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Ötvenéves jubileum
„Jó érzés újra látni az ismerős 

arcokat: régi kollégáinkat, felnőtté 
cseperedett volt gyermekeinket, s 
azokat, akik napjainkban formálják 
intézményünk új arculatát, gyermek-
védelmi szakemberként egyengetik 
azok sorsát, akik fél évszázaddal 
a nevelőotthon megalakulása után 
most éppen ránk vannak bízva.” 
Ezen szavakkal köszöntötte a jelen-
lévőket az Arany János Gyermekott-
hon fennállásának 50 éves jubileumi 
ünnepségén Fodor István igazgató 
június 8-án. A művelődési központ 
nagyterme ünneplőkkel telt meg 
erre az alkalomra, hogy az igazgató 
visszaemlékezésének segítségével 
együtt idézzék fel az elmúlt fél év-
század történéseit. A szép és kedves 
emlékek mellett azokat a sorsdöntő 
változásokat is, amelyek elősegítet-
ték, hogy az otthon egymásra épülő 
életciklusaival mindenkor megfelel-
ve a társadalmi elvárásoknak a rájuk 
bízott gyermekek életét biztonsá-
gos, szeretetteljes gondoskodással 
alakítsák. Az igazgató kifejtette, 
a nevelőotthon Berettyóújfaluban 
1957-ben nyitotta meg a kapuit 350 
állami gondozott gyermek számára 
a város szélén, a 20-as években 
épült laktanya épületekben. Az első 
évek nehézségein lelkesedéssel, 
tenni akarással és jelentős anyagi 
támogatás segítségével túljutottak, 
és néhány év alatt országos hírűvé 
váltak, ami egyszerre jelentett ran-
got és kihívást. Az akkori dolgozók 
is tartalmas és sokrétű munkát 
végeztek, az intézménynek volt 
háromcsoportos óvodája, általános 
iskolája, ahol a normál mellett szük-
ség szerint korrekciós és kisegítő 
osztályok is indultak. A gyermekek 
otthoni nevelését, gondozását, ápo-
lását a nevelőotthoni „részlegen” 
pedagógusok, gyermekfelügyelők és 
ápolók együttesen látták el. Már eb-
ben az időben is rendkívül fontosnak 
tartották a gyermekek szabadidős 
tevékenységének megszervezé-
sét: ének, tánc, szövő, virágkötő, 
kosárfonó, vers- és mesemondó 
szakkörök alakultak. Az első évti-
zedeket viszonylag kevés szervezeti 
és tartalmi változás jellemezte, a 
gyermekváros élte a maga zárt, a kí-
vülállók számára kissé furcsa életét. 
Az 1988-as év mérföldkő volt az in-
tézmény belső életében, a férőhely-
szám 170-re csökkent, és megszűnt 
a zsúfoltság. Ekkor kezdődött az a 

folyamat, amelynek eredményeként 
a gyermekotthon felkészülten vár-
hatta az intézmény teljes szervezeti 
és struktúraváltását. Elindultak a 
családcsoportos nevelés útján. Az 
elképzelés alapgondolatát az úgy-
nevezett „Malmői nyilatkozat” adta. 
Az új modell azon a felismerésen 
alapult, hogy nem lehet eredményes 
társadalmi beilleszkedést várni egy 
olyan intézmény beavatkozása nyo-
mán, amelynek hatásrendszere arra 
épül, hogy gyermekeit az eredeti 
környezetükből kiemelve, minden 
részletében megszervezett és ellen-
őrzött pedagógiai hatás alá helyezi. 
Ez az eljárás ugyanis nagyfokú 
függőséget, kiszolgáltatottságot és 
önállótlanságot alakít ki bennük, 
bizonyos értelemben gyökértelenné 
válnak. Az intézménynek nyitott 
rendszerré kell lennie, amelynek 
környezetébe beletartozik mindaz, 
amit növendékei annak tekintenek, 
így a családjuk, rokonságuk, a kor-
társcsoportok, viszony a település 
lakóihoz, stb. A rendszerváltás a 
gyermekotthon számára is izgal-
mas és zsongó életet hozott. A várt 
anyagi támogatások hiányában is 
a családcsoportok több-kevesebb 
buktatóval, de sok örömmel és 
hatékonyan működtek. Újabb vál-
tozásokat az 1997. november 1-jén 
hatályba lépő, új gyermekvédelmi 
törvény jelentett az intézmény 
számára. 1998-tól az óvodások a vá-
rosi óvodákba, az értelmileg enyhén 
sérült tanulók Berettyóújfalu eltérő 
tantervű iskolájába kerültek. 1999-
től megszűnt az óvodai nevelés, 
2000-től pedig végleg bezárta kapuit 
az intézmény belső iskolája is. A 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
gyermekvédelmi koncepciójához és 
irányelveihez illeszkedve 2002-től 
2005-ig megtörtént a hagyományos 

gyermekotthon lakásotthonos terve-
zése és annak megvalósulása. 2003. 
szeptember 17-én adták át ünnepé-
lyes keretek között a Morotván az 
első lakásotthont Napsugár néven. 
Ez volt az első családi ház, amely a 
törvényi szabályozásnak megfelelő-
en 12 gyermeknek ad olyan otthont, 
amit elhelyezkedésében, méreteiben, 
beosztásában, esztétikus berendezé-
sében, praktikus felszereltségében az 
intézmény dolgozói megálmodtak. 
Ezt követően folyamatosan hozták 
létre az újabb lakásotthonokat: a 
Vadrózsát, a Pinokkiót, valamint a 
Kikelet és Tüskevár nevűeket. 2005 
júliusában nyitotta kapuját az első 
vidéki lakásotthon, a Micimackó 
Zsákán, majd ezt követően került át-
adásra a Százszorszép és utolsóként 
a furtai Gyöngyvirág. 2005 őszére 
a nyolc lakásotthon működésével a 
gyermekváros lakásotthoni kiváltása 
befejeződött, jelenleg 96 gyermek 
és fiatal felnőtt részesül a törvényi 
szabályozásnak megfelelően teljes 
körű ellátásban ezekben – ismer-
tette fél évszázad történetét Fodor 
István igazgató. Majd elmondta, 
úgy érzi, és reméli a jelenlévők is 
így látják, hogy nagy utat tettek 
meg, és eleget tettek minden olyan 
szakmai és emberi kötelezettségük-
nek, amelyek az évtizedek alatt a 
felnövő gyermekek érdekeit szol-
gálják. Véleménye szerint a múlt 
gyökereiből táplálkozva olyan jelent 
formálhatnak, amely hitet és erőt ad 
a jövő tervezéséhez, hogy boldog és 
biztonságos gyermekkort teremtet-
tek és teremtenek a gondjaikra bízott 
gyermekeknek. Ígérte, hogy az új 
körülmények ellenére is ápolják 
azokat a hagyományokat, amelyek 
kifejezik a gyermekotthon lakóinak 
és dolgozóinak összetartozását, és 
tovább erősítik kapcsolataikat a 

testvérintézményekkel, valamint 
a város és a befogadó községek 
közösségeivel. 

Fodor István igazgató ünnepi 
megemlékezését követően Kocsis 
Róbert, a Hajdú-Bihar Megyei Köz-
gyűlés alelnöke a fenntartó nevében 
köszöntötte az 50 éves intézményt 
és a résztvevőket. Hangsúlyozta, 
hogy a megyei önkormányzat fontos 
feladatának tekinti a gyermekvédel-
met, és azoknak a gyermekeknek, 
akik a sorstól kevesebbet kaptak, 
megpróbálják pótolni a szülők 
hiányát, ellátják szükségleteiket, és 
elősegítik a társadalomba való beil-
leszkedésüket. Hiszen mindnyájan 
egyformák vagyunk – mondta –, 
álmaink és vágyaink vannak annak 
ellenére, hogy egyeseknek könnyebb 
a boldogulás, mások előtt pedig több 
az akadály. Végül azt hangsúlyozta, 
hogy együtt könnyebb leküzdeni a 
nehézségeket.

Szeifert Ferenc polgármester 
a város képviseletében üdvözölte 
a gyermekváros volt és jelenlegi 
lakóit, dolgozóit, és azokat a mo-
mentumokat emelte ki az elmúlt 
évtizedekből, amelyekben a város 
és az intézmény közösen lépett fel 
a gyermekek érdekében. Beszélt 
arról, hogy igyekeztek lebontani a 
gyermekvárosiakkal szembeni elő-
ítéleteket, és bevonni a gyerekeket 
Berettyóújfalu sport- és kulturális 
rendezvényeibe, majd 1998-tól 
elhelyezni őket a város óvodáiban 
és iskoláiban. Részesei voltak a 
lakásotthonok tervezésének és az 
ünnepélyes átadásoknak. A gye-
rekeknek azt kívánta, találják meg 
helyüket az életben, a dolgozóknak 
pedig hitet és jó egészséget áldoza-
tos munkájukhoz, ezt megerősítvén 
virágcsokrokat nyújtott át a lakásott-
honok vezetőinek.

A köszöntések sorát Iliszi 
Józsefné, a Komádi Gyermekotthon 
nyugdíjazott igazgatónője zárta, aki 
a két intézmény jó kapcsolatának 
és együttműködésének eseményeit 
idézte fel. Elmondta, nemcsak a 
dolgozók, de a gyerekek is barát-
ságokat ápoltak egymással a közös 
rendezvényeknek, táborozások-
nak köszönhetően. Egy-egy ilyen 
alkalmat követően kosárszámra 
hozta a postás a leveleket hozzájuk 
Berettyóújfaluból és Komádiból 
ide. Kívánta, hogy az intézmény 
dolgozóinak munkáját továbbra is a 
hit, a remény és a szeretet irányítsa. 
Az ünnepélyes megemlékezés a 
Bihar néptánc együttes, valamint 
a lakásotthonok gyermekeinek 
és dogozóinak közös műsoraival 
folytatódott, énekléssel, tánccal, 
versmondással, mesejelenetekkel, a 
délután során pedig a meghívottak 
és az érdeklődők a lakásotthonokban 
vendégeskedtek.  

L. M.

Akik a sorstól kevesebbet kaptak

Kicsinek bizonyult idén a polgár-
mesteri hivatal nagyterme, amikor 
a város önkormányzatának vezetői 
egybehívták immár hagyományosan 
a Berettyóújfalu nevelési, oktatási 
intézményeiben kiválóan teljesítő, 
városi, megyei, országos eredménye-
ket, helyezéseket elérő gyerekeket, 
diákokat. Ezért most a 353 gyerek/
diák és felkészítő pedagógusaik a 
városi sportcsarnokba kaptak meg-
hívást június 12-én, ahol bemele-
gítésként Vígh Gabriella és Rácz 
Csaba ajándékműsorát élvezhették, 
ami láthatóan tetszett Szeifert Ferenc 
polgármesternek, Muraközi István 
alpolgármesternek és Kapornai Judit 
intézményi irodavezetőnek is, hiszen 
együtt tapsolták a ritmust a gyere-
kekkel. Majd a polgármester és az 
irodavezető asszony gratulált a leg-
jobbaknak, és köszönték meg nekik 

Ismét elismerték a legjobbakat

ez évi teljesítményüket. Muraközi 
István alpolgármester egyenként 
szólította a „Legeket”, ismertette a 
versenyeket és az ott elért eredmé-
nyeiket. A díjakat Szeifert Ferenc 
polgármester adta át, és az ajándékok 
mellé a kicsiknek két puszi, a na-
gyobbaknak egy kézfogás is „kijárt” 
tőle. Minden gyermek fagyijegyet és 
az egyéni tanulmányi versenyekért 
tíz alkalomra szóló uszodabérletet 

kapott, az egyéni úszásban elért ered-
ményekért pedig egy úszószemüveg 
volt az ajándék. A kézilabdacsapat 
kézilabdát, a táncegyüttesek és az 
énekkar CD-s magnót vehetett át. 
(A díjazottak névsorát a 4. oldalon 
olvashatják.) Szerkesztőségünk is 
gratulál a szép eredményekhez, és az 
országos eredményt elért tanulóknak 
ezúton ajánlja fel, hogy amennyiben 
szerkesztőségünk e-mail címére 
(bhirlap@freemail.hu) eljuttatja 
fényképét és a versenyeredmény 
rövid és pontos leírását, a nyári 
lapszámokban a beérkezés sorrend-
jében közéteszi. Internet hozzáférés 
hiányában hagyományos fényképet 
és kézzel írott ismertetést is elfoga-
dunk szerkesztőségünkben (Nadányi 
Zoltán Művelődési Központ, Bajcsy 
Zs. u. 27. szám I. emelet) 

(A szerkesztő)

Kíváncsi arra, milyen volt az  élet Berettyóújfaluban, csonka Bihar 
vármegye székhelyén? Nem kell mást tennie, mint ellátogatnia családjával, 
barátaival a Bihari Múzeumba.

