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(Folytatás az 5. oldalon)

– Az érettségi, ahogy a diákok, 
tanárok, igazgatók látják –

Az általános vélekedés szerint 
az idei érettségi vizsgák komolyabb 
próba elé állították a középiskolák 
végzős diákjait a tavalyinál. A 
feladatsorok nehezebbek, ösz-
szetettebbek voltak, alaposabb 
tudást követeltek, mint az elmúlt 
esztendőkben. Berettyóújfalu há-
rom középiskolájában 413 tanuló 
kezdte meg a magyar írásbelivel 
a vizsgákat május 7-én, a kötelező 
középszintű írásbeliken már túl 
vannak, jelenleg a választható tár-
gyakból mérettetnek meg, majd az 
emelt szintű írásbelik és a szóbeli 
vizsgák következnek. Az elmúlt 
napok történéseit, tapasztalatait és 
a még várható próbatételeket az 
érintett diákok, tanárok, igazgatók 
foglalták össze számunkra. 

A Bessenyei György Szak-
középiskolából Horváth Petra, 
Kovács Anna: Legjobban az első 
napon izgultunk és a másodikon a 
matematika miatt. A többi már ru-
tinosabban ment. A történelem ne-
hezebbnek bizonyult, mint vártuk, 
de a forráselemzések, karikatúra-
elemzések érdekesek voltak. A két 
kicsi és az egy nagyesszé kifejtése 
nem volt túl nehéz. Számunkra 
a legnagyobb kihívást, ugyanis 
pedagógia szakosok vagyunk, a 
matematika jelentette. A mi osztá-
lyunkból legtöbben Sánta Ferenc 
novellájának elemzését választották 
magyarból, hiszen a „Kicsik és na-
gyok”-nak pedagógiai vonatkozásai 
is vannak. A szövegértés nem volt 
nehéz, viszonylag könnyen tudtunk 
válaszolni a vele kapcsolatos kér-
désekre. A fogalommagyarázatok 
sem voltak túl fogósak, a helyesírást 
viszont a dolgozat minden részében 
ellenőrzik és értékeleik. Keveseb-
ben választották a másik két témát, 
az érvelést és az Ady és Csokonai 
szerelmi költészetét összehasonlító 
verselemzést a legkevesebben. 
� Újhelyi Zoltán informatika ta-
gozatos: Számomra a matematika 
sem volt túl megterhelő, hiszen a 
18 feladatból 17-et megoldottam, a 
kérdés már csak az, hogy hogyan, 
hiszen az Interneten közölt fel-

adatmegoldásokat nem követtem, 
mert nem szeretném idegesíteni 
magam egy esetleges rossz meg-
oldás miatt. 

Tanárok véleménye
az Eötvös József Szakképzőből
� Zángóné Tóth Zsuzsanna mate-
matikatanár: A vizsgák megszerve-
zését a kétszintű érettségi bevezeté-
se óta én látom el. A vizsgáztatási 
rendszert működtető szoftver jól 
használható. Immár három éve 
folyik a tökéletesítése, a fejlesztés 
a könnyebbséget jelenti számunkra. 
Mivel illeszkedik az érettségit sza-
bályozó rendeletekhez, ezért sok 
munkát megspórolunk vele, és a 
beépített ellenőrző program a hibák 
kiszűrését is gyorsítja.
Matematikatanárként az a tapaszta-
latom, hogy az érettségi feladatsor 
első része a korábbiakhoz képest 
jóval nehezebbnek bizonyult ta-
nulóink számára. Szokatlan volt a 
sok függvény, ráadásul nehezebben 
tanulják ezeket a feladatokat a 
gyerekek. Várhatóan az idén több 
szóbeli vizsgára lehet számítani, 
hiszen a 10–20% között teljesítő 
vizsgázóknak, szóbeli javítóvizsgát 
kell tenniük.
� Tóth Zsigmondné történelem-
tanár: Véleményem szerint az 
esszékérdések közül könnyebben 
tudtak megfelelőt választani a ta-
nulók, mint a korábbi években. A 
mi diákjaink számára a feladatlap 
teszt része bizonyult nehezebbnek. 
Meglepően sok kérdés foglalkozott 
a fogalmak meghatározásával, 

azonosításával. Szokatlan volt a 
kérdéssor abban az értelemben is, 
hogy nem csupán a klasszikus, 
megszokott témák közül válogatott. 
A francia történelem hangsúlyosan 
érvényesült. Valójában az érettségi 
szabályainak megfelelően a gyakor-
latban is alkalmazott tudás mérője 
volt a feladatsor.
� Kissné Tóth Márta magyartanár: 
A megoldandó feladatok közül a 
szövegértés könnyebbnek bizo-
nyult. Zavaró volt viszont, hogy 
a szöveghez kapcsolódó kérdések 
nem voltak egyértelműek néhány 
esetben. A fogalmazás három 
témája eltérő szakmai megítélés 
alá esik. Az érvelő szöveg, amely 
az elektronikus információs esz-
közök jelentőségét kérdőjelezte 
meg, könnyűnek tűnt, de nehezen 
lehetett megtalálni a kapaszkodót 
a kifejtéshez, ráadásul túl messze 
van az irodalomtól, ezért kicsit 
megfoghatatlan. A Sánta-novella 
közérthető, elemezhető feladatot je-
lentett. A Csokonai és Ady szerelmi 
költészetét összehasonlító kérdés 
igazi középszintű kihívás volt.
�  Kocsis Ferenc, a Bessenyei 
György Szakközépiskola igazga-
tója: Igyekeztünk idén – az elmúlt 
év botrányaiból okulva, bár a mi is-
kolánkban akkor sem történt semmi 
ilyen – minden visszaélésnek még 
a gyanúját is elkerülni, hiszen ezek 
az egész érettségi fajsúlyát megkér-
dőjelezik. Alapos és sok szervező-
munka előzte meg ezért az érettségi 
vizsgákat intézményünkben mind 
az iskolavezetés, mind a tantestület 

részéről. Az Oktatási Minisztérium 
és az OKÉV is jobban átgondolta 
az egészet, mint két évvel ezelőtt, 
így a tételeket a települések jegyzői 
őrizték és őrzik ma is az egyes 
vizsganapokig, mondhatjuk úgy 
is, hogy hét pecsét alatt. Az egyes 
tantárgyak tételsoraihoz csak min-
dig aznap reggel jutnak hozzá az 
iskolák, amikor a tantárgyból az 
érettségi van. Ekkor egy háromtagú 
bizottság bontja és osztja szét a 
diákok számára. Nálunk 106 tanuló 
érintett az idén, három – vendég-
látás-idegenforgalom, informatika 
és oktatási – szakmacsoportban. 
Diákjaink többsége középszintű 
vizsgát tesz, csupán néhányan 
próbálkoznak az emelt szinttel. 
A kötelező tantárgyak írásbelijén 
túl vannak, most a kötelezően 
válaszható tárgyakból folynak a 
megmérettetések. Eddig minden 
rendben zajlott, és minden okunk 
megvan arra a reményre, hogy 
ezután is így lesz. Maga a rendszer 
a tavalyihoz képest nem változott, 
azonban nehezebbek, fogósabbak, 
de megoldhatóak voltak a felada-
tok. A tanulók komolyan vették 
a próbatételt, ez abból is látszott, 
hogy maximálisan kihasználták a 
feladatokra adott időt. 
� Domján János, az Arany János 
Gimnázium igazgatója: Három éve 
vezették be a most használatos, 
úgynevezett kétszintű érettségi 
rendszert. Én úgy látom, és a kol-
legáim is osztják ezt a véleményt, 
hogy alaposabb, átfogóbb ismeretet 
követel ez a diákok részéről, illetve 
pontosabb mérési lehetőséget nyújt 
a korábbiaknál, és ezt feltétlenül po-
zitív. Ugyanakkor az adminisztráció 
kezd úgymond túlburjánzani, hiszen 
az érettségi szoftveren minden szer-
vezési dolgot meg kell jeleníteni, a 
terembeosztástól a felügyelőtanárok 
nevéig, stb. Az ajtókat már előző 
nap plombázni kell, és a vizsgák 
alatt – az esetleges bombariadókat, 
fenyegetőzéseket megelőzendő - a 
telefonokat kikapcsolva tartani az 
intézményben. A feladatsorokról 
szólva például matematikából 
gondosan összeállítottak voltak, 
és jó volt az is, hogy egy feladaton 
belül több témakörből is számot 
kellett adniuk a tudásukról. Mind-
ezek ellenére véleményem szerint 
nem volt túl nehéz, kérdés, hogy 
a gyerekek is így érezték-e. Úgy 
tudom, hogy történelemből a tétel-
sor bonyolultabb volt a tavalyinál, 
a magyar szakos kollegáknak pedig 
tetszett a magyar érettségi témavá-
lasztása. Az Arany János Gimná-
ziumban sok gyerek tesz a plusz 
pontok reményében emelt szintű 
érettségit, például történelemből, 
magyarból, biológiából, kémiából, 
de még, ami szokatlan, matema-
tikából is. Számomra azonban az 
így elérhető plusz pontok helyett 
szimpatikusabb lesz a jövőre beve-
zetni tervezett százalékos rendszer, 
hiszen az jobban méri a gyereknek 
a jövőbeni szakmaválasztására való 
alkalmasságát, felkészültségét. 
Érdekességként említem, hogy 
iskolánkban 45 tanuló van, aki 
előrehozott érettségit tesz, azaz má-
sod-harmadév után érettségizik le 
bizonyos tantárgyakból, legtöbben 
idegen nyelvekből, de földrajzból 
és informatikából is, őket külön 
bizottság vizsgáztatja majd. 

Zs. I – L. M.

Többféle vélemény, több szemszögből 

Szent-Györgyi Albert idéze-
tét választotta mottójául az idén 
harmadjára megrendezésre kerülő 
Bihari pedagógiai konferencia, 
amelyen a Bihari kistérség szinte 
valamennyi településének peda-
gógusai, önkormányzati vezetői 
képviseltették magukat. A fokozott 
érdeklődés annak volt köszönhető, 
hogy az Oktatási Minisztérium új 
közoktatási koncepciója a költ-
ségtakarékosság, az intézmények 
jobb kihasználtsága érdekében a 
települések az oktatás terén kötele-
ző feladatainak ellátását kistérségi 
társulások keretein belül képzeli el. 
Ez részben a jelenlegi intézmények 
megszüntetésével, összevonásával, 
átszervezésével is jár, és egyaránt 
érinti a fenntartó önkormányzato-
kat, a pedagógusokat és nem utolsó 
sorban a gyerekeket és szüleiket. Az 
átalakulás módozatairól az érintett 

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen
a ma iskolája” 

felek önkormányzatok, iskolák 
együttműködési lehetőségéről 
tárgyaltak a Nadányi Zoltán Mű-
velődési Központ nagytermében 
megtartott konferencián. A ren-
dező szervezetek, Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata és a Bihari 

Önkormányzatok Többcélú Kis-
térségi Társulása nevében Szeifert 
Ferenc polgármester köszöntöt-
te a megjelenteket. Kifejtette, a 
társulás és Berettyóújfalu város 
azért érezte immáron harmadjára 

A strukturális változások az 
egészségügyben a mi kórházun-
kat sem kerülhették el, amelyek 
bizonyos mértékben az intézetünk 
átszervezését, átalakítását is je-
lentették.

A reform részeként a Sürgősségi 
Betegellátó Osztály után 2007. áp-
rilis 1-jétől megkezdtük a Területi 
Kórházban is a krónikus betegel-
látást most már szervezett osztály 
formájában.

Átmenetileg a volt Gyermek-
Fertőző Osztály és a volt Sebészet 
IV. emeletén működik osztályunk 
70 ággyal, dr. Iszlai Sándor bel-
gyógyász szakorvos, kardiológus 
osztályvezető főorvos irányításával, 
de meg kell említenünk, hogy a 
Tüdőosztályon 30 és a Pszichiátrián 
35 krónikus ággyal rendelkezik 
intézetünk, amelyeken a szakte-
rületnek megfelelően krónikus 
ellátást igénylő betegeket ápolunk, 
kezelünk.

A betegágy mellett a magasan 
képzett, odaadó ápolók és ápolási 
asszisztensek dolgoznak, akik gon-
doskodnak arról, hogy betegeink 
valamennyi szükségletét maradék-
talanul kielégítsék. 

A krónikus betegellátás igen 
szép feladat, de mit is jelent ez 
igazából?

A növekvő életkor miatt a tár-
sadalom egyre inkább elörege-
dik, szinte minden családban van 
ápolást, gondozást igénylő idős 
családtag, akit nem akarunk egye-
dül hagyni, akiről gondoskodni 
akarunk, viszont a munkahelyünk 
mellett ezt nagyon nehezen lehet 
megoldani. 

Osztályunkon ezeknek a csalá-
doknak is tudunk segíteni, hiszen 
a háziorvosoknak lehetőségük van 
arra, hogy a geriátriai ellátást igény-
lő betegeket közvetlenül beutalják 
osztályunkra, ahol folyamatos 
felügyelet mellett, biztonságban 

Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket a VI. Regionális ifjúsági
fúvószenekari fesztivál rendezvényeire 2007. május 26-án (szombaton).

