéni diákolimpiai bajnok
cím mellett 2 második, 3 harmadik,

2 negyedik, 1 ötödik és 1 hatodik
helyezést értek el. Kiemelkedő
eredményt produkált Makrai Éva
Gyöngyi, Bazsó Roland, Dudoma
Attila, akik súlycsoportjukban 10
kg-mal javítva az országos csúcsot,
nyertek.
Diákolimpiai országos bajnok
lett még: Szabó Éva, Gergely
Brigitta, Balogh Anita.
Második helyezést szerzett
Gyöngyösi Beáta és Szabó László,
harmadik: Oláh Ildikó, Boruzs
Renáta és Berci László lett.
R. S.

Május 1-jei ünnepi lőverseny
Mintegy 50, a lövészet után
érdeklődő találkozott május 1-jén
a Tardy-szíki lőtéren, ahol kispuska pontlövészetet és egyidejűleg
légfegyveres versenyt rendeztünk.
Huszonhat nevező indult 0,22-es
kategóriában és hat iskolás korú
gyerek légfegyveres lövészetben.
A kispuska versenyszámban a
változatosság nem igen mutatkozott, Derecske és Újfalu között dőlt
el, ki a jobb. Az egyéni eredmények
ahogy érkeztek az értékelő bírókhoz, azt mutatták, Újfalunak jobbak
a találatai, és bizakodóan mondták
egymásnak, csapatban most jobbak
leszünk Derecskénél. Az utolsó
sorozat befejezése után látszott,
hogy az ellenfél igenis legyőzhető
lett volna. Az egyéni eredményeink
magasan jobbak lettek (férfi kat.),
ezt a helyezések is mutatják. De a
derecskei sportlövők ismét kitettek
magukért, és csapatban jobban
szerepeltek, mint már néhány éve
mindig. De talán augusztusban
egy új versenyen új reménnyel
indulunk.
Amíg a lőtér „arénájában” kemény küzdelem folyt, addig a
kinti területen légfegyveres verseny
zajlott nem kis izgalmakkal, pontlövészet és tekelövészet kategóriában,
hat nevezővel. Az utóbbi lövészet
nagyon tetszett a gyerekeknek,
ilyen versenyen még nem indultak.
Eredményeik nagyon jók a kevés
gyakorláshoz képest, pedig ez
lenne az alapja a későbbi felnőtt

A Nadányi Zoltán Mûvelõdési
Központ programjai
SZÍNHÁZ BÉRLET
A színházi bérletsorozatunk 2.
előadása május 15-én, kedden, 19
órától Szabó Magda: Az a szép fényes nap című történelmi játéka lesz,
2 részben. Belépődíj: 1.500 Ft
***
KIÁLLÍTÁS
Május 23-án, 14,30 órakor
nyílik Gombos Ferenc Berettyóújfalu című fotókiállítása. Megnyitja:
Cselényi László, a Duna Televízió
elnöke. A kiállítás megtekinthető
június 6-ig, naponta 9 és 17 óra
között.
***
BESZÉLGETÉS
Május 23-án, 15 órától beszélgetés Cselényi Imrével, a Duna
Televízió elnökével az Erdélyi
Gábor teremben.
***
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
Csontritkulást megelőző torna

korban a kiskaliberű – és a nagy
kaliberű fegyverek használatának
elsajátításához, esetleges pályaválasztáshoz.
A hűvös szeles idő ellenére úgy
érzem, mindenki jól érezte magát,
egy páran a verseny után még maradtunk, és két különleges fegyvert
próbálhattak ki az érdeklődők.
A legközelebbi verseny június
9-én, a sziluett lövészet lesz. Addig
is hétvégenként minden érdeklődőt
várunk.
Hudák Attila
Eredmények:
Férfi egyéni
1. Zsiga Zsombor 180 p. BLK
2. id. Papp Péter
177 p. BLK
3. Szabó Gyula
175 p. BLK
Nők
1. Kócziné Szabó Erzsébet 181 p.
Derecske

2. Antal Jánosné 170 p. Derecske
3. Kovács Lászlóné 165 p. Derecske
Ifi
1. ifj. Antal János 146 p. Derecske
2. Tikász László 132 p. BLK
3. ifj. Asztalos László 108 p. BLK
Csapat
1. Derecske 802 p.
2. BLK 1-es csapat 775 p.
3. BLK 2-es csapat 674 p.
Légfegyver
Pontlövészet
1. Szász János 105 p.
2. Hari László 94 p.
3. Ifj. Asztalos László 80 p.
Tekelövészet
1.
Balla István
2.
Szász János
3.
Taga László

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

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

május 15-én és 22-én, kedden,
17 órától. Mindenkit szeretettel
várunk!
***
JÓTÉKONYSÁGI
HANGVERSENY
Május 16-án, szerdán, 18 órától jótékonysági hangversenynek
adunk otthont, melynek támogatói
jegybevételét Juhász Szabolcs
gyógykezelésére ajánlják fel a szervezők. Neves klasszikus zeneszerzők
és a műsoron közreműködő előadók
saját szerzeményei hangzanak el.
***
HÍREINK
Május 2-án Nagyváradon a Civil
szervezetek és intézmények a magyar kultúráért című konferencián
„Bihar Kultúrájáért” érmet kaptak
Lisztes Éva és Harasztosi Sándor
népművelők. (A kitüntetettekkel a
következő számban olvashatnak
interjút.)