A múzeumok éjszakáján a Bihari Múzeum ismét időutazásra invitálja 
látogatóit, ezúttal a két világháború közötti időszakot idézzük meg.  Berettyó-
újfalu 1920 és 1950 között, kisebb megszakítással, csonka Bihar vármegye 
székhelye volt. Erre az időre tehető a legtöbb fejlesztés, építkezés a városban, 
ekkor volt itt legpezsgőbb a kulturális élet. Ezt a korszakot elevenítjük fel a 
következő programokkal.

17–18 óra között: Térzene
A két világháború között a helyőrségi fúvószenekar adott vasárnaponként 
térzenét a főtéren. A kor hangulatát ezúttal a Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvós-
zenekar idézi vissza Szilágyi Péter igazgató karnagy vezetésével.
Helyszín: Kálvin tér (a Bihari Múzeum épülete előtt)

22-22 óra között: Lisztes vendéglátás
Berettyóújfalu polgárai rendszerint a Lisztes Szálló éttermében találkoztak 
esténként. Ezúttal a múzeum udvara válik erre az estére Lisztes-vendég-
lővé, a múzeum látogatói korabeli étlapról rendelhetnek ételeket, italokat. 
Rikkancsaink korabeli Bihar vármegyei, berettyóújfalui újságok cikkeiből 
összeállított „múzeumi különkiadást” árusítanak.
Helyszín: a Bihari Múzeum udvara

19–21 óra között: „Emlékszel még…”
Az időutazásunkat a Nagyváradi Állami Színház művészei segítik zenés 
produkciójukkal. 

17–21 óráig: Időutazás lovas fogattal és gyalogszerrel
Azok a látogatók, akik arra kíváncsiak, hogy Berettyóújfalu mostani épületei 
helyén mik álltak, várjuk egy fogatos vagy egy gyalogos időutazásra, melyen  
a korabeli ruhákba öltözött múzeumi munkatársak „idegenvezetése” mellett 
hallhatnak a két világháború közötti Berettyóújfaluról.
Indulás: a Bihari Múzeum kapuja elől.
Időpontok: lovas fogattal: 17 óra, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 – séta a faluvárosban: 18.00, 21.00
A félórás fogatos városnézés díja: 1000 Ft/ túra (maximum 3 fő részére)

18–23 óráig : Időutazás képekben
Képekben is bemutatjuk, hogy milyen volt csonka Bihar vármegye szék-
helye. A régi képekből összeállított folyamatos vetítést történész kollégánk 
magyarázata teszi élményszerűbbé. A vetítések kezdete: 18.00, 18.45, 19.30, 
20.15, 21.00, 21.45, 22.30
Helyszín: a Bihari Múzeum nagyterme

18-23 óráig: Öltsünk díszmagyart! 
A kor jellegzetes alkalmi viseletét, a díszmagyart a látogatók fel is próbálhat-
ják, a viseletben fényképet is készíttethetnek magukról. Helyszín: a Bihari 
Múzeum helytörténeti kiállítótermei.

22 órától: Makk-film a Makk-féle moziban 
Makk Kálmán mozgóképszínházat épített és üzemeltetett városunkban. 
A mozi épülete ma is áll. A mozitulajdonos emléke előtt tisztelgünk híres 
filmrendező fia, Makk Károly egy népszerű alkotásának, a Liliomfinak vetíté-
sével. A mozi előterét korabeli plakátok fogják díszíteni. Helyszín: a mozi 

A program teljes időtartama alatt játékos feladatlappal is várják  a kicsiket 
és nagyokat, s a múzeum kiállításai is megtekinthetők.

Részvételi jegy: 6-99 éves korig: 200 Ft/fő 
(a jegyek elővételben is kaphatók, és a lovasfogatos városnézésre előre be 
lehet jelentkezni a Bihari Múzeumban).

A jegy érvényes az éjszaka következő programjaira: 
Emlékszel még!

Időutazás képekben 
Makk-film a Makk-féle moziban

Időutazás gyalogszerrel
A Bihari Múzeum kiállításai

Cím: Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.
Tel./fax.:  54/402-390, 

e-mail: bihari.muzeum@mezei-vill.hu

A program szervezői:  Bihari Múzeum, Bihari Múzeumért Alapítvány, Bihari 
Múzeum Baráti Köre.
Támogatóink: OKM; ÖTM; NKA; Berettyóújfalu Város Önkormányza-
tának kulturális bizottsága; Móló étterem, Berettyóújfalu; Judith esküvői 
ruhaszalon, Berettyóújfalu.

Múzeumok éjszakája 
június 23.
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Június 14-én rendkívüli ülésre 
gyűltek össze a város képviselői. A 
tanácskozás összehívását részben 
néhány határidős kérdésben való 
sürgős döntés indokolta, másrészt 
olyan nagy horderejű ügyekben 
kellett határozniuk, mint a város 
óvodáinak és általános iskolái-
nak működése a 2007/2008-as 
tanévtől. 

Első napirendi pontként a Szer-
vezeti és működési szabályzatukat 
módosították, amelyet a törvényi 
változások tettek szükségessé, 
másrészt döntöttek abban is, hogy 
megszüntetik a sportmenedzseri 
álláshelyet. Ezt a továbbiakban az 
intézményi iroda, illetve megbízás 
útján látják el. A napirendi pont-
hoz Jakab György képviselő tett 
módosító indítványt. Javasolta, 
rögzítsék a szabályzatban, hogy 
a képviselő-testület rendelkezzen 
egy, legalább 20-25 évre szóló 
fejlesztési tervvel, amelyben 3-
4, ciklusokon átnyúló prioritást 
fogalmaznak meg, amik mentén 
a város fejlesztését irányítani 
kell. Példaként a hajdúszoboszlói 
gyógyfürdő-fejlesztést említette. A 
képviselők támogatták a Szervezeti 
és működési szabályzatuk módosí-
tását, majd a mozgókönyvtári fel-
adatok társulásban való ellátásáról 
határoztak. A 2007. évi központi 
költségvetés ugyanis lehetőséget 
ad arra, hogy a többcélú kistérségi 
társulások támogatást igényeljenek 
az úgynevezett mozgókönyvtári 
feladatokhoz. Ennek célja az, hogy 
a könyvtári szolgáltatás utazás nél-
kül váljék elérhetővé a kistérségek 
településein élő lakosok számára. 
Az igényelhető összeg 1.300.000 
Ft településenként, melyet ki-
zárólag a nyilvános könyvtárral 
nem rendelkező önkormányza-
tok vehetnek igénybe. A gesztori 
feladatokat Berettyóújfalu város 
a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központon és a Sinka István Vá-
rosi Könyvtáron keresztül látná 
el, és Vekerd, Darvas, Mezősas, 
Gáborján, Magyarhomorog, Tépe, 
Hencida és Csökmő településeket 
érintené. Mindehhez a városi 
könyvtár megállapodást kötne 
a Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtárral, hogy a szolgáltatá-
sok minél magasabb színvonalon 
valósuljanak meg. A képviselők 
hozzájárultak ahhoz, hogy a Bihari 
Önkormányzatok Többcélú Kis-
térségi Társulása megállapodást 
kössön a feladat ellátására. 

Berettyóújfalu
közoktatási fejlesztési

terve

A törvényi előírás végrehaj-
tásaként elkészült Berettyóújfalu 
város közoktatási, feladat-ellátási, 
intézményhálózat-működtetési 
és fejlesztési terve, ami 2007-
től 2011-ig szól. Az intézkedési 
tervről a közoktatási törvény 
értelmében véleményeket kértek, 
és egyeztetéseket folytattak az 
intézmények vezetőivel, melyeket 
beépítettek a tervbe. Az igényes 
és igen terjedelmes anyag megha-
tározza, hogy milyen módon látja 
el a város kötelező feladatait, és 
milyen közoktatási szolgáltatást 
biztosít Berettyóújfalu és a kistér-
ség lakosai számára, figyelembe 
véve a demográfiai tendenciákat, 
a helyi közoktatás hagyományait, 
az intézményrendszer fejlesztési 
szükségleteit, illetve a kapacitás 
csökkentésére vonatkozó kény-
szereket. Emellett számba veszi 
a gazdasági fejlődés irányait, a 
prognosztizálható munkaerő-piaci 
hatásokat és a város vonzáskörze-
tében jelentkező feladat-ellátási 
igényeket is. A település demog-
ráfiai jellemzői között megemlíti, 
hogy Berettyóújfalu állandó né-
pessége évről évre kismértékben 

fogy, elsősorban a 14 év alatti 
népesség aránya apad jelentősen. 
A korfa tanúsága szerint az elmúlt 
10 évben egy óvodára (223 fő) és 
egy általános iskolára (535 fő) való 
létszámmal lett kevesebb gyermek 
a közoktatási rendszerben. A 
gyermek- és tanulólétszám folya-
matos csökkenése racionálisabb 
szervezést, csoportszám, illetve 
intézményszám csökkentést tesz 
szükségessé. Mindez kihatással 
van a pedagógusok, a közalkalma-
zottak alkalmazására is. Az utóbbi 
két évben a pedagógusok létszáma 
34 fővel kevesebb városunkban. 
Ennek ellenére a szakos ellátottság 
a város intézményeiben igen jó. A 
közoktatási törvény módosításait, 
az állami normatív finanszírozás 
kedvezőtlen tendenciát szem előtt 
tartva, és a fent említett demográ-
fiai változások miatt 2007-től az 
önkormányzat mint fenntartó az 
intézményrendszer racionalizálását 
határozta el, illetve a Bihari kistér-
ség településeivel együttműködve 
intézményi társulások létrehozását 
szorgalmazza, melyhez gesztorsá-
got vállal. Az óvodai nevelésben 
a Vass Jenő Óvoda és Bölcsődét 
a jelenlegi 6 intézményegysége 
helyett 5 tagóvodával működővé 
szervezi át ez év nyarán. A József 
Attila úti Tagóvodában az óvodai 
nevelést 2010. július 31-én meg-
szünteti, és már idéntől új gyermek 
felvételét oda nem engedélyezi. Az 
épület felszabaduló kapacitását 
bölcsődei csoportok létrehozására 
használja fel. A város fenntartá-
sában működő 4 általános iskolát 
ugyancsak ez év nyarán szervezi 
át két, évfolyamonként maximum 
3 tanulócsoporttal működő álta-
lános iskolákká. A 2007/2008-as 
tanévben városi szinten az eddigi 6 
helyett csak 5 első osztályt indít. A 
hátrányos helyzetű tanulókat pedig 
az egyes iskolai körzetekben ará-
nyosan kívánja elosztani. Ugyan-
akkor biztosítani akarja a pedagó-
giai mérés, értékelés feltételeit, a 
helyi mérés-értékelési gyakorlat 
fokozatos kiteljesítését várja el az 
intézményektől a módosított minő-
ségirányítási programoknak meg-
felelően. Az átszervezést követően 
egységes szerkezetű pedagógiai 
programokat követel meg, melyek 
megfelelnek az intézményi sajátos-
ságoknak, a hagyományoknak és a 
helyi tanterveknek. A középfokú 
nevelés-oktatásban profiltisztítást 
kíván végrehajtani szinkronban 
a munkaerő-piac elvárásaival. 
Javítani kívánják a gyakorlati kép-
zés feltételrendszerét, a modern 
technológia eszközrendszerét.  A 
fejlesztési terv meghatározza a 
középiskolai kollégiumok korsze-
rűsítésének igényét, a komfortfo-
kozatuk fejlesztését a férőhelyek 
számának szűkítése nélkül. Távlati 
cél egy térségi integrált szakképző 
központ létrehozása, mely hozzá-
járulna a térség szakképzésének 
korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez. 
A tervezetben az alapfokú mű-
vészeti oktatás feladatait is meg-
határozzák, ezek között szerepel 

egy hangversenyterem kialakítása, 
valamint eszközök beszerzése, a 
hangszerek pótlása, hogy megőriz-
zék a minőségi zeneoktatást a kul-
turális élet fontos színfoltjaként. 
A város önként vállalt feladata a 
pedagógiai szakszolgálat működ-
tetése, amelyet a térség 22 telepü-
lésén látnak el. A továbbiakban 
a szolgáltatások összehangolása 
érdekében összevonásra kerül a 
Nevelési Tanácsadó és Logopédiai 
Intézet a József Attila Általános 
Iskolával, ami egy módszertani 
központ kialakítását teszi lehető-
vé ott. A képviselők jóváhagyták 
Berettyóújfalu város közoktatási 
fejlesztési tervét.