A nap eseményei:
11.30 órától: Koncert kilenc bihari településen
16.00 órától: A zenekarok felvonulása a város több pontjáról a városi sport-

csarnok épületéhez (Rákóczi u. végétől, Szabadság utcáról, Táncsics 
térről, Kádár utcáról, a kórháztól, Bocskai utcáról, Földesi utcáról)

17.30 órakor: Gálakoncert a Kabos Endre Városi Sportcsarnokban
Megnyitót mond: Kovács Gábor, a Magyar Fúvószenekari és Majorette 
Szövetség elnökségi tagja, a Budapesti  Helyőrségi Zenekar karmestere
22.00 órakor: Fáklyás felvonulás

A fesztivál fővédnöke: Gyula Ferencé országgyűlési képviselő.
A belépés díjtalan, az esetleges támogatásokat köszönjük.

Szilágyi Péter igazgató - karmester

Meghívó

hagyhatják ott ápolási időkorlát 
nélkül hozzátartozóikat. 

Szükség és igény esetén bizto-
sítunk többletápolási szolgáltatást 
– mint diétás étrendet, külön-
böző fiziotherápiás kezeléseket, 
gyógytornát, inkontinencia betétet, 
korszerű sebkötöző anyagokat 
és egyéb felfekvést megelőző 
tapaszokat, matracokat, kényelmi 
eszközöket. 

Ugyanezeket az egészségügyi 
szolgáltatásokat tudjuk biztosítani 
a megoldatlan szociális problé-
mákkal küzdő embereknek és a 
gyógyíthatatlan betegségben szen-
vedőknek is. 

Mindezek mellett, mint az aktív 
betegellátó osztályainkon – a bete-
gek labor-, röntgen vizsgálatra, más 
szakterületen történő konzíliumra is 
küldhetők, továbbá értágító infúziós 
kúrára, illetve egyéb egészségügyi 
okból indokolt infúziós kúrára 
is utalhatnak be a háziorvosok 
betegeket.

A többletápolási szolgáltatá-
sokat térítés ellenében vehetik 
igénybe betegeink. Ezen költségek 
meghatározását szakképzett szoci-
ális munkások végzik, figyelembe 
véve a beteg szociális körülménye-
it, egyeztetve a beteggel, illetve 
hozzátartozóival.

Szociális munkásaink segítenek 
abban az esetben is, ha napközi 
otthonokban kívánják elhelyez-
ni hozzátartozóikat, segítenek a 
nyugdíjjal kapcsolatos problémák 
intézésében, a rokkantsági járadé-
kok igénybevételénél, valamint a 
rokkantsági nyugdíjra jogosultság 
megszerzésében is. 

Az ellátással kapcsolatos kér-
désekkel bizalommal fordulhatnak 
Gálné Kecskeméti Ilona osztály-
vezető főnővérhez személyesen 
vagy a 06/54/507-555/235-ös tele-
fonszámon.

G. K. I.
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Szeifert Ferenc polgármester – a 
2007. április 26-i testületi ülésen 
tett ígéretéhez híven – rendkívüli 
önkormányzati ülést hívott ösz-
sze május 10-ére, amelyen több 
napirendi pont mellett elsőként 
számos szülő, pedagógus jelenlété-
ben a Széchenyi István Általános 
Iskoláról tárgyaltak. Mint ismert, 
városunkban április 16-18-a között 
zajlott az általános iskolákba az első 
osztályosok beíratása a következő 
tanévre. Az intézményvezetők 
tájékoztatása szerint szeptembertől 
a József Attila Általános Iskolába 
53, a Széchenyi István Általános 
Iskolába 12, a Hunyadi Mátyás 
Általános Iskolába 26, a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskolába pedig 45 
gyermek jelentkezett. A beiratkozás 
után több alkalommal tartottak 
egyeztetéseket az iskolaigazgatók 
egymás között és a városvezetés-
sel, a Széchenyi-iskolában pedig 
lakossági fórumon is találkoztak az 
érintett felek. A 12 fős első osztály 
indítása ugyanis több, korábban 
hozott önkormányzati határozattal 
ellentétben áll. A város képviselő-
testülete 2007. február 22-én a 
költségvetési rendeletükhöz kap-
csolódóan döntött az intézmények 
átszervezéséről. A város általános 
iskoláit érintően úgy határoztak, 
hogy a költségtakarékosság, vala-
mint az intézményi kihasználtság 
fokozásának jegyében a négy álta-
lános iskolából két, évfolyamonként 
maximum három tanulócsoporttal 
működő iskolát szerveznek. Ekkor 
döntöttek arról is, hogy a csökkenő 
gyereklétszám a 2007/2008-as 
tanévben városi szinten csak öt első 
osztály indítását indokolja, és hogy 
20 fő alatti gyereklétszámmal osz-
tály nem szervezhető. A május 3-ára 

összehívott lakossági fórumon, ahol 
több képviselő, szülő és a tantes-
tület is megjelent, a polgármester 
megígérte, hogy mindezek ellenére 
előterjeszti a képviselő-testület felé 
a hat első osztály indítását. A május 
10-i rendkívüli ülésen a polgármes-
ter ismertette az előzményeket a 
jelenlévők előtt, majd tárgyalásra 
bocsátotta a napirendi pontot. 
Tisóczki József, az önkormányzat 
pénzügyi bizottságának elnöke 
az oktatási és pénzügyi bizottság 
ülésének eredményéről számolt 
be. Elmondta, az oktatási bizott-
sági ülésen patthelyzet alakult ki, 
ugyanis fele-fele arányban tették le 
a voksukat a bizottsági tagok az 5 
osztály, illetve a 6 osztály indítása 
mellett. Míg a pénzügyi bizottság 
5:1 arányban az 5 osztály beindí-
tása mellett döntött. Ezt követően 
hallgatták meg a Széchenyi-iskola 
igazgatónőjét, Berzáné Rákosi 
Mártát, aki hangsúlyozta, hogy itt 
ő most a lehetetlent próbálja meg, 
mert ragaszkodik a gyermekekhez 
és szülőkhöz, a „megtépázott” 
tantestülethez, az épülethez. Tudja, 
hogy az ő iskolájuk körzetében van 

a legtöbb 3-7 éves gyerek, és ha 
valamennyien őket választanák, 
az iskola jövője biztosított lenne. 
Szeifert Ferenc polgármester azzal 
érvelt, hogy az ÖNHIKI pályázat 
szigorú feltételrendszerének csak 
akkor tudnak megfelelni, ha be-
tartják a csoportok minimum 20 
főben meghatározott létszámát. Az 
intézményi irodavezető, Kapornai 
Judit pedig konkrét számadatokkal 
bizonyította, hogy a 2007 szeptem-
berétől központilag bevezetésre 
kerülő csoportfinanszírozás a 12 fős 
osztály esetében azt jelentené, hogy 
a normatíváját kb. a háromszoro-
sával kellene az önkormányzatnak 
kiegészítenie. Muraközi István 
alpolgármester arra tett javaslatot, 
hogy dolgozzanak ki egy olyan 
alternatívát, ami a Széchenyi-isko-
lában a további működést úgy biz-
tosítja, hogy a kistérségi társulások 
együttműködése alapján a vidéki 
felső tagozatos gyerekek iskolája 
legyen. Majd módosító indítványt 
is tett, és az előterjesztést - ami 
arról szólt, hogy a testület a korábbi 
határozatát továbbra is fenntartja az 
5 osztály indításáról – kiegészítette 

azzal, hogy a képviselő-testület 
2008/2009-es tanévben városi 
szinten legfeljebb 6 első osztály in-
dítását engedélyezi úgy, hogy 20 fő 
alatt első osztály nem indítható. Ez 
esetben ez azt jelenti, hogy ameny-
nyiben a 2008/2009-es tanévben 
a Széchenyi-iskolába beiratkozó 
elsős gyerekek száma eléri a 20 főt, 
akkor ismét működhet első osztály. 
A képviselők elfogadták a módosító 
indítványt, illetve a napirendi pon-
tot is 9 igen és 7 nem ellenében. 

Ezt követően engedélyezte a 
képviselő-testület, hogy a város 
működőképességének biztosítása 
érdekében a 2007. évre korábban 
(2006. december 21-én) engedé-
lyezett 120 millió forint éven belüli 
visszafizetésű, likviditási folyó-
számla-hitelt 60 millió forinttal 
megemeljék, így a likviditási hitel 
keretösszeg ebben az évben 180 
millió forint legyen. Felhatalmazták 
a polgármester arra, hogy a számla-
vezető pénzintézetnél a hitelemelés 
ügyében eljárjon, illetve az ezzel 
kapcsolatos szerződést megkösse. 

Új területet jelöltek ki a városi 
tűzoltóság részére az új tűzoltó-
laktanya elhelyezésére. A tervezés 
folyamata tudniillik ismét elindult, 
és a pályázat benyújtásához szüksé-
gessé vált egy új ingatlan kijelölése. 
A korábban megnevezett terület 
ugyanis több szempontból alkal-
matlannak bizonyult a laktanya 
elhelyezésére. A testület döntése 
alapján az új helyszín a MATÁV 
torony melletti, önkormányzati tu-
lajdonú, másfél hektáros területen, 
a MÉH-telep mellett lesz. 

Ezt követően zárt ülésen az 
önkormányzat vagyonáról szóló 
rendeletet módosították, illetve in-
gatlanok értékesítéséről döntöttek.

Rendkívüli ülés az önkormányzatnál

Az átlagnál melegebb idő 2006 
szeptembere óta tart. A 2006-os ősz 
az elmúlt 100 év három legmele-
gebb és egyben a 3 legszárazabb 
ősze közé sorolható. A meteoroló-
giai mérések kezdete óta nem volt 
még a 2006/2007-eshez hasonlóan 
meleg tél Magyarországon. Orszá-
gos átlagban a december 2,2°C-kal, 
a január 6,4°C-kal, a február pedig 
mintegy 3,9°C-kal volt melegebb, 
mint a sokévi átlag.

Cikkem további részében a 
száraz, meleg ősz és a meleg, csa-
padékban igen szegény tél, illetve a 
most is tartó rendkívül száraz tavasz 
várható hatásainak elemzésével 
foglalkozom.

Őszi kalászosok:
A korán lekerülő elővetemények 

után többnyire sikerül elfogadha-
tó mélységű (3-6 cm) ülepedett 
vetőágyat készíteni, de tavaly ez 
elmaradt. Az őszi egyenletes kelés 
helyett még januárban is kelegettek 
a búzák, árpák, így ritkák, gyengék, 
sok helyen még most is a sorok 
közé lehet látni. Az ősszel kelő, át-
telelő, egyéves és évelő gyomok vi-
szont kellően megerősödtek. Sokan 
hamar elvégezték a gyomirtást, még 
a napraforgó árvakelés megjelenése 
előtt. Tőhiányos kalászosokban 
azonban nem tud érvényesülni a 
kalászosok gyomelnyomó képes-
sége, ami szükségessé teszi később 
a gyomirtás megismétlését. A 
második évben visszavetett kalá-
szosok esetében jól fejlett galajok 
is találhatók, valamint várható a fer-
tőzött területeken a nagy széltippan 
(selyemfű) előretörése. Régen nem 
tapasztalt erősségű „csócsároló’’ 
kártételt is lehet látni. A kóroko-
zók és a kártevők áttelelése a „tél 
lemorzsoló hatásának” elmaradása 
miatt igen jól sikerült, a fertőzések 
korábban jelentkeztek. Sajnos a 

vízhiány tünetei is mutatkoznak 
a kultúrnövényeken. A meleg 
tavasznak köszönhetően gyors 
kalászolás várható, aminek hatására 
a vegetációs felület kifejlődése nem 
lesz megfelelő, és ez kihat a termés 
mennyiségére. A meglévő lombozat 
megóvása igen jelentős feladat.

Őszi káposzta repce:
Igazából nem az Alföld növénye 

a csapadékigénye miatt, de mégis 
terjedőben van. A korábbi gyakor-
lat szerint nem a legjobb táblákon 
termesztették, de ma már a jobb mi-
nőségű területeken is gyakori. Több 
táblát megnézve kétszeres kelésű 
állományt is láthatunk, a virágzás 
elhúzódott.  A kártevők (fénybo-
gár, bundásbogár, ormányosok) 
megjelenésére sokáig számítha-
tunk. Folyamatosan végezni kell 
a megfigyeléseket.  A repcetáblák 
több helyen gyomosak.

Lucerna:
Álló lucernákban már a második 

évben erős tőpusztulást eredményez 
a gyomosodás, nem beszélve a gyo-
mok ízrontó hatásáról, alacsonyabb 
tápértékéről. A telepítéskori gyom-
irtás a kevesebb magmennyiséggel 
vetett lucerna életterét is biztosítja 
a gyomokkal szemben. Száraz 
időben a magfogás esélye megnő, a 
gyommentes állományból nagyobb 
biztonsággal lehet eredményes. A 
termesztés gazdaságosságát befo-
lyásolja, hogy a drága, fémzárolt 
vetőmagból kevesebb mennyiség 
kell. Nem utolsó szempont az sem, 
hogy magfogás esetében az értéke-
sítés lehetősége nyitva áll.