Sinka István emléknap
„Alvó por vagyok csak, csöppnyi hamu…/Ó, ringass, szomjas föld,
én fekete bölcsőm! –
Itt minden álom úgy törött le/ Hogy köddé foszlott mindörökre.”
(Sinka István)
A Sinka István Városi Könyvtár a Város napján intézményünk névadója tiszteletére, születésének 110. évfordulója alkalmából felolvasó
délelőttöt tart.
A könyvtár felnőtt kölcsönzőjében május 23-án, 10 órától 14 óráig
várjuk kedves olvasóinkat, vendégeinket, akik egy-egy Sinka István-vers,
mű felolvasásával részt kívánnak venni a megemlékezésen.
Kérjük, a részvételi szándékot május 18-ig szíveskedjenek jelezni
a könyvtárban.

Meghívó!

Fotó: Kari

2007. május 11.

Május 19-én – Ivó napján
– 18 órakor ,,Három író három
műve” címmel rendezvényt
szervez az Oberhauser László
Társaság a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ Erdélyi
Gábor termében. Közreműködnek: Balog Gyula, Biró Gyula
és Kocsis Csaba.

Sporteredmények
Futsal NB I.
MVFC – Aramis 4:1
Rájátszás: Gödöllő – MVFC
4:2
Futball
Felnőtt
BUSE – Sátoraljaújhely
(Az idegenbeli csapat nem jött el)
Létavértes – BUSE 2:2
U-19
BUSE – Újszász 2:1
Kecskemét – BUSE
félbeszakadt
U-17
BUSE – Újszász 1:1
Kecskemét – BUSE 4:1
Gyerek
BUSE – DUSE 2:1
Hajdúböszörmény – BUSE 22:1
Kézilabda
Női megyei
Nagyhegyes – BMSE 28:22
DSI – BMSE 32:28
Férfi NB II.
BMSE – Újkígyós 32:30
Ifi
BMSE – Újkígyós 46:42

Közösen a
rendőrséggel
A Berettyóújfalui Polgárőrség
április hónapban a rendőrséggel
közösen látta el a városban a közúti
ellenőrző feladatokat. Az akció
lebonyolítását országosan szervezték, aminek a fő célja az ünnepek
alatt az ittas gépjárművezetők
kiszűrése és a járművek ellenőrzése
volt. A polgárőrök a szolgálati felosztás szerint a közrendvédelemmel
és a közlekedési csoporttal voltak
együtt a nap 24 órájában. A húsvéti
ünnepek közeledtével érezhető
volt a járművezetők felelőtlensége, mind szabálytalanság, mind
ittasság szempontjából. Sok autós
és nem utolsó sorban kerékpáros
volt, aki nem tudta nélkülözni az
alkoholt vezetés közben. Az autóvezetők legnagyobb többsége még
mindig nem tudja, vagy nem akarja
betartani a szabályos haladási sebességet városban, illetve a vasúti
átjáróban. Ezeket a járműveket a
rend őrei segítségünkkel megállították, és „díjazták”, persze negatív
értelemben. Szolgálati időnk alatt
előfordult garázda bűncselekmény,
lopás, verekedés, eltűnés és nem
utolsó sorban számtalan baleset,
ami szinte mindennapos szerény
kis városunkban. Lehetőség szerint
a rendőrséggel a közeljövőben még
több közös szolgálatot látunk el a
város területén, mert szabálytalanságokból, bűncselekményekből
akad jócskán.
Mazács Ferenc
alelnök,
szolg. szervező-irányító

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.

Óriások
a múzeumban
A Múzeumi világnap (május
18.) alkalmából május 18-19-én
meghosszabbított nyitva tartással
(péntek 10-20 óráig, szombaton
10-16 óráig) várjuk a kedves érdeklődőket a Bihari Múzeumba
(Kálvin tér 1.), ahol csak ezen a két
napon láthatók az őskor legnagyobb
emlősállatainak, a mamutoknak
ránk maradt maradványai.
A Múzeumi világnap (május
18.) alkalmából pénteken az állandó
kiállítás megtekintése ingyenes!
Belépődíj a mamutkiállításra:
Felnőtteknek: 100 Ft/fő
Diákoknak, nyugdíjasoknak:
50 Ft/fő

Anyakönyvi hírek
Születtek
Február
28.: Papp Zsófia Blanka
(Papp Zoltán
Török Katalin)
Április
9.: Szabó Eszter Dóra
(Szabó László
Kovács Gyöngyi)
10.: Szántó-Nonn Martin
(Szántó József
Nonn Erika)
Házasságot kötöttek
28.: Boldizsár Ottó
Jónás Jolán
28.: Adamcsik László
Eölyűs Andrea
28.: Német István
Harman Diána
Elhunytak
Április
17.: Nagy Sándorné (1955)
18.: Sándor Imre (1929)
18.: Magyar Sándor (1931)
20.: Hatvany Anna Andrea (1966)
20.: Nagy Albert (1945)
20.: Szilágyi János (1946)
24.: Karácsony János (1927)
26.: Szabó Gyuláné (1952)

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
A berettyóújfalui önkormányzat
kéthetente megjelenõ közéleti lapja.

Fõszerkesztõ:
dr. Szegediné Lovász Magdolna.
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Rinyu Sándor (sport), Kari Sándor (fotó).
Szerkesztõségi titkár:
Kundráth Andrea.
A szerkesztõség címe:
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Telefon: 402-286.
Felelõs kiadó: Porkoláb Lajos.
Tördelés: Barna Ildikó.
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Felelõs vezetõ: Becker György.
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