Alapító okirat
módosítások,

csoportfinanszírozás

Ezek után a fentiek értelmében 
módosították az intézmények 
alapító okiratait, elsőként a Vass 
Jenő Óvoda és Bölcsődéjét. Az 
ülésen jelenlévő óvodavezető, 
Török Istvánné elmondta, úgy 
érzi, sikerült mind a szülőkkel, 
mind a dolgozókkal konszenzusra 
jutniuk ahhoz, hogy a legkisebb 
fájdalommal tudják végrehajtani 
az átszervezést. Egy-egy csoport 
megszűnik ugyan a Rákóczi úti és 
a Széchenyi úti Tagóvodákban, 
de a gyermekek létszáma csopor-
tonként átlagban 28 fő lesz. A dol-
gozók létszámcsökkentését pedig 
nyugdíjazással, illetve a városi böl-
csődében való elhelyezéssel tudják 
megoldani. Az általános iskolák, 
illetve a Nevelési Tanácsadó és 
Logopédiai Intézet átszervezése 
pedig úgy valósul meg, hogy a 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
megszűnik mint önálló intézmény, 
és a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolához kapcsolják. A nevelési 
tanácsadót és a Széchenyi István 
Általános Iskolát pedig a József 
Attila Általános Iskolával vonják 
össze. Utóbbi intézmény neve is 
változik emiatt. A továbbiakban 
József Attila Általános Iskola 
Nevelési Tanácsadó és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény lesz a megnevezése. 
Az intézmény-átszervezések után 
rendeletet alkottak a város fenn-
tartásában működő nevelési és 
oktatási intézmények beiskolázási 
körzetéről, ami nem jelenti azt, 
hogy a szülő köteles a körzetébe 
tartozó óvodába, iskolába járatni 
gyermekét, tehát továbbra is bizto-
sított a szabad intézményválasztás 
joga, csupán arról határoztak, hogy 
melyik intézménynek kötelessége 
felvenni a körzetbesorolás szerint 
hozzá tartozó gyermeket. 

Majd közoktatási társulási meg-
állapodást kötöttek Mezőpeterd 
településsel annak érdekében, 
hogy a központi költségvetés által 
nyújtott kiegészítő hozzájárulá-
sokat lehívhassák a mezőpeterdi 
általános iskolás tanulók a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskolában 
való oktatásához.

Az eddigi csoportfinanszírozási 

rendszer helyett Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata úgy ha-
tározott, hogy a fenntartásában 
működő oktatási intézményekben 
a feladat-finanszírozási rendszerre 
tér át. A cél ezzel az, hogy vala-
mennyi közoktatási intézményt a 
feladat-ellátásához mérten, átte-
kinthető módon és azonos mér-
tékben lásson el erőforrásokkal, és 
így biztosítsa intézményei és az ott 
lévő óvodások, iskolások számára 
az esélyegyenlőséget. Ugyanakkor 
ez a feladat-finanszírozási rendszer 
tiszteletben tartja az intézmények 
autonómiáját a belső életük meg-
szervezéséhez, szakmai munká-
jukhoz, működésükhöz, lehetővé 
teszi az önrendelkezési jogukat. 
A finanszírozási rendszer emellett 
rugalmasan illeszkedik az állami 
normatív támogatások rendszeré-
hez és az intézmények által ellá-
tandó mindenkori feladatokhoz. 
E rendszer bevezetéséből követke-
zően újból megállapításra került az 
egyes intézményekben szükséges 
közalkalmazotti létszám. Elsőkép-
pen az, hogy a város a továbbiak-
ban nem biztosít fedezetet a peda-
gógiai asszisztensi álláshelyekre, 
szabadidő szervezőkre és gyermek 
és ifjúságvédelmi felelősökre. E 
pedagógiai munkát segítő rész-
feladatokat az intézményekben 
alkalmazott pedagógusok fogják 
szeptember 1-jétől ellátni. A Vass 
Jenő Óvodában és Bölcsődében 
6,5 álláshely, a Hunyadi Mátyás 
és a Rákóczi Általános Iskolában 
2,5-2,5 álláshely, a Széchenyi-is-
kolában 4 álláshely, a József Attila 
Iskolában 1 álláshely megszünte-
tését rendelik el. Az Eötvös József 
Szakképző Intézetnél pedig teljes 
körű – pénzügyi, szakmai, mun-
kajogi, törvényességi – ellenőrzést 
kell elvégezni. A képviselők nagy-
többséggel támogatták a határozati 
javaslatokat. 

Pályázatok,
közbeszerzés

Az oktatási intézményeket 
érintő napirendi pontokat követően 
pályázat benyújtásáról döntöttek 
a 2007-ben elnyerhető közle-
kedésbiztonsági kerékpárutak 
tervezéséhez, melynek támogatása 
esetén tovább bővülne a város 
kerékpárút-hálózata a József At-
tila, a Népliget, a Toldi, a Dózsa 
György, illetve a Honvéd utcákon. 
Nagy Istvánné képviselő asszony 
módosító indítványára a város 
ún.  berettyólaposi része is ebbe a 
körbe került. 

Támogatták azt is, hogy az 
Arany János Gimnázium pályáz-
zon a Szociális és Munkaügyi 
Minisztériumhoz egy ifjúsági 
közösségi tér kialakításához. Az 
ülésen Gácsi József ismertette az 
intézmény tervét ezzel kapcso-
latban, miszerint a diákok vágya, 
hogy a gimnázium udvarán lévő 
kazánházból számukra egy közös-
ségi helyet alakítsanak ki, amely 
nyitott lenne Berettyóújfalu többi 
fiatalja számára is. A projekt össz-
költsége 3,5 millió forint lenne, 
és az ehhez szükséges önerőt kb. 
egymillió forintot a város az idei 
költségvetéséből kellene biztosít-
son. A megvalósuláshoz a fiatalok 
és támogatóik jelentős társadalmi 
munkával járulnának hozzá.

Hosszas vita után döntöttek 
arról, hogy a Berettyóújfalu kül-
területén lévő belvízkárok elhá-
rítását szolgáló csatornahálózat 
rehabilitációja címén megindított 
közbeszerzési eljárásban nyertes 
ajánlattevőt, a Caementárius Építő, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t 
(Békéscsaba) bízzák meg a beruhá-
zással, ugyanis néhány képviselő-
ben kételyek merültek fel a pályázat 
értékelésének körülményeivel és 
helyességével szemben. 

Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet építés-
hatósági munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:

– képesítés a 9/1995. (II. 03.) kormányrendelet szerint,
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárság.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó részletes szakmai tevékenységét tartalmazó önéletrajzot,
– a képesítést tartalmazó okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alap-
ján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. június 29.
Az állás az elbírálást követően betölthető.
A pályázatot Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatalának műszaki 
irodavezetője címére kell benyújtani. (4100. Berettyóújfalu, Dózsa Gy. 
u. 17-19. sz.)

– kormányértékelés az életből jött szemével –

A jelenlegi kormány saját egyéves teljesítményét értékelve ismét 
rózsaszínű világot festett az ország lakossága számára. Az élet mintha 
mást mutatna – tettem fel az észrevételt költői kérdésként dr. Vitányi 
István országgyűlési képviselőnknek – lehetőséget adva az ellenzéki 
oldal vélemény nyilvánításának.

A képviselő leszögezte, ha reálisak akarunk lenni, akkor nem egy, 
hanem az elmúlt öt év szocialista kormányzását kell értékelnünk. 
Az első négy évről maga a kormányfő állította ki a bizonyítványt az 
elhíresült öszödi beszédében, ahol bevallotta: nem csináltak semmit, 
csak úgy tettek, mintha kormányoztak volna. Az elmúlt egy évben 
pedig reform címszó alatt rombolás folyik. Nincs olyan területe ma 
az országban életünknek, ahol ne a rombolást, a visszalépést éreznék 
az emberek. A kormány megalakulása után két hónapig most sem 
csináltak semmit, hiszen igazi programjuk sem volt, azután pedig 
programként - nem először a szocialista kormányzások során - meg-
kezdődtek a megszorítások.

Mindeközben néhány ezren – többek között azok is, akik sereg-
hajtóvá tettek és ellehetetlenítettek bennünket – jól élnek és szépen 
gyarapodnak. A képviselő hangsúlyozta, az elmúlt egy évben és 
jelenleg is, nem más, mint pénzbehajtás folyik. Reform címszó alatt 
ez a kormány most azokkal fizetteti meg a rossz  kormányzását, akik 
nem tehetnek róla. Feléljük a jövőnket, drasztikusan emelkedtek a 
megélhetési, az egészségügyi, az iskoláztatási, az utazási költségek, 
számottevően csökkent a főiskolákra, egyetemekre beiratkozottak 
létszáma, sokan elhagyják a főiskolát, egyetemet, mert nem tudják 
finanszírozni tanulmányaikat. 

A megélhetés alapját jelentő munkahelyek sorra megszűnnek, 
és nem teremtődnek újak. Azoktól kérnek áldozatot, akik ezért nem 
felelősek, pedig azoktól kellene elsősorban, akik okozói ennek a 
helyzetnek. Az euró hazai bevezetését, amely a pénzügyi biztonságot 
és a veszteség nélküli kereskedést biztosítaná számunkra, az Orbán-
kormány 2007-re prognosztizálta, és az akkori gazdasági mutatók 
alapján teljesíteni is tudta volna. Ma ez a dátum a bizonytalan jövőbe 
van eltolva. Az önkormányzatok ki vannak véreztetve, az ÖNHIKI-s 
támogatás feltételrendszere szigorodott, keretösszege számottevően 
csökkent, miközben a feladatok, az emberek szaporodó gondjaikkal az 
önkormányzatokra maradnak. Intézmény-összevonásokkal, dolgozói 
elbocsátásokkal, iskolabezárásokkal próbálnak talpon maradni, 
tovább sújtva a településeken lakóikat. Romániában 22%-os volt a 
reálbér emelkedés, nálunk 7%-os a csökkenés. Vitányi István még 
egy megdöbbentő adatot is mondott, az elmúlt öt évben annyival nőtt 
az ország adósságállománya (kb. 800 milliárd Ft), mint amennyit az 
Uniótól a következő hét évben előreláthatólag kapni fogunk. De az 
adatok sorolása nélkül is a maga bőrén érzi mindenki, hogy nem jó 
irányba mennek a dolgok.  

Mit eredményezett ez? Nincs a társadalomnak olyan rétege, akinek 
helyzete néhány ezer kiváltságos kivételével ne romlott volna. Az 
emberek életlehetőségei beszűkültek, jövőbe vetett hitük elveszett az 
elmúlt öt év szocialista kormányainak semmittevése, megszorításai, 
virtuális kormányzása miatt. Sok embertársammal egyetemben azt 
gondolom - vonta le a konzekvenciákat az országgyűlési képviselő -, 
ez nem mehet így tovább! A további rombolások megakadályozása 
miatt mihamarabbi kormányváltás szükséges, amelyet csak egy 
előrehozott választásokkal tudunk megvalósítani.

Kovács Zoltán

Rendkívüli ülés az önkormányzatnál

Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzata pályázatot ír ki a „Kultu-
rált lakókörnyezetünkért” címért.