Kukorica:
A tavalyi kedvező kereslet-ár 

miatt a vetésterület növekedése 
jósolható. Az elmúlt ősz a kuko-
ricák vízleadását szépen segítette, 
javult a jövedelmezőség. Sajnos 
a kukoricabogár megjelenése, el-
terjedése, kártétele miatt az ellene 

való küzdelem a termesztéstech-
nológia részét képezi. Legolcsóbb 
és leginkább megbízható módszer 
a vetésváltás, önmaga után ne 
termesszünk kukoricát! A kártevő 
igen ellenálló tojás-formátumban 
telel, a kikelt lárva rövid keresgélés 
után kukoricagyökeret lelve táplál-
kozni kezd. A hosszú hatástartamú 
talajfertőtlenítő szerek a károsítási 
küszöb értéke alá vihetik a lárva-
létszámot. Tövenként 3-4 lárva is 
jelentős kárt okozhat. Ha nem tud 
a pányvázó gyökér kifejlődni (egy 
kis hormon gyomirtó), akár ki is 
dőlhet a növény. A kukorica gyom-
irtása a száraz körülmények miatt 
az állománykezelések irányába fog 
eltérni, és nem lesz stressz-mentes 
sem a kultúrnövényre, sem a pénz-
tárcánkra! A kukoricabogár kifejlett 
egyedei a bibék, levél, címer rágá-
sával okoznak kárt, de utat nyitnak 
a gyengültségi paraziták növénybe 
jutásához is. A kártevők elleni állo-
mányvédelemre van jó hatékonysá-
gú, környezetbarát rovarölőszer. A 
szokásos nádirtó szerek kijuttatása 
a környezetgazdálkodási célprog-
ramokban érésgyorsítóként csak 
hidas traktorral engedélyezett.

Néhány gondolat a növényvéde-
lemről, a hatóságról:

A növényvédelmi előírások 
betartására nagyon nagy figyelmet 
kell fordítani mind a környezetünk, 
mind embertársaink érdekében. A 
hatóságok a növényvédő szerek 
kijuttatása közben a szántóföldön és 

a közúton is ellenőrizhetik a techno-
lógiai előírások betartását – sajnos 
néha büntetéssel egybekötve.

Egy-két dologra szeretném 
felhívni a figyelmet:
� A lakott területek minél ki-

sebb veszélyeztetése érdekében a 
mellékutakat, földutakat vegyék 
igénybe! A permetező gépeket 
csak a tábla végén tankolják fel 
vízzel-vegyszerrel csakúgy, mint 
a vetőgépeket a talaj-fertőtlenítő 
szerekkel.
� Minden felhasznált anyagot 

az engedélyokiratban előírt munka-
védelmi védőeszközök használata 
mellett alkalmazzanak, megóvva 
magukat és környezetüket a káro-
sodásoktól.
� A felhasználás helyén legyen 

ott a „Növényvédő szerek, termés-
növelő anyagok” legújabb példá-
nya az elsősegélyben részesítést 
szolgálva.
� Vizsgálhatják a növényvédő 

szerhez jutás jogszerűségét, a 
jogosultságokat a felhasználásra, a 
zöld könyv érvényességét, a gön-
gyölegkezelési módokat!
�  A göngyölegekkel el kell 

tudni számolni, ki kell tisztítani, 
a mosóleveket a szántóföldre kell 
kipermetezni.
� A göngyölegeket a kereske-

dők tavasszal és ősszel díjmentesen 
átveszik, és az átvételt igazolják!

Növényvédelmi gondokkal 
kapcsolatban kérjék a szaktanács-
adók segítségét, akik készségesen 
állnak rendelkezésükre. Mindeze-
ket figyelembe véve eredményes 
és veszélytelen növényvédelmi 
munkát kívánunk!  A szakigazgatás 
felügyelői nem mumusok, de a 
szakszerű felhasználási előírások 
betartásának ellenőrzése joguk és 
kötelességük is egyben.

Brumár Katalin, Ökrös Imre 
szaktanácsadók 

A rekord meleg tél és várható hatásai
a növényvédők szemével…

Újból megszüntetnek Berettyóújfaluban egy gyermekintézményt, most 
a József Attila úti Tagóvodát.

A hír sokkoló számomra annak ellenére, hogy hosszú évek óta nem dol-
gozom a fenti – a szívemhez most is nagyon közel álló – intézményben.

Nem feltételezem azt, hogy egy nyugdíjas óvodapedagógus gondolatai, 
érzései befolyásolhatják a döntéshozók motivációit, elképzeléseit; ha ez a 
döntés racionális belátások alapján született, el kell fogadnom, de éppen 
az állítólagos ésszerűség ébreszt bennem kételyt.

Előrebocsátom, még mindig van rálátásom arra, hogy Berettyóúj-
faluban kiemelkedő színvonalú az óvodai nevelés – a József Attila úti 
Tagóvodában is az.

Ez az óvoda hosszú évekig nem csupán a középfokú pedagógusjelölt- 
képzés gyakorlóintézménye volt, hanem a megye egyik óvodapedagógusi 
továbbképzést segítő intézménye is. Éppen amiatt válhatott a szakmai 
képzés aktív terepévé, mert az itt dolgozó színvonalas pedagógiai mun-
kát végző nevelői testületet mindenkor gyermekközpontú szemlélet 
jellemezte.

Most pedig, éppen anyák napja után – pedagógusnap közelében és a 
tanév végén –, amikor egy pedagógusnak „beérik” egész éves munkájának 
a gyümölcse – a testület végszónak megkapja a megszüntetést.

Jó lenne hinni, hogy a szakmaiság, az elhivatottság, az ügyszeretet iránti 
megbecsülés kellő helyen volt a döntéshozók érveinek sorában. 

Mi lehet a szülők, a körzetben élő leendő szülők véleménye – isme-
rik-e ezt is a döntésthozók? Tudtak-e az érintettek érvelve védekezni a 
döntés ellen?

Közel húsz évvel ezelőtt még tíz óvoda működött Berettyóújfaluban, 
igen magas csoportlétszámokkal. Az édesanyák nagy része dolgozott 
– volt munkahely. 

Tudom, hogy ez az épület jó földrajzi adottságokkal rendelkezik a 
városban; éppen emiatt más funkcióban is működtethető, de miért kell jó 
szakembereknek, munkájukhoz évtizedek óta becsületesen viszonyulóknak 
a feleslegessé válás érzését megélniük?

Mire motiválja ez a döntés a kevésbé elhivatottan dolgozókat bármely 
más intézményben és munkahelyen?

Logikusnak tűnhetett – ha már valóban kevesebb volt a gyerek ebben 
az óvodában is –, hogy itt alakít ki az önkormányzat bölcsődei ellátást. 
Még szakmai szempontból is meg lehetett győzni a kételkedő óvodape-
dagógusokat arról, hogy a kisgyerek számára nem sok fontosabb dolog 
van, mint a minél hosszabb távú személyi – környezeti állandóság, a 
nevelési folyamatok, a fejlesztés folyamatainak nyomonkövetése stb. 
(bölcsődei-óvodai-iskolai átmenet). De már e döntés után is volt olyan 
félelmem, hogy ha egy intézmény arra a legkisebb méretre zsugorodik, 
minthogy éppen csak osztott gyermekcsoportokat alakíthat ki, és ebből az 
intézmény-típusból több is van földrajzilag egymáshoz közel a városban, 
akkor bizony, a bezárás sorsára az jut, amely…. – ezen a ponton nem 
folytatom a mondatot, mert nem ismerem a döntéshozók érveit. 

Mindenesetre mind a döntés, mind a feltételezhető érvek mélyen 
lehangolnak.

Daróczi Imréné
nyugdíjas óvodapedagógus

Postaládánkba érkezett
Gondolatok egy óvoda megszüntetéséről

Mint minden tavasszal, ez évben 
is megszervezte a polgármesteri 
hivatal a lomtalanítási akciót. Az 
utcára ki lehetett tenni április 22-én 
a feleslegessé vált lomokat, kaca-
tokat. Az elszállításra április 23-a 
és 24-e között került sor. Sajnos az 
időjárás nem volt kegyes hozzánk, 
mert két nap is esett az eső. Ennek 
ellenére 586 m3 lomot szállítottunk 
ki a városi szeméttelepre. Ez más-
félszer annyi volt, mint az előző 
években.

Még most is sok helyen elő-
fordult, hogy később kerültek 
kihelyezésre a lomtalanítás során 

feleslegessé vált holmik, és emiatt 
a közterületen éktelenkedtek, de 
természetesen mostanra minden 
lom elszállításra került. Gond 
továbbá az is, hogy azok az em-
berek, akik értékeket keresnek a 
kirakott holmik között, sokszor 
szétvágják a zsákokat, és a szél 
szétfújja a szemetet. Ezen kel-
lemetlenségeket nem számítva 
sikeresnek mondható ez évben is 
a lomtalanítás. Reméljük, ezzel 
is hozzájárultunk ahhoz, hogy a 
lakosság a környezetét szebbé és 
tisztábbá tudja tenni. 

Polgármesteri hivatal

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 tartal-
maznia 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.

Pályázati felhívás!

Sikeres volt ez évben is
a lomtalanítás
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Berettyóújfalu és térsége munkaerő-piaci helyzete 2007. I. negyedévében
– Jubiláló Morotvanap –

Fotó: Kari

Fotók: Kari

A Berettyóújfalui Kirendeltség 
illetékességi területéhez 16 tele-
pülés tartozik (Bakonszeg, Berety-
tyóújfalu, Csökmő, Darvas, Esztár, 
Furta, Gáborján, Hencida, Kismar-
ja, Mezőpeterd, Mezősas, Pocsaj, 
Szentpéterszeg, Váncsod, Vekerd 
és Zsáka). A települések közül a 
két véglet a 100 fős lakónépességet 
el sem érő Vekerd és a tízezer főt 
meghaladó Berettyóújfalu.

A kirendeltségen regisztrált 
álláskeresők száma a 2003. évtől 
kezdődően lassuló mértékben 
ugyan, de folyamatosan emelkedik. 
2006 áprilisában 2228 fő, míg 2007 
április havában 2734 álláskereső 
szerepelt a nyilvántartásban. A 
pályakezdők aránya áprilisban 
meghaladta a 12%-ot (338 fő), 
ugyanakkor örvendetes, hogy a tar-
tósan nyilvántartásban lévők száma 
az előző év azonos időszakához 
képest csak kismértékben, 692-ről 
713 főre emelkedett. Berettyóújfalu 
lakói közül 2007. április 20-án 996 
főt tartott nyilván álláskeresőként 
a kirendeltség, mely a munkavál-
lalási korú népesség 9,23%-a. A 
megyei átlag ezzel szemben elérte 
a 10%-ot.

A regiszterben szereplő 2734 
álláskeresőből valamilyen típusú 
ellátásban 542-en részesültek. 
Rendszeres szociális segélyt 1208 
fő részére állapítottak meg, és 
folyósítottak a települési önkor-
mányzatok.

Az év első négy hónapjában 499 
főre érkezett be állásajánlat, mely 
lényegesen kevesebb az elmúlt év 
hasonló időszakához viszonyítva 
(827 fő). A csökkenésben komoly 
szerepe volt, hogy míg 2006 tava-
szán közel 250 fővel indult a köz-
munka program, ez évben viszont 
csak 80 fővel. A támogatási rend-
szer változásának nincs komolyabb 
hatása. A különböző támogatások-
kal 163 főt sikerült elhelyezni, mely 
nagyságrendileg hasonló az elmúlt 
évihez. A képzések területén má-
jusi és júniusi kezdéssel indulnak 
tanfolyamok. Április végéig 19 
fő kezdett el tanfolyamot a kiren-
deltségen. Humánszolgáltatások 
területén is május, június hónapban 
várható nagyobb változás, a tervek 
között berettyóújfalui helyszínnel 
álláskereső klub és álláskeresési 
technikák tréning szervezése és 
lebonyolítása szerepel.

A foglalkoztatási törvény
és a támogatások változása

2007. január 1-jétől
A kormány már 2006 júniusá-

ban határozatban döntött a központi 
költségvetési szervezetrendszer 
átalakításáról, a regionális alapú 
szerveződésről. Az intézkedés 
elsődleges célja az államháztartás 
hatékonyabb, takarékosabb mű-
ködésének elősegítése, melynek 
része a közigazgatás átszervezése, 
kevesebb vezetővel, bizonyos 
feladatok regionális szintre történő 
emelésével, a szolgáltató jelleg 
erősítésével. 

E folyamatba illeszkedik a mun-
kaügyi központok külön kormány-
rendelet alapján történő szervezeti 
átalakítása, melynek értelmében 
2007. január 1-jétől az eddigi 20 
munkaügyi központot 7 regionális 
központ váltotta fel. Az Észak-al-
földi Régióban – ahová térségünk 
tartozik – a munkaügyi szervezet 
központja Nyíregyházán található.