A pályázaton részt vehetnek 
természetes és jogi személyek. A 
jelölés formája lakossági, egyéni, 
jogi személy, illetve képviselő 
javaslata alapján. A pályázatok be-
nyújtási határideje: 2007. július 15. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a 
pályázó nevét, címét, mellékelni le-
het a lakóterületről készült fotókat. 
A pályázaton nem vehet részt, akit a 
bírálati évet megelőzően köztiszta-
sági szabálysértés elkövetése miatt 
2 éven belül bírságoltak. A pályáza-
tok benyújtási helye a polgármesteri 
hivatal műszaki irodája.

Pályázati felhívás!

Elsőkből sereghajtók

Pályázati felhívás!
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Most volt húsz éve, hogy a Be-
szélő ’87 június 10-én közzétette a 
híres Társadalmi szerződést, amely 
tulajdonképpen az akkori ellenzék 
programjavaslata volt. A terje-
delmes munka három fejezetből 
állt, az elsőben rögzítették a tényt: 
Magyarország válságban van. Cá-
folhatatlanul megállapították, hogy 
a közmegegyezésnek vége. A prog-
ram leszögezte, hogy a közvélemény 
nem hiszi többé, hogy értelme volna 
újabb és újabb áldozatoknak. Az 
ország – ahogy húsz évvel ezelőtt 
fogalmazták – rádöbbent, hogy a 
hatalom nem fogja ígéreteit telje-
síteni. A gazdasági hanyatlás kö-
vetkezményei elérték a munkásság 
elitjét és a szellemi középrétegeket. 
A vezetés elbizonytalanodott, sejtel-
me sincs, mit kezdjen a felerősödött 
elégedetlenséggel, egyre kevésbé 
ura tetteinek. 

Egyetlen dolog van, amiben ma 
– fogalmazták húsz évvel ezelőtt – 
munkástól a pártkáderig mindenki 
egyetért: Kádárnak mennie kell! 

Szerbe-számba szedték a meg-
oldásra váró feladatokat. A gyö-
keres politikai fordulatot tartották 
a legfontosabbnak. Ezt csak az 
érdekeltekkel együtt létrehozott 
kompromisszumok árán lehet. A 
program sarkköve volt: társadalmi 
szerződés nélkül nem lesz nemzeti 
felemelkedés! E szerződéstervezet-
ben kiemelt hangsúlyt kapott, hogy 
nem elég zúgolódni a rossz politika 
következményei miatt – követelni 
kell egy másik politikát.

A program második, Mit kö-
veteljünk? című fejezetében a 
szükséges szakmai indoklással, 
kellő részletességgel ismertették 
a párt (MSZMP) és az országgyű-
lés hatáskörének szabályozását. 
Foglalkoztak a sajtószabadság 
törvényes kérdéseivel és annak 
gyakorlati helyzetével, továbbá a 
munkavállalók jogi védelmének 
állapotával is, a szakszerveze-
ti reform szükségességével. A 
program nagyon fontos része volt 
a szociális biztonság és a méltá-
nyos szociálpolitika gyakorlati 
megvalósításának szükségessége. 
A társadalmi szerződés tervezete 
kiemelt módon tárgyalta a szoci-
ális szemléletű népességpolitika 
irányelveit, a megélhetést biztosító 
nyugdíjrendszert és az igazságos 
közteherviselés rendező elveit 
is. És – a diktatúra végóráiban 
másként nem tehettek – nagy 
terjedelemben, igen részletesen 
tárgyalták az emberi jogok minden 
területének aggályos helyzetét és a 
szükséges tennivalókat. 

A harmadik fejezet számos olyan 
kérdéssel foglalkozott, amelyek a 
rendszer alaptörvényei miatt addig 
soha szóba sem kerültek, például a 
Szovjetunióval való kapcsolatunk 
teljes körű felülvizsgálata, 1956 
történelmi alapon való átértékelése 
és a társadalom más, égető fontos-
ságú problémája is.

* * *
A Társadalmi szerződésnek csak 

fejezetcímeit olvasva is, elgondol-
kozhatunk. A Kis János, Kőszeg 
Ferenc és Solt Ottília által jegyzett 
dicséretes vállalkozást miként 
követte, megtartotta-e intelmeit az 
általunk választott politikai elit? 
Elszállt az idő, a 7300 nap vissza 
soha nem jön. Húsz esztendő, 631 
millió szívdobbanás feledékenysé-
günkért, semmiért.

* * *
Az M2 tévécsatornán június 14-

én, kora délutántól este 8-ig néztem 
és hallgattam a parlamenti vitanap 
felszólalóit a Gyurcsány-kormány 
egyéves munkájáról és az öszödi 
beszédről. A hallottakról a fent 
leírtak jutottak eszembe. 

Szívós István

Feledékeny-
ségünk

évtizedei Idén 93 magyarországi és 13 
határon túli magyar kiadó művei 
között válogathattunk a könyvhé-
ten. A 78. könyvhétre és a 6. Gyer-
mekkönyvnapokra 342 könyvet 
jelentettek meg a kiadók. Zentai Pé-
ter László, a Magyar Könyvkiadók 
és Könyvterjesztők Egyesülésének 
igazgatója az Ünnepi könyvhét 
sajtótájékoztatóján elmondta, egész 
Európában nincs olyan töretlen 
hagyományokkal rendelkező köny-
ves esemény, mint a Supka Géza 
által 1929-ben útjára indított jeles 
rendezvény. Az idei könyvhetet 
Kovács András Ferenc maros-
vásárhelyi költő nyitotta meg a 
Vörösmarty téren. A babérkoszorús 
József Attila- és Üveggolyó-díjas 
költő a rendezvénysorozat központi 
helyszínén olvasta fel „Rigmus a 
könyvről” című alkotását, amelyet 
a könyvhétre írt. 

A könyvhét kapcsán az egye-
sülés igazgatója a magyar könyv-
kiadás tudományos és szakkönyv-
kiadása veszélyeztetett helyzetére 
is felhívta a figyelmet. Az ezekre 
a könyvekre biztosított kulturális 
támogatások nemcsak elsorvad-
tak, hanem egyik évről a másikra 
megszűntek. A könyvkiadást tá-
mogató Márai-program javaslatait 
a szaktárca meghallgatta, de arra 
érdemben nem reagált. 

A fővárosi rendezvényeken az 
érdeklődők találkozhattak többek 
között: Kornis Mihállyal, Lesznai 
Annával, Mezei Katalinnal, Bö-
szörményi Gézával, Popper Péter-
rel, Csányi Vilmossal, Réz András-
sal, Nagy Bandó Andrással.

A központi rendezvényekkel 
párhuzamosan csaknem ötven 
helyszínen, közöttük harminc vi-
déki városban rendeztek könyves 
seregszemlét. Debrecenben az 
Ünnepi könyvhetet Oravecz Imre, 
Kossuth-díjas költő nyitotta meg.

Díszvendégek voltak: Esterházy 
Péter, Kossuth-díjas író, Háy János, 
József Attila-díjas író, Szilágyi 
Ákos, József Attila-díjas költő.

Köszöntőt mondott: Kósa La-
jos, Debrecen polgármestere. A 
rendezvény védnöke Szabó Magda, 
Kossuth-díjas írónő, Debrecen 
város díszpolgára volt. 

Az Ünnepi könyvhétről a Sinka 
István Városi Könyvtár is meg-
emlékezett. Június 1-jén váro-
sunk vendégei voltak Dévai Nagy 
Kamilla és a Krónikás Zenede 
növendékei. A zenés estnek a rossz 
idő ellenére is nagy sikere volt. A 
művésznőt és növendékeit nagy 
taps köszöntötte.

Bodoki Ildikó

Ünnepi könyvhét
a fővárosban és vidéken

Nem az első alkotását avatták 
Berettyóújfaluban a város napján. 
A vasútállomáson és a banképü-
letben lévő muráliái és a Szere-
lempark után az Évszakidő című 
munkáját is megcsodálhatjuk most 
már városunkban. Birizdó Gabri-
ella szobrászművész azt szeretné, 
szülővárosában gyűljenek össze 
elsősorban, azt szépítsék, gazda-
gítsák alkotásai. Hiszen itt töltötte 
gyerekkorát, a vadgalambok búgása 
bárhol is legyen, mindig a 60-70-es 
évekbeli Újfalu nyárvégi poros 
utcáit, a por szagát, a kapuk előtti 
kispadokon ülő öregasszonyokat, 
a tikkasztó hőségben kókadó vi-
rágokat juttatja eszébe. Itt járta 
iskoláit, az akkor nagyon fiatal 
Kapornai házaspár, osztályfőnöke, 
Bandi bácsi és a felesége, Marika 
meghatározóak voltak az életében. 
Szárnyaló lelkéhez megerősítést, 
segítséget várt, s kapott tőlük, biz-
tatást a bizonytalanban, összhangot 
az összhangtalanságban. Az egyik 
legsokoldalúbb, legtehetségesebb 
diák volt a középiskolában, mégis 
sokáig kereste az útját. Bár mindig 
vonzódott a széphez, az esztétikum-
hoz, az önkifejezést mindig is fontos-
nak tartotta, a benne lévő tehetség, 
érzések, gondolatok tárgyiasítása 
csak később adatott meg számára. 
Kezdetben zománccal foglalkozott, 
ékszereket, tűzzománc képeket ké-
szített, de egyre jobban érdekelték a 
kövek. Előbb csak mint a zománc 
hordozóit, később azonban már 
önmagukban is használta őket. 
Véleménye szerint a törékeny alkat, 
az érzékeny lélek nem zárja ki, hogy 
egy ilyen súlyos anyaggal dolgoz-
zon. És ha az ember szerelmes lesz 
egy anyagba, nem legyőzni akarja. A 
kő jól kiegészíti őt, elnyomja a benne 
lévő bizonytalanságot, lágyságot, 
határozottságot igényel tőle, hiszen 
a kővel csak biztosra lehet menni, 
mert ha elvágta, elpattintotta, nem 
lehet összeragasztani, megismé-
telhetetlen a folyamat. Ízlése és 
harmónia érzéke van ahhoz, hogy 

össze tudja rendelni az anyagokat, 
és nagyon fontos számára az, hogy 
ezek szépsége hozzátegyen valamit 
az ő gondolataihoz. Mert mindig is 
alázatot érzett a szépséggel, de a 
jósággal, az okossággal szemben is. 
A kővel tudni kell bánni, tudni kell, 
hogy mit várhat el az ember tőle, 
hogy anyagszerű, és amire ő mindig 
is törekedett, súlyossága ellenére 
lebegő hatású legyen. 

A most avatott Évszakidő című 
faliképének tervét egy éve zsűriz-
ték. A kompozíció alapmotívuma, a 
homokóra két csúccsal összefordí-
tott kúp, drámaiságot és tömörséget 
sugárzó, fekete gránitból készült. A 
háttér a négy évszak váltakozását 
fejezi ki, egyszerre az állandóságot, 
az örök körforgást, az idő egészé-
nek ritmusát, harmóniáját. Statikus 
elemek a tél szimbólumaként a 
három különböző márványból 
kifaragott jégcsap, melyek talán 
megállíthatnák az időt, de ők sem 
csupán az állandóság jelképei, hi-
szen elolvadnak. A murálián az el-
lentétpárok alkotnak egészet, a már 
említett jégcsapok a tavasz virága-
ival, a fent a lent tükröződéseivel, 
a téli nap, ami átsejlik a felhőkön 
a nagy erejű nyári nappal. Ezek 
egyszerre önálló elemek és egyben 
tükörképek is. Ellentétben áll a 
kompozíción a statikusság a perpe-

tuum mobile-szerű mozgással is, a 
maradandóság a mulandósággal. A 
művésznő bevallása szerint szereti 
a finom és a drámai ütközéseket, és 
a legmagasabb szintű művészetnek 
az egyszerű, tiszta formákat, az 
absztrahálást, elvonatkoztatást 
tartja. A színvilágot az előcsar-
noknak már adott szürke gránitja 
befolyásolta, aminek szürke-fekete 
tónusa nagyon is grafikus hatású, 
ezért az élénk színek alkalmazása 
harsánnyá, giccsé fokozta volna le 
a faliképet. Ezért olyan színeket, a 
fehéret, feketét, szürkét alkalmazta 
leginkább, amelyek finoman elegán-
sak, kilebegnek az alaptónusból, és 
a fények is rásegítenek a gondolat 
közvetítésére. Nem volt könnyű a 
hattonnás kép felszerelése sem, a 
világítás beszerelését pedig nehe-
zítette a szomszédos bankhelyiség.  
Örömet jelentett számára mégis az 
alkotás folyamatának minden perce, 
mert az utat tartja fontosnak és nem 
a megérkezést. Boldoggá tette, hogy 
szülővárosának dolgozhatott, hogy 
azokat az embereket ajándékozhatta 
meg művével, akiket ismer és 
szeret, a tudat, hogy ha majd be-
mennek a polgármesteri hivatalba 
ügyes-bajos dolgaikat intézni, az 
alkotásra nézve boldognak érezhe-
tik magukat egy pillanatra. 

Szegediné Lovász Magdolna

A művész kiteljesedése – egy műalkotás 
születése

– L. Ritók Nóra: Nézzünk körül 
együtt! című komplex

programjához –

Az oktatásügy viharai sajnos a 
legtöbb esetben a tanügyigazgatási 
vagy szervezeti változtatások ese-
tében karcolják a közgondolkodás 
érdeklődését. Az oktatás moderni-
zációjának van egy, a mindenkori 
oktatáspolitikától független vonu-
lata, amely a nevelés-oktatás haté-
konyságának növelésével foglalko-
zik. Alapjaiban szemléletváltozta-
tásra ösztönöz, s olyan innovációk 
kibontakozását alapozza, amelyek 
a mindenkori tanítás gyakorlatát 
változtatják meg. 

Jómagam is több tanulmány és 
könyvecske szerzőjeként öröm-
mel olvasok az általam leírt és 
hangoztatott módszertani újítások 
bevezetésére és elterjesztésére 
ösztönző publikációkat, amelyek a 
lexikalitással szemben a készségek 
és képességek fejlesztését prefe-
rálják. Természetesen nem szem-
beállítva azokat, hanem megfelelő 
súllyal kezelve, a kompetenciák 
fejlesztésére fókuszálva. L. Ritók 
Nóra gyakorló pedagógusként is 
bizonyítja, hogy a hatékonyság igazi 
forrása a pedagógiai gyakorlat, s 
most nem először szerzőként is köz-
re bocsátotta az 1-4. osztály számára 
kidolgozott komplex programját. 

A program „íze” a megvaló-
sításában rejlik, hiszen a szerző 
foglalkozásokra bontva javasol 
feladatokat, amelyek komplex 
tárgyi struktúrában fejlesztik a 
kompetenciákat. A kooperatív 
módszer-technika remek eszköz 

lehet azoknak a pedagógusoknak, 
akik a hagyományos tanár-diák 
viszony helyett egy partneribb, egy-
mást segítő és motiváló gyakorlatot 
valósítanak meg munkájukban, 
ahol a tanítási-tanulási folyamat 
tevékenységbe ágyazottan valósul 
meg. A pedagógus segítő-moderáló 
szerepének erősödése és pusztán 
„közlő” funkciójának csökkenése 
segíti a tanulói-gyermeki fantázia 
kibontakozását, ismeretbővülé-
sét, és az esetleges tanulás iránti 
demotivációjának csökkentését, 
sikerhez juttatását. 

A szerző a feladatokat kommen-
tálja könyvében, ezzel is segítve a 
pedagógus munkáját, és a várható 
helyzetekre is érzékenyít. 

A művész-tanár szerző L. Ritók 
Nóra remekül érzékelteti, hogy az 
általa leírt foglalkozások alapok, 
amelyekre vagy ezek nyomán a 
pedagógus saját maga is alakíthatja 
a megvalósítást, azok szinezésével 
vagy további tartalommal való fű-
szerezéssel. Bár a jelenlegi program 
a négy évszakot tekinti rendező 

elvének, jó módszertani útmutatás 
is egyben egy esetleg más tematikai 
oldalról való programkidolgozás-
hoz.  A játék a játékkal és játszva 
tanulás a gyermek és pedagógus 
számára is élvezet- és örömforrás. 
Az élményközpontú tanulás-taní-
tás, a munkamegosztás képessége, 
a csoportban való munkálkodás, 
a közösséghez tartozás alapélmé-
nye mind olyan alkotó elemek, 
amelyek kiválóan alkalmasak az 
eltérő szociokultúrális környezet-
ből érkező gyermekek közösséggé 
fejlesztésére. A helyes önértékelés 
és önismeret lehet záloga annak 
a sikernek, amit az életben való 
boldogulásnak nevezünk.

A könyv bevezetőjében Nahalka 
István tanár úr tanulmánya olvas-
ható, amely a neveléstudomány 
aspektusából foglalkozik a diffe-
renciálással és megvalósulásának 
elméleti alapjaival.  

(Kiadja: Sulinova Közoktatás-
fejlesztési és Pedagógus Tovább-
képzési Kht. 2007)

Bíró Gyula

A módszer kevés...

Újfaluban voltak már híres-ne-
ves politikus asszonyok, a mostani 
miniszterelnök felesége több ízben 
is, ám jöttüket nem előzte meg 
ilyen várakozás, mint Lévai Anikó 
mostani látogatását. A felfokozott 
érdeklődés közismert személyi-
sége mellett a nagy sikert aratott 
könyvének is szólt. Érthető is, A 
konyhaablakból című könyv szer-
zője nem közszereplő, elsősorban 
feleség és édesanya, és a közélet 
küzdelmeitől távolmaradó jogász, 
egyetemi oktató is.

A személye és a könyve iránt 
érdeklődők megtöltötték a volt 
megyeháza dísztermét. Ott volt sok 
háziasszony, de férfiak is. Idősek és 
fiatalok, gazdálkodók és ügyvédek, 
tanárok és orvosok. A szerzőt a 
vendéglátó Orbán Balázs Társaság 
nevében dr. Nagy Gábor, a város 
önkormányzata nevében pedig 
Muraközi István alpolgármester 
köszöntötte. A könyvbemutató 
háziasszonya Nagy Zsolt Csabáné 
könyvtáros volt.

A könyv iránti érdeklődést bizo-
nyítja, hogy hetek óta a sikerlisták 
élén van. Sokan szakácskönyvnek 
vélik, az is, meg annál több is. 
Sokkal több. Mint a cím is jelzi, 
kitekintés a konyhaablakból, de 
úgy gondolom, sokkal inkább a 
fordítottja igaz: bepillantás egy 
közismert család hétköznapjaiba. 
Rácsodálkozás a szerénységre, a 
családi tűzhely melegében élők 
példaadására.

A szerző könyvének első lap-
ján ezt írja: „Rólunk már szinte 
mindent és annak az ellenkező-
jét is megírták.” Elég ok volt ez 
arra, hogy könyvével lehetőséget 
teremtsen a jószándékú érdeklő-
dés kielégítésére. Szép kiállítású 
könyv. Többségükben egyszerű, 
ízletes és néhány különleges étel 
receptjét olvashatjuk benne. Meg-
ismerhetjük családi események 
bensőséges történéseit. Beavatottjai 
lehetünk diplomáciai találkozások 
„hétköznapi” emberekre jellemző 
eseteinek is. A receptek, a fotók 
és a leírt történetek egy gazdag 
szellemi lakoma élményét adják. 
Lévai Anikó írásain átragyog az 
egyszerűség és az igényesség, fő 
jellemzői az ízlés és a mértéktartás. 
Arra irányul minden igyekezete, 
hogy a First Ladyk – leginkább 
kampánycélokra szolgáló – sztáros 
allűrjeit, primitív gesztusait elkerül-
je. Eredményesen teszi. Történetei 
kedvesek és érdekesek, akár a 
családi utazások kalandjait, akár a 
szolnoki Lévai-tanya vagy a pesti 
hétköznapokat idézi. Nem túlzás azt 
állítani, hogy a legjobb elbeszélők 
színvonalán megírt „mesék” által a 
valóságot, nem pedig a „mindent és 
annak az ellenkezőjét” ismerhetik 
meg az olvasók. 

Lévai Anikó könyvét örömmel 
olvastuk, tiszta szívvel gratulálunk. 
Olvasói és tisztelői máskor is várják 
dr. Lévai Anikó látogatását Berety-
tyóújfaluban.

Receptkönyv a szerénységről, 
szeretetről

Sz.  I.
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Akik a legeredményesebbek 
voltak

Idén 202 diák fejezte be általános iskolai tanulmányait városunkban

Pindur-pandúrok Budapesten

Virágos Szent János ünnepe
Fotó: Kari

Fotó: Kari

(Folytatás az 1. oldalról)

Az iskolavezetés

� Vass Jenő Óvoda és Bölcső-
de: Balogh Sára, Berke Orsolya, 
Daróczi Dávid, Ecsedi Balázs, 
Gyöngyi Dávid, Ináncsi Alexandra, 
Kártik Zsombor, Kurtán Kitti, Nád-
házi Patrícia, Ökrös Fanni, Vígh 
Dóra, Zálog Adrienn.

� Szivárvány Református Óvoda: 
Bocska Olívia, Ferenczi Lara, 
Frank Mirjam, Kinter Márk.

� József Attila Általános Iskola: 
Árgyelán Anna, Bagossy Attila, 
Bagossy Mária, Balogh Amália, 
Bondár Viktor, Bordi Kamilla, 
Bukus Kornél, Bukus Lilla, Dandé 
Zsolt, Dávid András, Dézsi Ger-
gő, Dinók Dániel, Dózsa Boldi-
zsár, Farkas Katinka, Ferenczi 
Fanni, Frank Nátán, Háló Lajos, 
Holopovics Zsófia, Horváth Petra, 
Kállai Krisztina, Karácson Anna, 
Kathi Tamara, Kiss Beatrix, Kóta 
József, Kurtán Bettina, Lovász 
Dávid, Lőrincz Eszter, Mező Er-
vin, Muraközi Dorottya, Muraközi 
Kamilla, Nagy Ádám, Nagy Ákos, 
Nagy Martin, Nagy Zorán, Ökrös 
Renáta, Pajor Marianna, Papp Ár-
pád, Papp Orsolya, Papp Rebeka, 
Papp Renáta, Pellei Sándor, Pelyhe 
Levente, Pintér Judit, Rácz Máté, 
Reszelő Mariann, Rózsavölgyi 
Viktória, Sándor Nikolett, Simon 
Dóra, Siteri Regina, Szabó Máté, 
Szabó Nándor, Szabó Sára, Tóth 
Regina, Zalkodi Ádám.

�  Széchenyi István Általános 
Iskola: Bede Zoltán, Czibere Mi-
rabella, Ertsey Rebeka, Hegedűs 
Norbert, Kállai Fruzsina, Major 
Pucsok Albert Balázs, Papp Anna, 
Papp Zsófia, Pócsik Dóra, Tikász 
Richárd, Török János, Vígh And-
rás, Csicseri tánccsoport, Kökény 
tánccsoport.

� Hunyadi Mátyás Általános Isko-
la: Balogh István, Bíró Patrik, Bor-
sós Kristóf, Juhász Dóra, Mihucz 
Márton, Nagy Mariann, Papp 
Zsófia, Pozsgai Kitti, Szabó Dorina, 
Szász Kitti, Szász Péter, Szász 
Tímea, Tolnai Dóra, Tóth Edina, 
Turzó Balázs, Zolnai Csaba.

� II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola: Abrudán Gergő, Balogh 
Orsolya, Bodnár Brigitta, Brandtner 
Lilla, Bukta Enikő, Bukta József 
Péter, Bukta Vanessza, Burzuk Bri-
gitta, Dorogi Ádám, Drimba Lilla, 
Erdei Lívia, Fekete Fanni, Gácsi 

Dániel, Gurmai Brigitta, Gurmai 
István, Györfi Alexa, Huszti Atti-
la, Incze Tamara, Kálóczi Helga, 
Kharwait Aida, Kiss Attila, Kőrösi 
Klaudia, Lázár Dávid, Madarász 
Viktor, Matolcsi István, Medgyesi 
Réka, Mezei Dávid, Nagy Dóra, 
Nagy Máté, Szabó Máté, Szabó Ro-
land, Szatmári Bence, Tamás Bog-
lárka, Tomola Györgyi, Tóth Nóra, 
Török Fruzsina, Tőzsér Barbara.  
Atlétika csapat, III. korcsoport fiú 
kézilabdacsapat, III. korcsoport 
lány kézilabdacsapat.