A munkaügyi szervezet átalakí-
tása az ügyfelek részére semmiféle 
hátrányt nem jelentett, ügyeiket 
változatlanul a korábban megszo-
kott módon és helyen intézhetik, 
nincs szó tehát arról, hogy bárkinek 
is más megyébe vagy megyén 
belül más településre kellene ügye 
intézése miatt mennie.

A foglalkoztatást elősegítő tá-
mogatásokat az 1991. évi IV. 
törvény szabályozza. Az év elejétől 
életbe lépett módosítások nyomán 
egységesebb, áttekinthetőbb lett 
a támogatási rendszer, a több 
jogszabályban párhuzamosan sza-
bályozott támogatások egy része 
megszűnt, mások beolvadtak az új 
támogatásba. 

A változások elsősorban a mun-
kabér és járulékainak megtérítésén 
alapuló támogatásokat érintik, 
ugyanis ezeket az eszközöket az 
uniós szabályok alapján változatlan 
tartalommal 2006. december 31-ig 
lehetett alkalmazni.

A foglalkoztatást bővítő új bér-
támogatás csak a meghatározott, 
hátrányos helyzetűnek minősített 
személy foglalkoztatásához ma-
ximum a munkabér és járulékai 
együttes összegének 50, megvál-
tozott munkaképességű személy 
esetén 60 százalékáig adható, leg-
feljebb 12 hónap időtartamra. 

A törvény ezzel egy időben 
pontosította azt is, hogy ki tekint-
hető hátrányos helyzetűnek, illetve 
megváltozott munkaképességű-
nek. Ez alapján hátrányos helyzetű 
az a személy, aki álláskereső és 
legfeljebb alapfokú iskolai vég-
zettséggel rendelkezik – vagy a 
foglalkoztatás megkezdésekor az 
50. életévét betöltötte – vagy 25. 
évét be nem töltött pályakezdő 
– vagy a foglalkoztatás megkez-
dését megelőző 16 hónap alatt 
legalább 12 hónapig, 25. évét be 
nem töltött, pályakezdő álláske-
resőnek nem tekinthető személy 
esetén 8 hónap során 6 hónapig 
álláskeresőként volt nyilvántartva 
– vagy saját háztartásban legalább 
egy 18 évnél fiatalabb gyermeket 
egyedül nevel – vagy a foglalkoz-
tatás megkezdését megelőző 12 
hónapon belül gyermekgondozási 
segélyben, gyermeknevelési támo-
gatásban, terhességi-gyermekágyi 
segélyben, gyermekgondozási 
díjban vagy ápolási díjban része-
sült – vagy a foglalkoztatás meg-
kezdését megelőző 12 hónapon 
belül előzetes letartóztatásban 
volt, szabadságvesztés vagy elzá-
rás büntetését töltötte. Hátrányos 
helyzetű az a munkavállaló is, akit 
munkahelyének elvesztése fenye-
get, és az 50. életévét betöltötte 
– vagy életkorra tekintet nélkül 
legfeljebb alapfokú végzettséggel 
rendelkezik.

A bértámogatás bevezetésével 
egyidejűleg önálló támogatási 
formaként megszűnt 

– a foglalkoztatás bővítését 
szolgáló támogatás a munkabér 50-
100%-áig, ezen belül a 45. életévü-
ket betöltött személyek kedvezőbb 

bértámogatása, – a foglalkoztatás-
hoz kapcsolódó járulékok 100% -ig 
terjedő átvállalása, ezen belül az 50 
év feletti álláskeresők, valamint a 
szabadságvesztésből szabadultak és 
pártfogó felügyelet alatt állók ked-
vezőbb járulékátvállalása, – rész-
munkaidős foglalkoztatás támoga-
tása, – rehabilitációs foglalkoztatás 
bővítését szolgáló bér- és járulékát-
vállalás, – pályakezdő álláskeresők 
munkatapasztalat szerzésének 
támogatása, – pályakezdő álláske-
resők foglalkoztatási támogatása, 
– munkaerő-kölcsönzés keretében 
történő foglalkoztatás támogatása, 
– lakhatási hozzájárulás.

Módosult a vállalkozóvá válás-
sal kapcsolatos támogatások rend-
szere, mely érinti a támogathatók 
körét és a támogatás rendszerét is. 
Az álláskeresők vállalkozóvá válá-
sának és az önfoglalkoztatóvá válás 
támogatásának összevonásával nem 
csupán a járadékban részesülők, 
hanem az álláskeresőként nyilván-
tartott személyek is választhatnak 
a többféle támogatási lehetőség 
közül. Újdonság az is, hogy a tá-
mogatáshoz ezentúl nem kérelem, 
hanem pályázat útján lehet majd 
hozzájutni.

A közhasznú munkavégzés 
támogatási rendszere nem változott. 
2007-ben támogathatók a közvetlen 
foglalkoztatással összefüggő költ-
ségek, mint a bruttó bér, tb-járulék, 
munkaadói járulék, tételes egész-
ségügyi hozzájárulás. A támogatás 
felső határa az elismert költségek 
70%-a, mértéke legfeljebb 90 %-ig 
terjedhet, és a régióban legfeljebb 
egy évig adható.

A jogszabályi feltételek válto-
zatlanok maradtak a munkahely-
megőrző támogatás esetén is. Az 
Észak-alföldi Régióban pályázók 
a munkabér és járulékai együttes 
összegének 25-50%-os támogatását 
igényelhetik, a támogatás mértéke 
50-70%-ig terjedhet, és maximum 4 
hónap időtartamra nyújtható.

A mobilitási támogatások (hely-
közi utazás és csoportos személy-
szállítás) a korábbi feltételekkel 
vehetők igénybe.

A foglalkoztatás elősegítéséről 
és a munkanélküliek ellátásáról 
szóló törvény a munkaerő-piaci 
képzéseknek a támogatási rend-
szerben elfoglalt kiemelt szerepét 
tovább kívánta erősíteni, ezért és a 
képzésben történő részvétel ösztön-
zése céljából a keresetpótló juttatás 
összegét az eddigi minimálbér 60 
százalékának megfelelő fix összeg 
helyett a megállapításkor hatályos 
kötelező minimálbér összegére 
emelte. A keresetpótló juttatás 
megállapításának feltétele a mun-
kaügyi központ által felajánlott, 
illetve elfogadott, a legalább heti 
20 órát elérő (intenzív) képzésben 
való részvétel. Az álláskeresési 
támogatásban részesülő személy 
részére keresetpótló juttatást kell 
megállapítani – az álláskeresési el-
látás szüneteltetésével egyidejűleg 
– abban az esetben, ha a támogatás 
folyósítása alatt az állami foglal-
koztatási szerv által támogatott 
képzést kezd el a támogatott képzés 
időtartamára.

Észak-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ

Tájékoztatás a térség munkaerő-piaci 
helyzetéről és a támogatás-változásokról

A Sinka István Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára olvasótábort 
szervez általános iskolásoknak.

1. tábor: alsó tagozatosoknak. Ideje: július 9-14-ig. Helye: Földes, 
Szabadidő Központ.

2. tábor: felső tagozatosoknak. Ideje július 16-21-ig. Helye: 
Földes, Szabadidő Központ.

Jelentkezés: Sinka István Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára, 
Berettyóújfalu, Kálvin tér 1. sz. vagy telefonon: 54 500-207, 30 
487-2087 Szabó Istvánné gyermekkönyvtárosnál.

Olvasótábor

Az igény valóságot szül. Szokták mondani mindenféle polgárok. A 
makacs rágondolás és tenni akarás a megvalósulás záloga.

Tizedik éve. Igény, makacs rágondolás és önzetlen tenni akarás. 
Civil kezdeményezés, amely a város egyik legjelentősebb kulturális és 
szórakoztató alkalmává nőtte ki magát. Morotvanap. Lelkesedés és lokál-
patriotizmus, ami minden év változatlan velejárója. Idén sem másképp. A 
zöldbe kicsalogatott város évről évre szemtanúja lehet annak a változásnak, 
ami a Morotván elindult. Természetesen igaz Joe Girard azon idézete, 
miszerint a sikerhez nem visz lift, a lépcsőt kell használni, fokról fokra. 
A születésnapi torta formája nem véletlen volt.

Az idei rendezvény is méltó folytatása és ünneplése a megkezdett 
útnak, amit a szervezők valamikor egy évtizede kitűztek maguk elé. 
Szórakoztatni. Profizmussal…

A Morotva Egyesület túlnőtte szűkebb hazáját, a morotvai–szentmártoni 
városrészt, egyben bizonyosan, hogy így is lehet csinálni. 

Kevés olyan rendezvény van, amelynek tömegvonzása nagyobb lenne, 
s minőségi mutatói évről évre javulnának. 

A programok egész napos szórakozást kínálva vonultatták fel a város 
kulturális együtteseit, és adtak teret a bemutatkozásra. A műsor és prog-
ramdömping felsorolva is jelentős: óvodásoktól az ifjúsági együttesekig, 
néptánctól a fesztiválzenéig, a majorett és utcai táncosokig, a harcművésze-
tekig mindenki kedvére elégíthette ki kulturális éhségét. A lovasbemutató 
évek óta színfoltja a rendezvénynek, de íjászatban is próbára tehették a 
vállalkozó kedvűek tudásukat. A hagyományos Alvég – Felvég örökrang-
adó idén sajnos elmaradt, mert a terület jelenleg is folyamatos építés alatt 
áll. Reméljük, a következő évben már az új műfüves pálya partvonalán 
szurkolhatunk a focistáknak. De a sport szerelmesei futhattak, kerékpároz-
hattak, vagy egy egészen más „sport” rajongói a sörkertben hódolhattak 
egyéb szenvedélyüknek. A remek pörköltre el is kelt… 

Az este gazdag programja ezres tömeget vonzott az előző évekhez 
hasonlóan. Ihos József humorista Kató nénije, Balázs Fecó változatlanul 
változó évszakjai és „Liszter” Lisztes Sándor szín és zenei kavalkádja, a 
Los Andinos dél-amerikai muzsikája mindenkinek nyújtott szórakozást.  
A tűzijáték hab volt a tortán.

Nekem mégis a nap legmegfogóbb pillanata az ünneplésé volt, ahol a 
sokak összefogói, a rendezvény szervezői is köszönetet kaptak, hiszen Kiss 
Imre, Horváth Attila és Kirilla Sándor munkája nélkül nem jöhetett volna 
létre a város e minden évben várt eseménye. Sok éve. Éppen tíz.

Állok a véradás helyszíne mellett és gyermekkoromra visszaemlékezve, 
amikor a „bicajozás” célja nem más lehetett, mint a Morotva-liget három 
rozsdás hintája és nyikorgó forgója, moccanásra széteső mókuskereke, s a 
beton asztalon szurkoló lányok serege, akik a focistákat félszegen kacsintva 
nyilvánították ki a soha meg nem történt megszólítás lehetőségét.  

Csak a hely ugyanaz. A kép megváltozott… Ugye így is lehet csinálni? 
Csak így lehet csinálni…     

Így is lehet csinálni...

A Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ május 11-12-én a VII. 
Országos boncmesteri és asszisz-
tensi továbbképzésnek (OBAT) 
adott otthont. Ez a rendezvény 
az országban egyedülálló mó-
don biztosítja a továbbképzés 
lehetőségét, a kreditpontok meg-
szerzését a kórházak pathológiai 
osztályain, a fővárosi, megyei 
rendőrkapitányságok igazságügyi, 
orvosszakértői, rendőrorvosi in-
tézeteiben dolgozó boncmesterek 
számára. Ugyanakkor a pathológiai 
diagnosztika különböző területein 
dolgozó szövettani asszisztensek, 
immunhisztokémiai, cytológiai 
szakasszisztensek, diplomás ana-
litikusok, orvosok részére ez a 
továbbképzés egy újabb lehetőséget 
teremt a szakmai ismeretek bőví-
tésére, a modern vizsgálóeljárások 
megismerésére, a tapasztalatok 
megbeszélésére. Zalaegerszegtől 
Székelyudvarhelyig 64 kórházból 
és egyéb intézményből több, mint 
200 résztvevő érkezett városunkba. 
A megnyitón az elnökség tagjai: dr. 
Kovács Attila helyettes országos 
tisztifőorvos, fővédnök, Szeifert 
Ferenc, Berettyóújfalu város pol-
gármestere, dr. Bulyovszky Ist-
ván, a Területi Kórház főigazgató 
főorvosa, dr. Kincsesné Szónya 
Katalin mb. ápolási igazgató egyen-
ként köszöntötték a rendezvé-
nyen megjelenteket. Dr. Bánlaki 
Szidónia minőségügyi igazgató, 
osztályvezető pathológus főorvos a 
hetedik alkalom jelentőségét hang-
súlyozva megköszönte dr. Dombi 
Imre pathológus főorvosnak, a 
szervezőbizottság elnökének és 
munkatársainak kitartó munkáját, 
a résztvevőknek pedig hasznos 
továbbképzést, kellemes időtöltést 
kívánt. Ezek után dr. Dombi Imre 

beszélt ennek a továbbképzési 
formának a létrejöttéről, arról, 
hogy 2001-ben „hiánypótló és 
hagyományteremtő” szándékkal 
szerveződött meg az első OBAT 
azon egészségügyi szakemberek 
számára, kik az egész országban 
alig pár százan vannak, és eddig 
nem volt számukra ilyen lehetőség. 
Kiemelte, hogy az OBAT szerve-
zői, lebonyolítói a pathológiai osz-
tály dolgozói, akik évről évre – időt 
és energiát nem kímélve – végzik 
az előkészületeket, és a házigazda 
vendégszeretetével fogadják a 
résztvevőket. Harmadik alkalom-
mal került sor a Boncmesterek 
Országos Egyesülete által alapított 
„Lesznyák József-díj” átadására, 
amit idén Végh István egri bonc-
mesternek Seres Imre – a tavalyi 
díjazott – adott át. A plenáris ülésen 
toxikológiai témakörben dr. Ko-
vács Attila, Keller Éva professzor 
asszony, dr. Krasznai Géza egye-
temi tanár előadásait hallgathattuk 
meg. Nagy érdeklődéssel vártuk 
a televízió képernyőjéről is sokak 

által ismert dr. Zacher Gábor drog-
használatról szóló tájékoztatóját. 
Néhány óra szabad időtöltést kö-
vetően a Szabó Pál Kollégiumban 
zenés, táncos, svédasztalos fogadást 
tartottunk, ahol tombolahúzásra is 
sor került. A szombati napon az 
asszisztensi szekcióban elsőként 
dr. Pete László gasztroenterológus 
főorvos a Helicobacter pylori 
okozta gyomorbetegségekről tartott 
előadást. Ezalatt a boncmesteri 
szekcióban külön előadások hang-
zottak el pl. Hejce 2006 címmel, 
és megbeszélésre kerültek az ezzel 
kapcsolatos szakmai jellegű kérdé-
sek. A továbbképzés zárásaként dr. 
Megyeri József előadását mindkét 
szekció együtt hallgathatta meg. A 
kétnapos rendezvény szombat dél-
után fejeződött be. A szervezők, a 
pathológiai osztály dolgozói nevé-
ben köszönöm meg mindazoknak, 
akik segítették továbbképzés meg-
valósulását, szponzoraink anyagi 
támogatását. 

Daróczi Istvánné
vezető asszisztens

Országos továbbképzés
Berettyóújfaluban

Bíró Gyula
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A Pedagógiai országos szak-
mai tanulmányi verseny döntőjé-
ben Szőllősi Tamás, a Bessenyei 
György Szakközépiskola 13. D 
osztályos tanulója kiváló verseny-
dolgozatával és a szóbeli vizsgán 
kapott legmagasabb pontszámával 
harmadik helyezést ért el. Felké-
szítő tanárai: Móni Zsuzsanna és 
Vágóné Tóth Zsuzsa.

Az alábbiakban Szőlősi Ta-
más beszél magáról a versenyről: 
Iskolánkban már hagyomány az 
évenként megrendezett Országos 
szakmai tanulmányi versenyen 
(OSZTV) való részvétel a diákok 
körében. A Bessenyei György 
Szakközépiskolában, a gyermek- és 
ifjúságvédelmi asszisztens szakon 

társaimmal együtt én is benevez-
tem a pedagógiai OSZTV-re. Az 
írásbeli elődöntő alapján tizennyol-
cadikként kerültem be a legjobb 
21 versenyző közé. A döntő egy 
versenydolgozat elkészítésével 
kezdődött. Családom, barátaim 
és persze tanáraim segítségével 
fárasztó munkával bár, de időben 
elkészült a dolgozat. Április 25-én 
utaztam kísérőtanárommal, Móni 
Zsuzsannával Budapestre, a döntő 
helyszínére. A versenyen a 10-es 
sorszámmal vonultam a háromtagú, 
neves szakmai zsűri elé. A felelet 
során törekedtem a tömörségre, 
a magabiztos előadásra. Az ered-
ményhirdetésnél már mindenki 
tűkön ült, de amint közölték velünk, 

hogy valamennyien 60 % fölött tel-
jesítettünk, azonnal érezni lehetett 
a teremben a megkönnyebbülést, 
ezzel ugyanis elnyertük a szakmai 
vizsgamentességet. A neveket a 21. 
helyezettől visszafele kezdték el 
sorolni, én és tanáraim nagy örö-
mére az enyém meglepően későn 
hangzott el; sikerült a harmadik 
helyezést hazahoznom. Azóta is 
sokan gratulálnak, de igazán az 
töltött el boldogsággal, hogy a 
verseny során rengeteg emberre 
számíthattam. Köszönöm az isko-
lának, hogy biztosította számomra 
a versenylehetőséget; különösen 
sokat segített, és végig biztatott 
Móni Zsuzsanna és Vágóné Tóth 
Zsuzsa tanárnő. Hálás vagyok 

családomnak, hogy mindenben 
számíthattam rájuk. Köszönöm a 
biztató szavakat, mosolyokat, sms-
eket, e-mail-eket. Nekem ez volt az 
igazi nyeremény.

Gratulálunk a szép teljesít-
ményhez.

Bessenyei-szakközépiskola

Véget értek a Berettyóújfalui Diáksport Bizottság területéhez tartozó 
városi és város környéki iskolák részvételével megtartott körzeti–városi 
diákolimpiai versenyek tavaszi versenysorozatának küzdelmei. Legnépe-
sebb a labdarúgás versenysorozata volt, ahol városi, kiskörzeti selejtezők 
lejátszása után kerültek a körzeti döntőbe a csapatok. Kézilabda és atlétika 
sportágban összevontan rendeztük meg a körzeti–városi versenyeket, és 
hirdettünk győzteseket. Atlétika sportágban közös városi –körzeti versenyt 
bonyolítottunk le, kézilabda sportágban körzeti döntő nem került megren-
dezésre, az általunk rendezett megyei elődöntőkön a Berettyóújfalui II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapatai vettek részt. Eredmények:

Atlétika
I. kcs. kétpróba (kislabdadobás,  40 m-es futás) lány, egyéni
1. Ökrös Renáta József Attila Általános Iskola, Berettyóújfalu
2. Szőke Kinga II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu
3. Bukta Vanessza II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu

I. kcs. kétpróba lánycsapat
1. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu
2. József Attila Általános Iskola „A”, Berettyóújfalu
3. József Attila Általános Iskola „B”, Berettyóújfalu

I. kcs. kétpróba fiú, egyéni
1. Szatmári Tamás József Attila Általános Iskola, Berettyóújfalu
2. Szabó Béla Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Berettyóújfalu
3. Kamuti Erik II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu

I. kcs. kétpróba fiúcsapat
1. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola „A”, Berettyóújfalu
2. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola „B”, Berettyóújfalu
3. József Attila Általános Iskola „A”, Berettyóújfalu

II. kcs. hárompróba (60 m-es futás, távolugrás, kislabdadobás) lány, 
egyéni
1. Lőkös Irma II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu
2. Szatmári Panna II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu
3. Incze Tamara II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu

II. kcs. hárompróba lánycsapat
1. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola „A”, Berettyóújfalu
2. József Attila Általános Iskola „A”, Berettyóújfalu

II. kcs. hárompróba fiú, egyéni
1. Végh Gergő József Attila Általános Iskola, Berettyóújfalu
2. Rinyu Balázs József Attila Általános Iskola, Berettyóújfalu
3. Turbuk Norbert II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu

II. kcs. hárompróba fiúcsapat
1. József Attila Általános Iskola „A”, Berettyóújfalu
2. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola „A”, Berettyóújfalu
3. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola „B”, Berettyóújfalu

III. kcs. négypróba (60 m-es futás, távolugrás, kislabdadobás, 600 m-es 
futás) lány, egyéni
1. Fent Virág II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu
2. Csuha Ildikó II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu 
3. Kolozsvári Nóra II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu 

III. kcs. négypróba lánycsapat
1. József Attila Általános Iskola „A”, Berettyóújfalu
2. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola „A”, Berettyóújfalu
3. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola „B”, Berettyóújfalu

III. kcs. négypróba fiú, egyéni
1. Szűcs Csaba II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu
2. Kiss Balázs II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu
3. Bukta János II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu

III. kcs. négypróba fiúcsapat
1. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola „A”, Berettyóújfalu
2. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola „B”, Berettyóújfalu
3. József Attila Általános Iskola, Berettyóújfalu

IV. kcs. ötpróba (100 m-es futás, súlylökés, távolugrás, kislabdadobás, 
800 m- es futás) lány, egyéni
1. Szabó Anikó II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu
2. Lakatos Jennifer II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu
3. Medgyesi Réka II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu

IV. kcs. ötpróba lánycsapat
1. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola „A”, Berettyóújfalu
2. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola „B”, Berettyóújfalu
3. József Attila Általános Iskola, Berettyóújfalu

V. kcs. ötpróba fiú, egyéni
1. Krucsó Attila II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu
2. Végh Sándor Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Berettyóújfalu
3. Szalma Dávid József Attila Általános Iskola, Berettyóújfalu

IV. kcs. ötpróba fiúcsapat
1. József Attila Általános Iskola „A”, Berettyóújfalu
2. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola „A”, Berettyóújfalu
3. Szentpéterszegi Általános Iskola

A diákolimpiai küzdelmek további, labdarúgás és megyei eredménye-
iről a későbbiekben számolunk be.

Gratulálunk a versenyzőknek és iskoláiknak a versenyeken elért ered-
ményekhez. Berettyóújfalu város diákolimpikonjai, testnevelői köszönik 
a támogatást városunk ifjúsági és sportbizottságának, amely lehetővé tette 
a versenyek lebonyolítását.

Kovács Zoltán,
a Berettyóújfalui Diáksport Bizottság elnöke

– Reagálás a Fidelitas 2007. május 
11-én megjelent, Újra a fiatalokon 
csattan az ostor! című cikkére –

Nem szoktunk ebben az újság-
ban publikálni. Nem, mert úgy 
gondoljuk, hogy a Bihari Hírlap 
nem arra való, hogy mi, politikai 
pártok és ifjúsági szervezeteik e 
rovatok között folytassuk a nagy-
politika vitáit. A Bihari Hírlapban 
a helyi híreknek, történéseknek van 
helyük. Ennek ellenére most úgy 
éreztük, reagálnunk kell.

Valóban igaz, május 1-jétől 
drasztikusan emelkedtek a diákje-
gyek árai. A Fiatal Baloldal Orszá-
gos Választmányának körülbelül 
nyolc hónapja rendszeresen témája 
az ügy. Mi az elejétől kezdve 
elleneztük a kedvezmények meg-
kurtítását, főleg olyan formájában, 
amilyenben január előtt volt (ekkor 
a javaslat szerint a hallgatók csak 
a lakhely és iskola között vehették 
volna igénybe kedvezményüket, 
a levelezősök és esti tagozatosok 
pedig egész árú jeggyel utazhattak 
volna). Tehát januárban kezdődött 
a társadalmi vita a liberális Gazda-
sági és Közlekedési Minisztérium-
ban, melyre többek között a Hall-
gatói Önkormányzatok Országos 
Konferenciája (HÖOK) és minden 
nagyobb ifjúsági szervezet, köztük 
a Fidelitas és a Fiatal Baloldal 
(FIB) is meghívást kapott. Ekkor 
dr. Varga László, a FIB elnöke ki is 
fejtette álláspontunkat. A Fidelitas 
ugyanakkor ezt nem tette meg, 
hiszen egyetlen ilyen egyeztetésen 
sem jelent meg. 

Hosszas tárgyalások után (me-
lyeken a FIB mindig részt vett), vé-
gül a HÖOK javaslatait is beépítette 
a minisztérium a rendelkezésekbe, 
hiszen végül is ők a hallgatók meg-
választott képviselői.

A hallgatók esélyegyenlőségéről 
annyit, hogy a HÖOK szerint az új 
rendszer „túl igazságos”, mégpedig 
azért, mert nem csak jövedelem 
alapján kapnak támogatást a hall-
gatók, így nem csak az adózni nem 
szerető szülők – akik egyébként jó-
módúak – gyermekei kapnak majd 
szociális támogatást. Két kategória 
lesz. Az I. kategóriába a hátrányos 
helyzetű hallgatók kerülnek, akik 

a hallgatói normatíva minimum 
10%-át, azaz 11 650 forintot kap-
nak havonta, a II. kategóriába a 
halmozottan hátrányos helyzetűek, 
akik a normatíva minimum 20%-
át, azaz 23 300 forintot kapnak 
havonta, az eddigi minimum 6000 
forint helyett. A kategóriákba so-
rolás például az alapján történik, 
hogy a hallgató árva-e, hátrányos 
helyzetű-e stb. Sok-sok hallgató 
pedig szociális rászorultság alap-
ján tandíjmentességet kap. Mivel 
a beszedett tandíj fele a hallgatói 
önkormányzatokhoz jut, sokkal 
magasabb lesz a lakhatási támo-
gatás és a tanulmányi ösztöndíj is. 
Tehát a szegények, a jól tanulók a 
mai juttatások többszörösét fogják 
megkapni. Ez a rendszer IGAZ-
SÁGOS!