� Toldi Miklós Református Álta-
lános Iskola: Bagoly Kata, Bene 
Krisztina, Bene László, Ecsedi 
Noémi, Erdélyi Szilvia, Harangi 
István, Kiss Henrietta, Kun Ju-
dit, Laukó Zita, Majoros Anita, 
Matolcsi Emese, Nagy Norbert, 
Nagy Tamás, Pap Kristóf, Pap 
Nándor, Szász Magdolna, Szilágyi 
Ágnes, Szilágyi Bálint, Vékony 
Viktória, Papp Balázs, énekkar.

�  Igazgyöngy Alapfokú Művé-
szeti Iskola: Erdélyi Adrián, Gál 
Csaba, Irmai Blanka, Lisztes Ve-
ronika, Nagy Vivien, Papp Ágnes, 
Szentmiklósi Ágnes, Tahóczki 
Katalin, Tamás Gergő, Zálog Ale-
xandra.

� Arany János Gimnázium, Egész-
ségügyi Szakképző és Közgazdasá-
gi Szakközépiskola: Beke Mónika, 
Dajka Andrea, Dunai Renáta, 
Dürgő Éva, Ferenczi Lajos, Hajdú 
Szabolcs, Horváth Tamás, Kertész 
Titanilla, Kóti Zsolt, Mészáros 
Ágnes, Ballai Anikó, Szabó Éva, 
Szakadát Éva, Kabai Zsuzsa, Kin-
cses Antónia, Harasztosi Ágnes, 
Juhász Anett, Szűcs Nikolett, 
Kiss Viktória, Nagy Zsolt, Tóth 
Katalin.

� Bessenyei György Szakközép-
iskola: Gyöngyösi Tímea, Kádár 
Roland, Kovács Edina, Szabó 
Lívia, Szőllősi Tamás.

� Eötvös József Szakképző Intézet: 
Balogh Anita, Bazsó Roland, Berci 
László, Bernát Erzsébet, Bódi Lilla, 
Boruzs Renáta, Dudoma Attila, 
Fekete Lajos, Gál Mónika, Gergely 
Brigitta, Gyöngyösi Beáta, Major 
Zoltán, Makrai Éva Gyöngyi, 
Oláh Ildikó, Papp András, Rózsás 
Róbert, Somogyi Edina, Szabó 
Éva, Szabó László, Szászi Mariann, 
Szűcs Ágnes, Vasadi Vivien.

Az ónodi országgyűlés 300. 
évfordulója alkalmából, melyen 
kimondták a Habsburg-ház trón-
fosztását, Ónod Község Önkor-
mányzata és a helyi Lorántffy 
Zsuzsanna Honismereti Egyesület 
több napos rendezvénysorozattal 
emlékezett meg, melyre gyüleke-
zetünk is meghívást kapott.

A nyitóünnepség május 24-én 
pontosan abban az időpontban 
vette kezdetét, amikor II. Rákóczi 
Ferenc, nagyságos vezérlő fejede-
lem 1707-ben ezen a napon, délután 
öt óra tájban nagy és nem sokszor 
látott pompával vonult be az ónodi 
országgyűlésbe az ország nagyjai 
közvetlen kíséretében. 

Az ünnepségsorozat alatt sor 
került Borsos István szobrászmű-
vész domborművének felavatására, 

melynek címe: „Rákóczi bevo-
nulása az ónodi országgyűlésbe”. 
A Református Pedagógiai Intézet 
és Ónod Község Önkormányzata 
által meghirdetett szónokversenyt 
Balázsfalvi Balázs, a Pápai Re-
formátus Kollégium Tatai Gimná-
ziumának tizedikes diákja nyerte 
„Rákóczi intelmei az ezredforduló 
magyarjaihoz” címmel. Ezenkívül 
volt még több kiállítás különböző 
helyszíneken, valamint kihelyezett 
történelemórák a Rákóczi-várban.

A színvonalas és bensőséges 
záró rendezvény június 10-én, 
vasárnap délelőtt, fél 11-kor volt 
a református templomban, melyen 
gyülekeztünk néhány tagja is részt 
vett. 

Majláth József
református lelkész

Gyülekezeti kirándulás

A június 24-e Szent Iván nap, 
Keresztelő Szent Jánosnak a ma-
gyar népdal Virágos Szent Jánosá-
nak és az ősi fényszimbolikának a 
közös ünnepe.

A szentiváni tűzgyújtás, s a 
hozzá kapcsolódó énekek első-
sorban az év leghosszabb napját 
ünnepelték. Örömtűz volt, fényt 
megtartó mágikus céllal, de gyó-
gyító hatással is bírt. A máglyát a 
szokásos tűzrevalókon kívül illatos 
virágokból, gyógynövényekből 
rakták. Mivel János, a kereszte-
letlenül meghalt gyermekek égi 
pártfogója, gyümölcsöt is szórt a 
tűzbe a kis halottak lelkének, de a 
tűzben sült almát is orvosságnak, 
gyermekmegóvó szentek tekin-
tették. A tűz körül elfogyasztott 
cseresznye pedig a gyermekáldást 
segítette. Az ünnep fénypontja, a 
tűzugrás és analógiás mágia azt 
célozza, hogy a nap mindig olyan 
magasra ugordjék, mint e napon. A 
tűzugrásnak tisztító és termékeny-
ségfokozó hatást tulajdonítottak, 
jósoltak belőle az ugráló lányok 
férjhezmenetelére nézve. Kivel 
ugrik párba, ki előtt ér földet. A 
mátkálás, komázás nevű szentiváni 
tűzugrás játékok pedig a májusi 
férjhezmenési és szeretkezési ti-
lalmak feloldásai voltak. Az ünnep 

előestéjén koszorút kötöttek, és a 
házra akasztották tűzvész ellen, 
üszköt hordtak a káposztásba 
hernyó ellen, és megfüstölték a 
kutakat, forrásokat, hogy meg-
tisztuljanak a sárkányok, kígyók, 
boszorkányok mérgeitől. Ezek 
a lények a sötétséget jelképezik, 
ők a fény elrablói, a földi tüzek 
okozói. 

Ezt a magyar hagyományt 
szeretnénk megeleveníteni június 
23-24-én a Csonka-toronynál, 
melyre szeretettel várunk min-
denkit. Gyülekezés 23-án, 18-19 
óra között a torony környékén, 20 
órától, sötétedéskor kezdjük a szer-
tartást. Kérünk mindenkit, hozzon 
magával meleg ruhát, takarót, 
enni-innivalót, főzési lehetőség 
lesz hozott alapanyagokból és 
eszközökkel. Gyümölcsöt, virágo-
kat, gyógynövényeket is lehetőség 
szerint mindenki hozzon magával. 
Tervezünk daltanulást, játékokat, 
boszorkányűzést, tűz melletti 
mesélést, lovaglást, de szeretnénk, 
hogy az összegyűlt közösség maga 
alakítsa a virrasztás menetét. 

A szentiváni szertartás másnap 
napkeltéig tart annak, aki bírja.

MAG szervezői
(Mintaként Alkalmazott 

Gondviselés)

A II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola tanulói képviselték Haj-
dú-Bihar megye diákjait a május 
25-én Budapesten megrendezett 
Pindur-pandúr közlekedési verseny 
országos döntőjén. A kerékpáros 
feladatok és a hibátlan elméleti 
szereplés után sok-sok ajándékkal 
és egy felejthetetlen gyermeknapi 
délután élményével gazdagod-
hattunk.

A csapat tagjai. Balogh Csa-
ba, Birinyi Zoltán, Bukta József, 
Gurmai Brigitta, Stanejovic 
Melissza 1. osztályos, Kis Péter, 
Tamás Boglárka, Vékony Gergő 
2. osztályos tanulók.

A gyerekeket Sass Csaba alezre-
des, a TBB titkára is elkísérte. Re-
méljük, jövőre újra ott lehetünk.

Czirjákné Pesti Irma
közlekedési szakreferens

Ha már szombat, legyen fordí-
tott nap! Legyenek az iskolában a 
diákok a „felnőttek”. Ez a gondolat 
mindenkinek tetszett. A DÖK 
felnőtt és diák tagjai egyaránt 
lelkesen láttak hozzá az előkészü-
letekhez. Az előzetes megbeszélés 
és tervezés után kezdődhetett az 
igazán izgalmas munka. Volt itt 
minden: választási kampány tel-
jes erőbedobással: plakátokkal, 
szórólap-osztogatással, lepecsételt 
választási papírokkal, urnával. 
A Hunyadi Mátyás Általános Is-
kolában szavaztak a tanulók a 
diákigazgatóra, helyettesére, az 
iskolatitkárra és természetesen a 
diák takarító személyzetre. A de-
mokratikus választás után Borsós 
Zoltán 6. osztályos tanuló lett a di-
ákigazgató. Helyettesének Berecki 
Bencét – 6. osztály – választották. A 
kulcsok átadásával kezdődött a nap. 
Majd miután mindenki elfoglalta 
a helyét, kezdetét vette a munka. 
Beköltöztek az igazgatói irodába, 
és egész nap komoly vezetők vol-
tak. Az iskolatitkári teendőket az 
ötödikes Mihucz Márton látta el: 
telefonált, kezelte a fénymásolót, 
dolgozott a számítógépen, leveleket 
írt, postázott stb. 

Az órákat önként vállalkozó 
„kistanárok” tartották. Az elsősök 
voltak a legnehezebb helyzetben, 
hiszen ők még most tanultak meg 
olvasni. Ennek ellenére ügyesen 
utánozták a tanító nénit, aki termé-
szetesen mindenben szót fogadott, 
ahogy az egy rendes diákhoz 
illik, és igyekezett nagyon szépen 
írni, olvasni. A gyerekek minden 
osztályban jól érezték magukat 
fordított szerepkörükben. Le a 
kalappal komoly és lelkiismeretes 
munkájuk előtt. Pozíciójuknak 
megfelelő komolysággal, határo-
zottsággal látták el feladataikat. A 
takarítás egyáltalán nem könnyű 
dolgát Szabó Mátyás és lelkes 
csapata olyan ügybuzgalommal 
végezte, hogy még délután sem 
akarták abbahagyni. A pedagógu-
sok elégedettek voltak a diákok 
hozzáállásával, munkájával. Zá-
rásként egy kis meglepetés prog-
ramot is szervezett az „igazgató 
bácsi”. Bár a szemétszedés nem 
aratott osztatlan sikert. Miután a 
kulcsok visszakerültek a felnőttek 
kezébe, véget ért a fordított nap. 
Azt hiszem, elmondhatjuk: jól 
sikerült.

Erősné Árgyelán Ildikó

A TKM bihari múzeumi tag-
csoportja ebben az évben is foly-
tatja a megye nevezetességeivel 
való ismerkedést. Az elmúlt év-
ben Nagykerekiben és Kismarján 
Bocskai emlékekkel lettünk gaz-
dagabbak.

Ez év első kirándulásakor 
Álmosdra kocsikáztunk a Bocskai-
szabadságharc (1604-1606) első 
győztes csatájának színhelyére.

Álmosd község Hajdú-Bihar 
megye keleti peremén, a román 
határ közvetlen közelében fekszik: 
a Berettyó és az Ér folyó által bezárt 
szögben: Érmelléken.

Elsőként Anonymus említi 
Gestájában. Az emberek több-
ségének onnan ismerős a telepü-
lés neve: itt volt Bocskai István 
szabadságharcának első győztes 
csatája 1604. október 15-én. Az 
egykori csatamezőn monumentá-
lis emlékmű áll. Számos jelentős, 
nagynevű történelmi család tagjait 
találjuk Álmosd birtokosai között. 
Kevesen tudják, hogy a Kölcseyek 
is a település birtokosai voltak. 
Itt töltötte gyermekkorát Kölcsey 
Ferenc a debreceni kollégiumba 
kerüléséig (13 évig volt a kollégium 
tanulója), majd ifjúkorából három 
évet itt élt (1813-1815). Az öccseit 
taníttatja, felügyeli, gazdálkodik. 
1815-ben Ádám öccsével Csekére 
költöznek az ottani birtokukra. 
Két öccse Álmosdon marad, itt 
gazdálkodik.