Dr. Molnár Lajos volt egész-
ségügyi minisztert lemondása 
előtt egy nappal a FIB elnöke 
egyeztetésre hívta, és arra kérte, 
maradjon meg a fiatalok ingyenes 
egészségügyi ellátása az érettségi 
és a felsőoktatási intézményekbe 
való beiratkozás közötti három 
hónapban, ugyanis ekkor nincs 
hallgatói jogviszonya a fiatalok-
nak. A volt egészségügyi miniszter 
elismerte a hibát, és befogadta a 
javaslatot. Kormányrendeletben 
rögzítették két nap múlva, hogy a 
diákigazolvány lejártától még 60 
napig biztosított a fiatal.    

A minimális számú, vesztesé-
gesen működő, megszüntetendő 
vasútvonalak helyett buszok fognak 
járni, tehát az érintett falvak nem 
lesznek „elvágva a környező világ-
tól”. Ez sokkal kevesebb pénzébe 
kerül az adózó embereknek, mintha 
maradna a sok pénzt felemésztő, 
kihasználatlan vasútvonal.

Úgy gondoljuk, a fiatalokat 
méltán kell képviselni bárhol az 
országban, az ilyen jellegű politikai 
vitákat pedig a tárgyalóasztalok 
mellett kell megvívni, nem pedig a 
Bihari Hírlapban.

A továbbiakban az ilyen jellegű 
„vitairatokat” a berettyoujfalu@fiat
albaloldal.hu e-mail címre várjuk.

Tisztelettel:
Solymosi Árpád

elnök
FIB Berettyóújfalui Szervezete

Szakmai siker a Bessenyeiben

Postaládánkba érkezett
Miként is csattan

a fiatalokon az ostor?
A Bessenyei György Szakközépiskola (4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 

9-11. tel.: 54 402-094, 54 500-165) a 2007/2008-as tanévre várja az érdek-
lődő érettségizett fiatalok jelentkezését az alábbi szakmai képzésekre:

Szakma megnevezése Képzési idő OKJ-s szám
Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens 1 év 54 149902
Számítástechnikai szoftver üzemeltető 1 év 52 464103
Vendéglátó technikus 2 év 52 782202
Multimédia-fejlesztő 2 év 54 840901
Számítástechnikai programozó 2 év 54 464104

Jelentkezni lehet a kérelem és érettségi bizonyítvány benyújtásával 
augusztus 15-ig. Érdeklődni lehet az iskola igazgatójánál.

Kocsis Ferenc igazgató

Érettségizett fiatalok 
figyelem!

A május 12-i hétvégén a Budapest Bank (GE Money Bank) berety-
tyóújfalui fiókjának 8 munkatársa, a GE közösségi napok alkalmából 
az oktatókkal és a szülőkkel közösen a József Attila Eltérő Tantervű 
Általános Iskolában és a Széchenyi utcai Tagóvodában az intézmények 
udvarán található játékok felújításával, festésével, valamint virágok 
és dísznövények ültetésével tették barátságosabbá a gyermekek kör-
nyezetét. 

Óvodát és iskolát szépített
a Budapest Bank berettyóújfalui fiókja

DIÁKSPORT HÍREK

Iskolánkban – a Széchenyi Ist-
ván Általános Iskolában – immár 
negyedik esztendeje hirdetjük meg 
népszerű tavaszi természetvédő 
programunkat. 

Pedagógiai egyéniségeinknek 
köszönhetően évtizedek óta gazda-
gítjuk városunkat olyan személyi-
ségekkel, kiknek életében a nem-
zeti kultúra /helytörténeti értékek, 
zenei nevelés, néptánc, népzene, 
természetszeretet/ egyetemes érté-
keinek tisztelete aktív lokálpatrióta 
szemlélettel társul. Iskolaépüle-
tünk parkosított környezete több 
mint száz különleges növényével 
elődeink gondoskodása mellett 
jól jelzi jelenlegi használóinak 
igényességét is egy egészségesebb 
környezet kialakításában. Az elmúlt 
két év során kb. 50 fát ültettünk. 
A város egyetlen még megmaradt 
keményfaliget erdejének közelsé-
ge lehetőséget nyújt számunkra, 
hogy Berettyóújfalu még meglévő 
természeti értékeivel neveltjeink 
Herman Ottó és Kaán Károly elkép-
zelései alapján a tanítási órák során 
ismerkedhessenek meg. A GAIA 
/Földanya/ programhoz kapcsoló-
dóan az őszi és tavaszi időszakban 
évfolyamonként két órát szánunk 
arra, hogy tanulmányi sétát tegyünk 
osztálykeretben a Rét-sziget erdő 
(Barcsay-kert), s a vele tulajdon-
képpen szerves kapcsolatban lévő 
Sárostó-Morotva növény- és állat-
világának megismerésére. 

Környezettudatos nevelési prog-
ramunkhoz kapcsolódik az a kör-
nyezetvédelmi takarítási akciónk 
is, melyet a Föld napja alkalmából 
április 23-án, hétfőn bonyolítottunk 
le az erdőben található kommunális 
hulladék eltávolítására. A Herpály 
Team Kft. támogatásának s a több 
mint 60 fő „széchenyis” önkéntes-
nek köszönhetően az erdő egy óra 
leforgása alatt több mint ötven zsák 
szeméttől szabadult meg. 

Tanulóink a város környéki 
vizes élőhelyeken tett tanulmányi 
túrákról, madármegfigyeléseikről 
írásos és digitális anyagot gyűj-
tenek, tablót készítenek. Tavaszi 
természetvédő programunk a Ma-
darak fák napján megrendezésre 
kerülő kerékpáros túraversennyel 
zárul. A 4-8. osztályok a versenyen 
két ötfős csapattal vesznek részt, s 
a távot az általunk készített turista 
térkép alapján teszik meg. Az állo-
mások feladatainak megoldásával 
neveltjeink számot adnak a prog-
ram során elsajátított ismereteikről 
is. Az immár negyedik alkalommal 
megrendezésre kerülő túraverseny 
nagy népszerűségnek örvend.

Ezúton szeretném megköszönni 
mindazok támogatását - szülők, 
pedagógusok, vállalkozók - akik 
munkájukkal, anyagi hozzájárulá-
sukkal segítik ÖKO-programunk 
megvalósítását.

Szarka István
tanár

Természetvédő programok 
a Széchenyiben

SZERKESZTŐI MEGJEGYZÉS: Az érvényben lévő (1986-os) sajtó-
törvény, illetve a ránk kötelező érvényű sajtóetikai szabályok értelmében 
kötelességünknek tartjuk az eltérő  vélemények szabad áramlásának 
lehetőséget adni, illetve  nyilvánosságot biztosítani még abban az esetben 
is, ha a közölt gondolatokkal nem feltétlenül tudunk azonosulni.
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Kedves Testvérünk!
Meghívó

Fotó: Kari

feladatának, hogy a térség területén 
élő pedagógusok számára szakmai 
konferenciát szervezzen, a változá-
sokra felkészítő segítséget nyújtson, 
hiszen olyan időket élünk, amikor 
az intézményfenntartóknak fájdal-
mas lépéseket is meg kell tenniük, 
és keresniük kell minden szinten 
az együttműködés lehetőségét a 
továbbélés érdekében. Elmondta, 
nehéz döntések várnak rájuk, mint 
ahogy ez a legutóbb, a települési 
önkormányzatok vezetőinek egyik 
találkozóján is kiderült, ahol igen 
heves viták kísérték az átalakulás-
sal kapcsolatos megbeszélést, de 
közösen átgondolva a lehetőségeket 
sokat tudnak tenni azért, hogy a 
jövőben az együttműködés ered-
ményes legyen. 

Gyula Ferencné országgyűlési 
képviselő asszony a konferencia le-
vezető elnökeként Bihar hátrányos 
helyzetét elemezte. Kijelentette, 
sok fejlesztés kell, hogy kilábaljunk 
ebből az állapotból, hogy fejlődés-
nek indulhassanak a gazdaságilag 
lemaradó és elöregedő települések, 
hogy megakadályozhassuk a fia-
talok elvándorlását munkahelyek 
hiányában a térségből. Majd az 

országgyűlési képviselő asszony a 
konferencia napirendjét ismertetve 
a résztvevők figyelmébe ajánlotta 
az Apáczai Tankönyvkiadó és a 
Nemzeti Tankönyvkiadó tankönyv-
bemutatóját és a rendezvényt színe-
sítő gyermekrajzokat, amelyeket 
a Csökmői Faluház és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulóinak mun-
káiból állítottak ki a nagyteremben. 
Az előadók sorát az igen messziről, 
Somogyból érkező, Farkasné Szabó 
Ildikó közoktatási szakértő nyitotta, 
aki Koppány-völgye Többcélú 
Kistérségi Társulásának 2003-ban 
elkezdett intézmény-átszervezési 
folyamatát mutatta be a hallgató-
ságnak abból az indokból, hogy 
térségükben a helyzet, a dilemmák, 
a feladatok hasonlítanak Biharéhoz. 
Ott is igen jelentős gyereklétszám 
csökkenéssel, kis létszámú tanu-
lócsoportokkal és a finanszírozási 
lehetőségek szűkülésével kellett 
szembenézniük. Az előadó az át-
szervezés módjainak tapasztalatait 
megosztva optimizmusra szólította 
térségünk érintettjeit. 

Nagyrónai László, az Oktatási 
Minisztérium államtitkárságának 
szakmai tanácsadója az aktuális 
jogszabályokat ismertette a jelenlé-

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája” 

„Amikor a pünkösd napja eljött, 
mindnyájan egy akarattal együtt 
valának. És lőn nagy hirtelenséggel 
az égből, mintegy sebesen zúgó 
szélnek zendülése… És megjelen-
tek előttük kettős tüzes nyelvek, 
és üle mindenkire azok közül. És 
megtelének mindnyájan Szentlé-
lekkel” (Apostolok Cselekedetei 2. 
rész 1-4. verse)

Egyházközségünk nevében 
nagy szeretettel meghívjuk Önt és 
kedves családját pünkösd szombat-
ján, délután 3 órára a református 
templomba konfirmációs ünnepi 
istentiszteletre, ahol ebben az esz-
tendőben 44 fiatal testvérünk tesz 
vallást hitéről Isten és a gyülekezet 
színe előtt.

Szintén szeretettel meghívjuk 
Önt szeretteivel együtt pünkösdva-
sárnap délelőtt, 10 órára úrvacsorás 
istentiszteletre, melyen igét hirdet a 
Debreceni Református Hittudomá-

nyi Egyetem ünnepi küldötte, legá-
tusa, valamint konfirmált fiataljaink 
ekkor vesznek először úrvacsorát a 
gyülekezet közösségében.

Önnek és szeretteinek áldott 
pünkösdöt kívánunk egyházközsé-
günk nevében:

Görbendi Andrásné főgondnok, 
Jakab Péterné gondnok, Veress 

Rudolf gondnok, Nagy Béla 
lelkész, Majláth József lelkész

vők számára, biztatásként elmond-
ta, hogy a kormányzat igen jelentős 
összeget áldoz az átszervezésekre a 
2007-es költségvetéséből. 

Dr. Kovács János főiskolai 
adjunktus pedig ahhoz próbált 
segítséget nyújtani, hogy hogyan 
éljék túl az érintettek a szervezetek 
szándékolt és spontán átalakulásait. 
Ehhez kapcsolódott dr. Dávid Imre 
egyetemi adjunktus előadása is, aki 
pszichológiai és pedagógiai szem-
pontból vizsgálta az átalakítások 
gyermekekre gyakorolt – sokszor 
igen problematikus helyzeteket és 
negatív pszichés megnyilvánuláso-
kat előidéző – hatásait. 

A konferencia délutánján az ér-
deklődő pedagógusok egyéni gon-
dolataikat és kérdéseiket tehették 
fel az átszervezéshez kapcsolódóan 
munkajogi, tanügyigazgatási és az 
esélyegyenlőség témakörében dr. 
Kalicz Éva jogásznak, Balog Gyula 
régiós koordinátornak, illetve a már 
említett Nagyrónai László szakmai 
tanácsadónak. 

A rendezvény fővédnökei dr. 
Vitányi István országgyűlési képvi-
selő és Szeifert Ferenc polgármester 
voltak. 

L. M.

Két éve itt, a Bihari Hírlapban 
egy szép közművelődési vállalko-
zásról írtam, melynek Nagy Zsolt 
Csabáné fáradozása nyomán a 
Sinka István-könyvtár adott ott-
hont. Akkori jegyzetem Kopányi 
Ildikó középiskolai tanárnő érdekes 
és tartalmas előadásairól szólt, nem 
recenzió, sokkal inkább elismerés 
és köszönet volt. 

És most véget ért. 
A közművelődés köztisztelettel 

„kitüntetett” két kiváló helyi sze-
mélyisége a hallgatóságától most 
elköszönt. Nagy Zsolt Csabáné 
könyvtáros – élve jogaival – május-
ban „nyugállományú értelmiségi” 
lesz. Még nem tudja, ez bizony: 
rang! Elismerés és kiemelkedés, 
derű és zajtalan harmónia, idő és 
alkalom gyönyörködni az égbolt 
varázslataiban, elmélyedni a haj-
nalcsillag titkos üzeneteiben. Erika 
emlékezetes éveket, szép örökséget, 
gazdagságot hagy maga után. Kö-
vetésre méltó példát. Az olvasók 
– mind a kétezer – most szépen 
megköszönik a szétosztott öröksé-
get, „a bölcsek és költők műveit”. A 
szellemiséget, a szívükben tudással 
és szeretettel lobbantott apró kis 
tüzeket, a hangyaszorgalommal 
épített hitet.

* * *
Kopányi Ildikó városunk kivé-

teles személyisége. Kiemelkedő 
tudású tanár, akinek ismeretei 
mellett olyan adottságai is vannak, 
amellyel eme tudást közkinccsé 
képes tenni közérthető módon, 
magas színvonalon. Tanúi, részesei 
voltunk 2002 ősze óta, s most a 
huszonötödik alkalommal. A leg-
nagyobb magyar költők műveiből 
– Balassitól Petőfin át Pilinszky 
Jánosig – választotta a „textust”, 
s ezeket elemezte, máskor egybe-
vetette próféták, evangélisták ta-
nításaival is. Izgalmas fejtegetések 
és összegző értékelések hallgatói 
lehettünk. Pehelykönnyű, kicsi 
életünkre a veszélyes zord világ 
ellenében így súlyosodó hittel állha-
tunk a megmaradás reményében. A 
tanárnő munkája szép teljesítmény 
volt ebben a hiábavalóságokkal 
ékített világban, érdemes és hasz-
nos fáradozás az önmegvalósító 
csalfaság korszakában. Roskadozó 
szellemi-erkölcsi életünk okán 
ilyen „vállalkozások” sokaságára, 
rendszerére volna szükség. A 
„tanszék” mostani felszámolá-
sa alkalmával Nagy László két 
versét ismerhettük meg, a Kinek 
fáj, emberek és a Csodák csodája 

című versek mondanivalójával 
vállalhattunk erkölcsi és szellemi 
közösséget.

Nagy László jelentős költő, 
még a XX. század óriásai között 
is annak tartható. Avatottak után 
mondhatom: Nagy László költésze-
te az említett óriások életművével 
azonos értékű. Versei olvasása 
közben tapasztalhatjuk, kivételes 
nyelvi ereje van. Miként megérez-
hetjük azt is, hogy ezek a versek 
nagy látóképességgel széttekintő 
alkotó remekei. Nemzete iránti 
elkötelezettsége kétségtelen, bár e 
hűségét programszerűen a versek-
ben soha nem fogalmazza, azonban 
a sorokból a történeti felelősség 
mindig felismerhető. Mindezt a 
most bemutatott versek is bizonyít-
ják. Ez kapott hangsúlyt Kopányi 
tanárnő elemzésében is. A vívódó, 
gyötrődő költői felismerés: „ki old 
meg téged, dráma,/ te fekete-fehér?/ 
Megoldhatatlan a lét.” Sorsunk ren-
deltetését, létünk értelmét kutató, a 
gondolkodó írástudók legjava sem 
jutott tovább a válaszokkal soha: 
kapálgassad, gyomlálgassad ember 
a kertedet, a napfény és eső áldása 
majd termést hoz néked, Madách 
nagy művének záró sora is a küz-
dés és bizakodás folytonosságát 
szánja útravalóként az embernek. 
Mások is, a Nagy László előttiek 
mind felismerték a kétosztatú lét 
kérlelhetetlenségét, a fekete-fehér 
küzdelmének a kezdetektől az idők 
végezetéig tartó drámáját, a fény 
és árnyék örökös jelenvalóságát, 
a boldogság nyomában járó le-
hangolódás szomorúságát. A hittel 
élőknek a csodák csodája mégis el-
következhet, a csoda beteljesedhet. 
A sír száját elzáró követ – mint a 
versben – az emberfia a Gondvi-
selés erejével elfordíthatja. Az em-

berfia feltámadhat, a sziklaüregből 
is lehet szabadulás: „Gondok, bajok 
elúsznak.” Ha hitünk erős, szelle-
münk emelkedett „elrobog, ami rút, 
ami régi,/ hinni tudok én, próbálok 
élni.” A költő, ím kőtáblára írható 
törvényt alkotott. Csodák csodája 
az, hogy a küzdelmek és kínok 
okozta kiábrándulás után békesség 
és szeretet simulhat szíveinkhez. 
Hűséges csillagok fénye alatt uj-
jonghatunk, a költőt idézem újra: 
„hinni tudok én, próbálok élni”, a 
csodák csodája jussod így lehet. 

Ilyesfélékről és sokkal többről is 
esett szó a huszonötödik alkalom-
mal, méltó módon a jubileumhoz.

* * *
Az emberiség jövője műveltség 

és kultúra nélkül elképzelhetetlen. 
A kultúra meghatározó tényező 
lesz a globalizmus korszakában 
is. Erőforrás. Nélküle a modern 
társadalmak agresszivitása – már 
tapasztaljuk – katasztrófát zúdít 
az emberiségre. A bankokkal, 
plázákkal, autópályákkal túlzsúfolt 
Neandervölgy látomása már körvo-
nalazódik. Nincs hát választásunk. 

* * *
Kopányi Ildikó tanárnő is, Nagy 

Zsolt Csabáné könyvtáros is, mint 
a végzős diákok, most szépen 
elballagtak. A dallam ittmaradt: Ez 
út hazámba vissza visz…

Nekünk, a magyar végeken 
élőknek a reményt mindig is hű-
séges lantosaink, igriceink, Barla 
diák ivadékai hozták. Mi lesz a 
„végbeliekkel, ifjú vitézekkel” 
költők ezüsthajú táltosának ősfolk-
lórban fogant himnuszai, gyámolító 
mítoszok poézise nélkül? Mi lesz? 
A dallam száll „az élet hív, a munka 
vár, itt az óra, meg ne állj, Tovább, 
tovább, tovább…”

Szívós István

Ez út hazámba vissza visz...
2004 óta Magyarország is tagja az Európai 

Uniónak, mégis az átlagpolgár számára nehéz 
megfogalmazni, mit jelent e tágabb integrációhoz 
való tartozás. A mindennapok hírolvasó, hallgató, 
hivatalba ügyintézni járó embere szembesül az Unió 
szabályaival, értesül a fontosabb eseményekről. 
„Brüsszel nagyon messze van  Magyarország keleti 
végeihez!”- mondta minap egyik ismerősöm. Ezt az 
anomáliát próbálta enyhíteni a Karácsony Sándor Kol-
légiumban rendezett vetélkedő, amelyen a kistérség 
kollégiumainak csapatai versenyeztek. A Magyarok 
Európában – Itthon az EU-ban elnevezésű vetélkedő 
pénzügyi forrását az Oktatásért Közalapítványhoz 
benyújtott sikeres pályázat biztosította. Az ötfős 
csapatok játékos feladatok megoldásával mérték össze 
tudásukat. Az európai zenekultúra egyes darabjainak, 
az európai irodalom neves alkotóinak, a híres európai 
épületek felismerésén túl előzetes feladattal készültek 
a fiatalok. Nevezetesen: az Európai Parlamentben 
magyar napot szerveznek a képviselőknek, s ennek 
virtuális megszervezése a kollégiumi csapat feladata 
volt. Az igényesen elkészített prezentációk, a remegő 
hangon kezdődő, majd egyre határozottabbá váló 
kísérő előadás meggyőzte a szakértőkből álló zsűrit, 
hogy a magyar kultúra nem csupán a határainkon belül 
létezik, hanem a Kárpát-medence egészében kell gon-
dolkodnunk, s nyilvánvaló lett az előadások kapcsán, 

Az EU 50. évfordulóját ünnepelték

hogy szűkebb hazánk, Biharország szépségei, értékei 
még felfedezésre várnak.

A jó hangulatú, izgalmakkal zajló vetélkedő első 
helyezettje a derecskei Lórántffy Zsuzsanna Kollé-
gium csapata, második lett a berettyóújfalui Arany 
János Kollégium, harmadikként végzett a püspök-
ladányi Karacs Ferenc Kollégium, negyedik lett a 
biharkeresztesi Bocskai István Diákotthon csapata és 
sereghajtó lett a házigazda, Karácsony Sándor Kollé-
gium. Lévai Ágnes, a zsűri elnöke záró gondolatában 
kiemelte, hogy csak úgy válhatunk igazán európaivá, 
ha megismertetjük és elfogadtatjuk magyarságunkat 
Európával.

Zsákai Ildikó

Április 22-én, vasárnap dél-
előtt érdekes jelenségre lehettek 
figyelmesek Berettyóújfalu lakosai. 
Szirénázó rendőrautó és mindjárt 
két polgárőrséges gépkocsi hívta 
fel a figyelmet a közeledő tömegre. 
A Bihari Természetbarát Egyesület 
megint csak színt vitt városunk 
életébe.

Aki már hallott szemétszedő tú-
ránkról (Népliget, Csonkatorony), 
műveltségi vetélkedőnkről, elő-
adásainkról, kulturális program-
jainkról, kirándulásainkról, annak 
nem okozott meglepetést a 93 
kerékpáros megjelenése városunk 
főútján.

A Föld napján egyesületünk 
is csatlakozott az eredetileg San 
Francisco-ból indult mozgalomhoz, 
a Critical Mass kerékpáros felvonu-
láshoz, hogy felhívjuk a közleke-
dők, kiváltképp az autósok figyel-
mét a tisztább, környezetbarátabb, 
csendesebb, mindemellett egész-
ségesebb közlekedési módra, a 
kerékpározásra. Bizonyára sokan 
látták már a péntek délutáni, pö-
fögő, duruzsoló autóktól fulladozó 
belvárosi kereszteződéseket, ami-
kor mindenki csak az autót tekinti 
lehetséges közlekedési alterna-
tívának. Számomra elszomorító 
látvány. Remélem, hogy az idővel 
egymásba érő bringautak egyre 
több mindenkit ösztönöznek 2 
kerék mellőzésére. Éppen ezért 
tekertünk mi is 10 kilométert ezen 
a napsütéses délelőttön.(Folytatás az 1. oldalról)

Pontban 10 órakor magasba 
emelkedtek a kerékpárok, akárcsak 
az ország fővárosában és nagyobb 
városaiban is. Ezt követően gördült 
ki a Szent István térről a legválto-
zatosabb fajtájú biciklik valósá-
gos garmadája. A hagyományos 
kétkerekűeken kívül néhány igazi 
ritkaság is felbukkant, két kislány 
házi készítésű chopperen gördült ki 
a térről, amit időközben tandemre 
cseréltek a felvonulás kedvéért.

Szokatlan és szemet gyönyör-
ködtető látvány volt szemlélni az 
előbb az északi, majd a város déli 
részén lévő körforgalmat felkereső, 
főúton kígyózó tömeget. Ha valaki 
lemaradt volna róla, egyesületünk 
honlapján, a www.btbe.fw.hu 
oldalon megtekintheti a képeket. 
Itt találjuk a legfiatalabb szimpa-
tizánsról készült, már-már reklám-
képnek beillő fotót is. A nagyjából 

hároméves csöppség lábbal hajtós 
műanyag motoron gyarapította a 
tömeget.

Kritikus tömeg. Ez a fogalom 
a kémia szerint az a mennyiség, 
amely önműködő, öngerjesztő, 
önfenntartásra képes folyamatot 
eredményez. Ezt néhány autós 
szerint nekünk is sikerült elérnünk, 
legalábbis erre engedett következ-
tetni a hol türelmetlenkedő, hol 
készséggel araszoló autósok tekin-
tete. Szerintem is elértük. Éppen 
ez volt a cél!

Számomra a közel százfős 
tömeg igazi jutalom volt, a több 
napos szervezés igazi elismerése. 
Amikor azonban a felvonulás után 
még mindig volt 38 kerékpáros, aki 
úgy gondolta, hogy velünk tart a 30 
km-es túrán is, valami olyat érez-
tem, mint amikor valaki megnyeri a 
lottó ötöst. Köszönöm nekik!

Soha nem látott méretű csapat 
kerekezett a volt katonai repülő-
tér elhagyatott műtárgyai között, 
erdők, ligetek egymásutánjában. 
Sajnos az egyik ritkított akácos 
révén sikerült rekordot dönteni, 
minden harmadik biciklire jutott 
egy defekt, szám szerint tizenkettő. 
Bár hosszadalmas és önfeláldo-
zó munka volt, együtt sikerült 
mindenki tarka kerekébe életet 
és levegőt lehelni. Egyesületünk 
sosem hagy magára senkit. A 
Keleti-főcsatorna susogó fasora, a 
bakonszegi Remete-tó romantikus 
partja minden fáradtságot kárpótolt. 
A faluban mindenkinek jutott egy 
pohár frissítő, hogy legyen elég 
üzemanyag a hazafelé vezető úton. 
Nem is rossz fogyasztás: 100 km-en 
egy kulacs bionafta.