A költő lakhelyei közül csak 
az álmosdi kúria maradt meg 
viszonylagos épségben. Kölcsey 
Ferenc születésének 200. évfor-
dulójára felújították, emlékházzá 
alakították, állandó kiállítás várja 
az idelátogatókat. És egy nagyon 
kedves házaspár, Nagy József és 

felesége (nyugdíjas pedagógusok), 
akik mindent tudnak Kölcseyről, 
Bocskairól, ők Álmosd idegen-
vezetői.

Amikor a községbe látogatunk, 
a programból a kovácsműhely 
bemutatása nem marad el. Ilyenkor 
a férfiaké a főszerep, nincs olyan 
eszköz, amit ne ismernének.

A falu jelentős birtokosának, 
Chernel Józsefnek köszönhető a 
kisdedóvó intézet felállítása a XIX. 
század elején. Emléktábla jelzi ezt. 
„Picasso Álmosdon” így emlegetik 
a Joseph Kádár Múzeumot, ame-
lyet a közelmúltban hozott létre 
a nagyszülei révén, a településről 
származó, Párizsban élő képzőmű-
vész, műgyűjtő.

A Miskolczy család alapozta 
meg azt az arborétumot, amelyet 
mindig büszkén mutatnak meg az 
álmosdiak. Az apa fát ültetett gyer-
mekei születésekor, és ma már a 
200 éves facsoport nemcsak szemet 
gyönyörködtető, de megindít ben-
nünk valamit (mindannyiunkban 
mást, mást).

Hazafelé induláskor kis csopor-
tunk a szabadságharc emlékműnél 
megállt, Demény Pál felolvasta a 
Szózatot, melyhez a jelenlévők is 
csatlakoztak, és együtt mondtuk 
el közösen.

Karakas Imréné
TKME-tag

Fordított nap

Bocskai- és Kölcsey-emlékek
Álmosdon
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II. Bihari 
lövésznapok

Június 24-én Berettyóújfaluban, 
a 47-es számú főút MOL benzinkút 
melletti területén (Szeged felé a 
körforgalomnál) kerül megrende-
zésre a VIII. Berettyó-kupa a Spuri 
kupáiért autós ügyességi verseny. 
Az újonnan kialakított versenypá-
lya hossza 2500 méter, melynek 
60 %-a közútminőségű aszfalt, 40 
%-a igen technikás vonalvezetésű, 
jó minőségű földpálya. A ren-
dezvényre kilátogatók, köztük a 
lóerők szerelmesei találkozhatnak 
a megye legjobb versenyautóival 
és azok pilótáival személyesen, 
valamint betekintést nyerhetnek a 
versenytechnikák fejlődésébe. A 
verseny programja a következő:

7.00 órától: edzés 
10.00 óra: első futam
12.00 óra: második futam

Nyolcadik Berettyó-kupa

14.00 óra: Ice-tuning motor és 
quad show
15.00 órától: harmadik futam 
18.00 órától: eredményhirdetés

A rendezvényre a belépés díjta-

lan, és minden időjárási körülmény 
között megrendezik a versenyt. 
Minden kedves érdeklődőt szere-
tettel várunk.

R. S.

2007 az Esélyegyenlőség éve – 
az Országos Oktatási és Integrációs 
Hálózat (OOIH) az iskolákkal köz-
reműködve szeretné megteremteni 
az esélyegyenlőséget az oktatásban. 
A 2004-ben elindult Integrációs 
pedagógiai program kapcsán idén 
májusban intézményi találkozókra 
került sor, ahol az egyes iskoláknak 
lehetősége nyílt tapasztalatcserére, 
óralátogatásra és az eddig elért 
eredmények megvitatására.

Május 24-én Berettyóújfaluban, 
a József Attila Általános Iskolába 
érkeztek vendégek a reggel 10-
től kezdődő intézményi találkozó 
alkalmából. A nap célja az volt, 
hogy a József Attila Általános 
Iskola bemutassa a hátrányos hely-
zetű tanulókért tett lépéseit, jó 
gyakorlatokat, innovatív oktatási 
módszereit. Az iskola az Országos 
Oktatási és Integrációs Hálózattal 
(OOIH) áll együttműködésben. 
Ennek során a tanárok tovább-
képzéseken, hospitációs napokon, 
konferenciákon vehettek részt. A 
hospitációs napon jelen volt az 
OOIH munkatársa, Balogh Gyula 
régiós koordinátor is, és szívesen 
válaszolt a felmerülő problémákkal 
kapcsolatos kérdésekre. A József 
Attila Általános Iskola részéről a 
kapcsolattartó Hodosán Csaba igaz-
gatóhelyettes és segítője, Herczeg 
Barna igazgatóhelyettes volt.   

Miért volt (és van) szükség erre 
a programsorozatra? Mit jelent az, 
hogy egy gyerek hátrányos helyzetű 

az oktatásban? Milyen intézkedé-
sekkel próbálnak javítani ezen az 
arra illetékesek? 

A 2000-es, illetve a 2003-as 
PISA-vizsgálatok egyik meg-
döbbentő eredménye volt, hogy 
Magyarországon hat legerősebben 
a család szociális háttere a diákok 
teljesítményére. A teljesítmények 
közötti különbségeket hazánkban 
magyarázta a legkiugróbb mér-
tékben az adott iskola társadalmi 
összetétele. A tradicionálisan korai 
szelekció a magyar iskolarend-
szerben azzal a következménnyel 
jár, hogy a hozott hátrány az idő 
előrehaladásával folyamatosan 
mélyül, és sorozatos tanulási kudar-
cokhoz, lemorzsolódáshoz vezet. 
További súlyos problémát jelent a 
roma tanulók szegregációja. Egy, 
a 2003/2004-es tanévben elvégzett 
reprezentatív vizsgálat minden 
eddiginél drámaibb képet festett a 
roma tanulók elkülönítésének mér-
tékéről. A vizsgálat adatai szerint 
az alapfokú oktatásban legalább 
3000 roma többségű osztály, ezen 

belül több mint 1200 homogén 
cigány osztály működik. Ezekben 
az osztályokban tanul az általános 
iskolás korú roma népesség közel 
negyede. 

A szegregáció megszüntetésére 
és a halmozottan hátrányos helyze-
tű tanulók iskolai sikerességének 
növelésére jelentős kormányzati 
intézkedések történtek. 

A József Attila Általános Is-
kola május 24-én példát mutatott 
abból, hogy mindent megtesz a 
fent említett káros társadalmi je-
lenségek visszaszorítására. Több, 
az iskolában tanító pedagógus 
is bizonyította felkészültségét a 
témát illetően, hiszen a vendégek 
szerint is nagyon színvonalas ta-
nítási órákat lehetett megtekinteni 
(a foglalkozások fő „vezérvonala” 
természetesen a hátrányos helyzetű 
gyerekek integrációja, valamint a 
szegregáció visszaszorítása volt). 
A bemutatóórákat követően egy 
kötetlen beszélgetés formájában 
oszthatták meg a kollégák a szeg-
regációval és integrációval kapcso-
latos tapasztalataikat. Egyöntetű 
vélemény volt a nap sikeres és hasz-
nos volta. A József Attila Általános 
Iskola továbbra is nyitott a pozitív 
társadalmi változásokat elősegítő 
programok lebonyolítására, hiszen 
valljuk: a jövő záloga kivétel nélkül 
minden gyerekekben benne rejlik, s 
a jövő (a jövőnk) minden segítséget 
megérdemel.

Kiss Tamás

A Bihari Lövészklub július 7-8-
án kétnapos lövészversenyt rendez. 
Várjuk mindazon sportlövőket, 
akik bármely lövészklub tagjai, 
vagy jogszerűen birtokolják fegy-
verüket. Fegyvernemek: kispuska 
0,22 kal, sportpisztoly 0,22 kal és 9 
mm sportpisztoly. Versenyszámok: 
sziluett, steel challenge, pontlövé-
szet, tekelövészet, bukóalak. Lég-
fegyver kategóriában elsősorban 
iskoláskorúakat várunk, 12 éves 
kortól, de emellett felnőttversenyt 
is rendezünk. Programok a külső te-
rületen airsoft és fegyverbemutató. 
A nevezőket egy kis étellel is meg 
tudjuk kínálni. Nevezési díj: 700 
Ft/versenyszám, az iskolásoknak 
300 Ft/versenyszám (légfegyver).

Július 7.
9 órakor megnyitó, nevezések leadása.

A nevezések folyamatosak, 700 Ft/fő/versenyszám.
Légfegyver. Iskolásoknak: 300 Ft/fő/versenyszám.

Versenyszámok: 
Tekelövészet 0,22 sportpisztoly 25 m, 10 lövés.
Sziluett lövészet: 0,22 puska és sportpisztoly.

Légfegyveres lövészet: pontlövészet 5 próba 4 × 5 értékelt.
Tekelövészet, 10 bábu, 10 lövés.

13-14-ig ebéd, majd a versenyszámok folytatása.
17 órakor az első nap zárása.

Programok a külső területen, airsoft és fegyverbemutató. 
Július 8.

8-kor nyitás, nevezések leadása.
Nevezési díj: 700 Ft/fő/versenyszám.

Versenyszámok: 
Steel challenge 3×5 lövés központi gyújtású sportpisztoly.

3×5 lövés 0,22 sportpisztoly. 
Pontlövészet kis- és nagykaliber 15 m, 13 lövés. A 10 legjobb értékelt.

Bukólövészet: 10 bukóalak, 0,22 puska 25 m, pisztoly 0,22 15 m,
10 lövés, 1 perc lőidő.

Program: fegyverbemutató.
Részleteket a versenykiírás tartalmaz www.bilk.fw.hu veboldalon.

16 órakor a versenyek zárása.
16.30 órakor mindkét nap eredményeinek kihirdetése. A versenyeket 
az MSSZ és az MDLSZ érvényben lévő szabályai szerint bonyolítjuk. 

További információ:
Hudák Attila 30 440 0489, Hegedűs Péter: 30 305 6866.

A II. Bihari lövésznapok
programja

Adjunk esélyt
a hátrányos helyzetű tanulóknak is

Május 23-a óta a Hunyadi Má-
tyás Általános Iskola ad otthon a vá-
rosi könyvtár berettyószentmártoni 
fiókkönyvtárának. Egy álmos, nyári 
délutánon meglátogattam a kibő-
vült, megszépült könyvtárat. Az 
olvasóteremben ültem le. Kellemes 
hűvös és könyvillat. Körülöttem 
folytonos a nyüzsgés. A gyerekek 
jönnek-mennek, olvasgatnak, köl-
csönöznek, beszélgetnek, játszanak 
a számítógépen. A könyvtárban 
jelenleg dolgozó pedagógus két 
pecsételés között mosolyogva 
mondja, nagyon jól érzi itt magát. 
A gyerekek is, mert már nyitás előtt 
ott sorakoznak a bejáratnál. Csak 
ülök és elmélkedem. Az ünnepélyes 
nyitás előtti kb. 60 munkaóráról, az 
egyheti megfeszített tempójú köl-
töztetésről. Minden könyv többször 
is megfordult a segítők kezében. 
Volt közöttük, aki kamaszkora régi 
olvasmányait fedezte fel a dobo-
zokban. Kb. 9 ezer kötetet sikerült 
öt nap alatt átszállítani a világos, 
tágas, kényelmes, új otthonába, így 
az iskolai könyvállományával együtt 
kb. 15 ezer kötet várja a gyermek 
és felnőtt olvasókat. Ehhez a nagy 
munkához a városi könyvtár veze-
tőjének szakmai hozzáértésére, gya-
korlati útmutatására is szükségünk 
volt. A pedagógus kollégák közül 
többen önkéntes munkát vállaltak 
a költöztetésben. Felidézem azokat 
a napokat, amikor reggeltől estig a 
termeket szépítették, takarították, 
csinosították a technikai dolgozók. 

Mindenki a magáénak érezte a 
leendő könyvárat, és lelkesen, fá-
radhatatlanul ténykedett a kánikulai 
napokon. Humorral, vidámsággal 
oldották a munka okozta fáradtsá-
got. Csak ülök és elmélkedem. Ar-
ról, hogy Kovács Tiborné igazgató 
asszony nagyon sokat tett a könyv-
tár létrejöttéért, a hivatali utánajárás 
mellett a csinosításból is kivette 
a részét: a helyszínen varrta meg 
a függönyöket és széktakarókat. 
Szépek, kellemes, puha napfényes 
hangulatot árasztanak.