A látnivalók sorát a Nadányi-
Miskolci kúria és a Bessenyei-
emlékház meglátogatásával, rövid 
történetük megismerésével zártuk, 
végül hazatértünk a délelőtt még 
bringásoktól hemzsegő Szent István 
térre. A város kirándult, megmoz-
dult egy közös célért.

Hegedűs Zoltán
Bihari Természetbarát Egyesület

Critical Mass kerékpáros felvonulás
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Sporteredmények

GYERMEKNAP
Május 26-án, szombaton gyer-

meknapot rendezünk a Ligetben. 
14.30 órától arcfestés, kézműves 
játszóházak, bábkészítés, játék-
vásár, 15 órakor Szűcs László 
bűvész műsora, 16.30 órakor Be-
nedek Elek: Jégország királya 
című bábelőadás a Matyi Műhely 
Bábszínház előadásában és még 
sok meglepetés ajándék!!!

 * * *
SZÍNHÁZ BÉRLET

A nagysikerű színházi bérletso-
rozatunk 3., egyben záró előadását 
június 5-én, kedden, 19 órakor tart-
juk.  A Pardon, tévedtünk... avagy 
három dinnye egy száron című 
zenés kabaréműsort a Nagyváradi 
Állami Színház Szigligeti Társulatá-
nak vendégjátékában láthatják.

Belépődíj: 1.500 Ft, a bérletek 
érvényesek.

 * * *
KIÁLLÍTÁS

Gombos Ferenc Berettyóújfalu 
című fotókiállítása megtekinthető 
június 6-ig, naponta 9 és 17 óra 
között.

 * * *
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

Csontritkulást megelőző torna 
május 29-én, kedden, 17 órától. 
Mindenkit szeretettel várunk!

 * * *
ZENÉS NYÁRI ESTÉK

Zenés nyári esték koncertso-
rozatot indítunk ebben az évben 
is a Sinka István Városi Könyvtár 
udvarán. Előadásaink:

Június 1. Krónikás ének a sze-
retetről című zenés irodalmi est. 
Előadók: Dévai Nagy Kamilla és a 
Krónikásének Zenede növendékei

Június 8. a nagyváradi Partium 
Keresztény Egyetem kamarakó-
rusa

Június 15. Musica Solaris 
régizene együttes hangversenye

Június 22. Banchieri ének-
együttes koncertje.

Rossz idő esetén az előadások 
helyszíne a Nadányi Zoltán Mű-
velődési Központ nagyterme. Az 
előadásokra a belépés díjtalan. Az 
előadások kezdete: 19 óra

 * * *
TÁBOR

Június 25-től 29-ig napközis 
informatikai tábor alsó tagozato-
soknak. Részvételi díj: 5.000 Ft/fő 
Jelentkezés: személyesen a műve-
lődési központban.

Programjaink egy részét a Haj-
dú-Bihar Megyei Önkormányzat 
a Hajdú-Bihar-Bihor eurorégiós 
projekt keretében támogatja.

Születtek
Április

26.: Sramkó Orsolya
 (Sramkó Tibor
 Péter Andrea)

Május
1.: Kocsis Viktória Lotti
 (Kocsis Ferenc László
 Zsiga Ivett Irén)
5.: Nagy Marcell
 (Nagy Zsolt
 Palotai Anikó Éva)
7.: Szántó Regina
 (Szántó Tamás
 Bagdi Edit)
7.: Adamcsik Sára
 (Adamcsik Zsolt
 Dézsi Gyöngyi)
13.: Vitális Ibolya
 (Vitális Péter
 Dr. Lévai Ibolya)

Házasságot kötöttek
Május

9.: Právecz János
 Mohácsi Mária
12.: Magyar András
 Daróczi Anikó

Elhunytak
Április

28.: Szabó Lajosné (1929)
28.: Kiss Józsefné (1941)
28.: Pék Józsefné (1924)
29.: Lencsés Sándor (1946)

Május
3.: Baranya Sándorné (1914)
5.: Kövér Ferenc (1930)

Nem sikerült kiharcolnia a 
Mezei Vill FC csapatának a dön-
tőbe jutást a Futsal NB I-ben. Az 
alapszakasz első négy helyezett 
gárdája rájátszásban dönti el a baj-
noki helyezések sorsát. Az első a 
negyedikkel, a második a harmadik 
helyezettel csatázik. Így kapta a 
csapat újra legnagyobb „mumu-
sát”, a Gödöllő gárdáját ellenfél-
nek. Az első mérkőzésen 4-2-re a 
Gödöllő, itthon 5:0-ra az MVFC 
diadalmaskodott. Következett a 
mindent eldöntő mérkőzés, hiszen 
két győztes mérkőzésig zajlanak a 
„selejtezők”.

Körülbelül 200 főnyi újfalui kö-
zönség kísérte csapatát a sordöntő 
mérkőzésre. A tét a legnehezebb 
ellenfelen túllépni, ami után a má-
sik ágon győzedelmeskedő csapat 
már könnyebben verhetőnek tűnt. 
Ennek köszönhetően fantasztikus 
hangulat fogadta a csapatokat. A 
mérkőzés háromnegyed órányi 
késéssel kezdődött, sokak szerint 
szándékosan bennünket idegesí-
tendő. Ez sikerült is, és az óriási fe-
szültség alatt nemcsak a csapatunk, 
hanem szurkolóink feszültségtűrése 
is „hajladozott”. Elkezdődött a 
mérkőzés, és hamarosan tudatosult 
bennünk, hogy csodára lenne szük-
ségünk. Ezt a csodavárást Madarász 
(Gödöllő) gyors gólja alakította ki 
bennünk, melyet 2. góljuk szerte is 
foszlatott. Három perc után 2:0-ra 
vezettek. Nekünk újra nem jött be 
semmi, 4 vagy 5 kapufát rúgtunk a 

mérkőzés alatt. Egyedül akaratban 
tudunk felnőni a nagy riválishoz, 
így a félidőt 3:0-lal zártuk.

Nem volt mit tenni, vészkapus-
sal kellett kijönnünk a második já-
tékrészre. Talán a sors is így akarta 
– na meg a 400 gödöllői – berúgták 
a negyediket is. Mégsem adtuk 
fel… rúgtunk egyet, és visszajött 
egy halvány reménysugár, hogy  
benne van a fiúkban az egyenlítés 
képessége. Folytattuk a vészkapu-
sos felállást, de ellenfelünk nagyon 
taktikusan védekezve hiúsította 
meg rohamainkat, és a szerencsével 
is ők kötöttek barátságot. Ha még 
egy gólt tudtunk volna rúgni, talán 
minden megfordul. Ez láthatóan 
rajtuk is látszott, itt tartottak tőlünk. 
De nincs ha, berúgták az ötödiket 
is. Gödöllő – MVFC 5:1. Nem 

történt meg a „csoda”. Vagy mégis? 
Szerintem igen.

Csoda az, hogy egy olyan csa-
pat, ami négy éve még nem is 
létezett, idáig jutott. Csoda az, 
hogy a tulajdonos, Mezei József mit 
alkotott. Csoda az, hogy átlagember 
játékosaink hogyan emelkednek 
felül önmagukon, és válnak hőssé 
szurkolóik szemében. Csoda az 
a szurkolótábor, aminek „hála 
istennek” magam is tagja lehetek. 
Csoda, hogy mindez velünk tör-
ténik. Csoda a XXI. században 
Berettyóújfaluban: MVFC!

R. S.
Futsal NB I. rájátszás
Gödöllő – MVFC 4:2
MVFC – Gödöllő 5:0
Gödöllő – MVFC 5:1

Továbbjutott a Gödöllő.

Mégis csodát műveltek

Az ezévi versenyeiről kérdez-
tem a tavalyi év legeredményesebb 
és legfiatalabb (áprilisban töltötte 
17. életévét) rally versenyzőjét, 
Bacsa Tamást, aki versenyről 
versenyre képviseli városunkat az 
autóversenyzés „világában”.

– A téli hónapok az autó felújí-
tásával és részben átalakításával 
teltek el. A megmérettetés hamar 
elkezdődött, mivel már február 
közepén meghívásos versenyen 
vettem részt Debrecenben. A rész-
ben megújuló autómmal újra össze 
kellett szoknom, de ez könnyen 
ment, és ő is jól viselkedett a 
versenyeken, amit az eddig elért 
eredményeim is igazolnak. Február 
18-án Debrecenben a tuningolt 
Lada kategória második helyezé-
sét, egyben az abszolút kategória 
negyedik helyezését értem el. Kö-
vetkező versenyemen, március 25-
én szintén Debrecenben tuningolt 
Lada kategóriában első helyezést 
értem el, és a „felnevezett” 1600-
tól 2000-ig cm3 kategóriában is 
sikerült elhozni az első helyezést 
a jó gumiválasztásnak köszönhe-
tően. 65 induló közül az abszolút 
kategória első helyezettje lettem 

időeredményemmel. Nem sokáig 
pihenhettem, április 8-án a Jobb 33 
kupasorozaton, Ebesen nyomtam 
a gázt. Az ötfordulós kupasorozat 
első versenye, ami földes szinkron 
pályán került megrendezésre, sze-
rencsét hozott számomra, hiszen 
újból a dobogó legfelső fokára 
állhattam fel. 

Tamástól megtudtam, hogy a 
legközelebbi verseny Berettyóújfa-
luban lesz, ami a Jobb 33 kupaso-
rozat második fordulóját jelenti. A 
berettyószentmártoni körforgalom 
és benzinkút melletti területen zajló 
versenyre mindenkit szeretettel 

várnak a szervezők. Bízunk benne, 
hogy Tamás és a többi berettyóújfa-
lui versenyző is minél több fordulón 
tud részt venni, és hasonlóan szép 
eredményekkel örvendeztetnek 
meg majd bennünket. 

R. S.

Ismét kezdetét vette
a 2007-es rally évad

„Nem múlnak el ők, akik szívünk-
ben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, 
évek,
Ők itt maradnak bennünk csönde-
sen még…”

Dr. Kovács Lajos
berettyóújfalui háziorvos

halálának (1997. május 24.) 10. 
évfordulóján.

Soha el nem múló fájdalommal
bánatos családja

Szemétszállítás
A Herpály-Team Kft. értesíti a lakosságot, hogy a pünkösdhétfői 

hulladékszállítást május 29-én, kedden végzik el.

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ és Sinka István Városi 
Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és családját június 1-jén, 18 órára

a városi könyvtár udvarán tartandó
ÜNNEPI KÖNYVHETI zenés irodalmi estjére.

KRÓNIKÁS ÉNEK A SZERETETRŐL
Előadók:

DÉVAI NAGY KAMILLA és a Krónikásének Zenede növendékei.
Köszöntőt mond SZEIFERT FERENC polgármester. 

Szeretettel várjuk!
A művelődési központ és a könyvtár dolgozói.

Helyszín rossz idő esetén
a Nadányi Zoltán Művelődési Központ színházterme.

Meghívó

Az Orbán Balázs Társaság és a 
Trianon Társaság közös összejöve-
telt tart, amelyre szeretettel hívjuk 
és tisztelettel elvárjuk Önt kedves 
családjával, minden jó barátjával.
Időpont: 2007. június 2-án (szom-
bat) délután, 16 óra.
Hely: Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ Erdélyi Gábor terem. 

Program: 
1. Emlékezés 1920. június 4-ére, a 

trianoni diktátumra
2. Új magyar szellemi front alakult  

(Csoóri Sándor levele, a Márciusi 
Charta jelentősége)

3. Vendégünk dr. Lázár Imre, a 

POFOSZ országos elnökségé-
nek tagja, a megyei szervezet 
elnöke

Szeretettel várjuk.
Jelenlétére számítunk. 

Berettyóújfalu, 2007. pünkösd 
havának 24. napján

Dr. Nagy Gábor
Szívós István

* * *
Programunk végeztével a Sinka 

István Könyvtár vendége lesz 
Székhelyhidi Ágoston író, aki az 
ünnepi könyvhét keretében bemu-
tatja a Nemzet és rendszerváltás 
című legújabb művét.

Értesítés

Labdarúgás
BUSE – Volán Sényő 1:3

Ibrány – BUSE 5:1
U-19

BUSE – Szolnoki MÁV 1:4
Jászapáti – BUSE 2:4

U-17
BUSE – Szolnoki MÁV 1:9

Jászapáti – BUSE 9:0
Gyerek

Nyíradony – BUSE 8:1
BUSE – Létavértes 0:14

Kézilabda
Női

DSI – BMSE 32:28
BMSE – Gombos Se – Hajdúbö-

szörmény 34:26

Köszönetet mondok mindenki-
nek, akik lányom, Hatvany Anna 
elhunyta alkalmából velünk érez-
tek, utolsó útjára elkísérték, sírjára 
virágot helyeztek. Köszönet a 
kedves, segítőkész szomszédoknak, 
lakosoknak, barátoknak és ismerő-
söknek az együttérzésért.

Hatvany Györgyné
és családja

Köszönetet mondok a kórház bel-
gyógyászata orvosainak, ápolóinak, 
akik mindent megtettek lányom 
életének megtartásáért. 

Köszönet a műtősöknek, akik lá-
nyomnak az első segítséget adták.

Hatvany Györgyné

Köszönetnyilvánítás