Az elsőseim is szeretnek az új 
könyvtárba járni, mert ahogy ők 
fogalmaznak, vidám könyveket is 
olvashatnak, és jól érzik itt magu-
kat. A felsősök az Internet előnyeit 
élvezhetik az olvasóteremben 
elhelyezett számítógépeken. Ezt a 
szolgáltatást természetesen minden 

látogató igénybe veheti. Szóval 
csak üldögélek. Gondolkodom 
erről-arról. Álmokról, tervekről, 
jövőbeni elképzelésekről. Az egyik 
ilyen álom, hogy a könyvtár újra 
heti 5 napos nyitvatartással működ-
jön. Ekkora munka után kár lenne, 
ha kútba esne ez a lehetőség. A 
folyamatos nyitvatartásnak pedig 
elengedhetetlen feltétele, hogy az 
állomány rendszeresen frissüljön, 
gyarapodjon, hogy a látogatók 
szívesen és érdeklődve jöjjenek 
újra és újra a berettyószentmártoni 
fiókkönyvtárba olvasni, interne-
tezni, zenét hallgatni, beszélget-
ni. Így a szép felújított könyvtár 
a szentmártoni városrész egyik 
kulturális központja lehetne. Leg-
közelebb talán már egy író-olvasó 
találkozóról is be tudok számolni.

Erősné Árgyelán Ildikó

Mindenki könyvtára

Május 19-én az Együtt egy 
drogmentes Magyarországért moz-
galom fiatal aktivistái városunkon 
keresztül futottak, sőt itt is pihen-
tek meg éjszaka. A Drogmentes 
maraton hatodik alkalommal indult 
el azzal a céllal, hogy a lakosság 
figyelmét felhívják a drogok elleni 
küzdelemre. Ezt az ország körbefu-
tásával teszik lehetővé úgy, hogy az 
útba eső településeken tájékoztató-
kat tartanak a drogok ellen.

Május 19-én mintegy 300 felnőtt 
és gyerek csatlakozott a futókhoz 

különböző távokat futva a „drog 
ellen”. A befutó a BUSE-pályára 
szakadó esőben történt, de ez sem 
vette kedvét a résztvevőknek, hogy 
letegyék a drogmentes kapitányi 
esküt, melyben jelentették, hogy 
soha nem nyúlnak droghoz.

Az időjárás csupán a drogmen-
tes rajzpályázat eredményhirdetését 
mosta el, így arra a városnapi ren-
dezvényen került sor. A maraton 
futói az ifjúsági és sportbizottsággal 
és az alpolgármesterrel való közös 
vacsorán elmondták, hogy nagyon 

„Addig leszünk magyarok, amíg 
magyarul énekelünk és magyarul 
táncolunk”– Kallós Zoltán neves 
néprajzkutató szavait olvashatjuk 
azon a meghívón, ami július 1-
jén a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központba invitál bennünket. 
Berzáné Rákosi Márta igazgató 
asszony is e szavakkal köszöntötte 
a Nyíri Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény és a Széchenyi 
István Általános Iskola néptánc 
csoportjainak vizsgabemutatójára 
érkezett vendégeket. Büszke az is-
kolájára, ahol több mint 90 gyermek 
tanulja a néptáncot. Nagyon sokat 
jelent a gyermekek személyiség-
fejlődésében, a magyarságtudatuk 
kialakításában, formálásában, hogy 
már 6 éves koruktól akár 20 éves 
korukig is táncolhatnak a néptánc 
csoportokban.  Az izzasztó próbák, a 
kitartásra, a helytállásra nevelés már 
1. osztályos korukban elkezdődik, 
de megéri az egész éves munka, 
mutatja ezt a vizsgabemutató és az 
év közben elért sikerek. Az iskola, a 
szülők, a gyerekek és a néptánc pe-
dagógusok mindennapi kapcsolata 
nagyon fontos ebben a folyamat-
ban. Igazgató asszony megköszönte 
a szülők egész évi fáradozását, a 
táncruhák keményítését, vasalását, 
mely háttér nélkül nehezebb lenne 
elérni ezeket a szakmai sikereket.

A Széchenyi István Általános 
Iskola 2004-ben csatlakozott a 
Nyíri Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményhez, ahonnan komoly 
szakmai segítséget is kapnak. 
Elismerés és megbecsülés illeti a 
tánccsoportok művészeti vezetőjét, 

meglepte őket a szívélyes fogad-
tatás, a futók nagy létszáma és az 
előre meghirdetett rajzpályázatokra 
beérkezett szebbnél-szebb képek 
sokasága. A szervezők köszönetet 
mondanak a polgárőrségnek, a Jani 
csárdának, a Fa-Gáz Kft-nek, az 
Euronics áruháznak és természete-
sen valamennyi résztvevőnek, hogy 
összefogtak a drogok ellen.

(Előző számunkban tévedésből 
már megjelent e fotó a városnapi 
futóverseny illusztrációjaként, me-
lyért elnézést kérünk. A szerk.)

Jól vizsgáztak

Bak Juditot is. A vizsgabemutatón 
az alsó tagozatosok, a Csicseri, a 
Kökény és a Bihar néptánc együt-
testől 14 koreográfiát láthattunk, 
elsősorban az újakat mutatták be, 
amelyeket még kevesebbszer lát-
hatott a közönség. A táncos lányok 
megmutatták a népdaléneklési 
tudásukat is, a bemutatót népdal-
csokrokkal színesítették.

Amikor a kedves újságolvasó 
ezeket a sorokat olvassa, a Csicseri 
néptánc csoport Tiszafüreden a Re-
gionális néptánc fesztiválon szerepel, 
ahova a Megyei néptáncfórumon 
kapott arany minősítésért jutottak 
be mindkét táncukkal. Vasárnap, 
június 24-én indulnak a néptánc 
csoportok Görögországba vendég-
szerepelésre.

Futással a drogok ellen
L. É.
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IRODASZEREK
Leporellók, fénymásoló-papírok,
faxpapírok, pénztárgép-szalagok,

borítékok, tintapatronok,
floppy- és CD-, DVD-lemezek,

lézer-tonerek, festékporok.
NYOMTATVÁNYOK

Orvosi nyugták
és készpénzfizetési számlák.
Műanyag tányérok, poharak

és evőeszközök.

FÉNYMÁSOLÁS,
spirálozás, laminálás.

A Bihari Múzeum udvarán 
moldvai táncház lesz június 30-án, 
szombaton, 19 órától. A talpalávalót 
a Sugalló együttes szolgáltatja. A 
belépés ingyenes. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk! (Eső esetén 
a rendezvény a múzeum nagyter-
mében lesz). 

Születtek
Május

25.: Szilágyi Laura
 (Szilágyi Róbert
 Baranyai Edit)
26.: Vigh Fanni 
 (Vigh László
 Szabó Szilvia)
26.: Horváth Hédi Hajnal
 (Horváth Zoltán 
 Cseke Ágnes)

Június
2.: Briczki Gábor Máté
 (Briczki Gábor József
 Szabó Tímea)

Házasságot kötöttek
Június

2.: Balázs Zsolt
 Elek Éva
6.: Nagy Zsolt
 Jenei Lívia
9.: Daróczi Tibor
 Kiss Mónika

Elhunytak
Június

1.: Szónya Péter (1924)
2.: Török Imréné (1934)

Moldvai táncház

ZENÉS NYÁRI ESTÉK
Június 22-én, 19 órától Barangolás a pánsíp körül címmel Kegye János 

pánsípművész koncertjét hallgathatják az érdeklődők a Sinka István Városi 
Könyvtár udvarán. Az előadásra a belépés díjtalan!

* * *
FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR

Június 22-én és 23-án a Kisgalériában a PROGRESS-ART Galéria 
festménykiállítása és vására.

* * *
TÁBOROK

Június 25-től június 29-ig napközis informatikai tábor alsó tagoza-
tosoknak. 

Július 9-től június 14-ig olvasótábor alsó tagozatosoknak, július 16-tól 
21-ig felső tagozatosoknak a Sinka István Városi Könyvtár Gyermekkönyv-
tára szervezésében. Jelentkezés a gyermekkönyvtárban.

Berettyóújfaluban
2 napos program várja

az érdeklődőket!
�  Augusztus 19-én a Szent 
István téren:

Szélrózsa néptánc együttes, 
dob show, Tini Dance táncegyüt-
tes, Groovehouse, Kegye János 
pánsípművész, Celtic Sunrise ír 
tánckar, Szűcs Judit és tűzijáték

Árusok jelentkezését várjuk 
a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központban személyesen vagy a 
402-014-es telefonon.
�  Augusztus 20-án családbarát 
nap:

9 órától a Csonka-toronynál a 

Beharangozó
Szent István ünnepére!

Bihari Természetbarát Egyesület 
játékos ügyességi programjai, lo-
vaglási és íjászati lehetőség.

Délután: családi múzeumi dél-
után a Bihari Múzeum udvarán, 
történelmi társasjáték és TOTÓ 
gyermekeknek és felnőtteknek a 
Sinka István Városi Könyvtárban.

19 órától a Bartina zenakar 
műsorával zárul programunk a 
könyvtár udvarán.

Programjainkat részletesen 
ismertetjük a Bihari Hírlap kö-
vetkező számaiban és a www.
berettyoujfalu.hu honlapon.

Mindenkit szeretettel várunk
programjainkra!

Berettyóújfaluban elkövetett 
csalás bűncselekmény tettesét vonta 
eljárás alá a rendőrkapitányság bűn-
ügyi osztálya. Az elkövető március 
hónaptól folyamatosan ajánlott fel 
megvételre gázolajat Berettyóújfalu 
és a környező települések gazdálko-
dóinak. Az üzemanyagot 65 literes 
műanyag hordókban megvásárló 
sértettek csak az ügylet megkötése 
után fedezték fel, hogy a hordókban 
szennyezett víz található. 

Azzal, hogy a sértettek gázolaj 
helyett vizet vásároltak, szeren-
cséjükre nem követtek el jövedéki 
orgazdaság szabálysértést, illetve 
bűncselekményt. Az elkövető a 
csalással esetenként 30-40 ezer 
forintos kárt okozott.

A rendőrség kéri azokat, akiket 
hasonló módon akartak megkáro-
sítani, vagy ily módon bűncselek-
mény áldozatává váltak, keressék 
fel a Berettyóújfalui Rendőrkapi-
tányság bűnügyi osztályát szemé-
lyesen vagy a 107-es ingyenesen 
hívható telefonszámon.

Kérjük továbbá azokat, akik 
az elkövetőket vagy az általuk 
használt fehér Mitsubishi Colt, 
zöld Wartburg vagy piros Lada 
gépkocsit lakókörnyezetükben lát-
ták a bűncselekmények ideje alatt, 
szintén jelentkezzenek a nyomozó 
hatóságnál.

Derecske városban történt köz-
úti közlekedési baleset ügyében kéri 
a rendőrség a lakosság segítségét.

Április 14-én Derecskén, a Köz-
társaság út (47. sz. főút) és a Kígyó 
utca kereszteződésében személyi 
sérüléssel járó közúti közlekedési 
baleset történt. Az ismeretlen típusú 
és forgalmi rendszámú személy-

gépkocsi a Kígyó utcáról érkezve 
nem adott elsőbbséget a védett 
útvonalon közlekedő kerékpáros 
asszonynak, nekiütközött, 8 napon 
túl gyógyuló sérülést okozva. A 
helyszínen a gépkocsi vezetője 
egy pillanatra megállt, majd onnan 
elhajtott anélkül, hogy a kerékpáros 
sérüléséről, a segítségnyújtás szük-
ségességéről meggyőződött volna. 

Berettyóújfalui lakosok szám-
talan esetben haladnak el az út-
kereszteződésben, ezért ha valaki 
a mellékelt fotó alapján felismert 
kereszteződésben történt balesettel 
kapcsolatban információval ren-
delkezik, a baleset szemtanúja volt, 
vagy azt követően érkezett a hely-
színre, kérjük, hogy keresse fel a 
Berettyóújfalui Rendőrkapitányság 
közlekedésrendészeti osztályát sze-
mélyesen vagy a 107-es ingyenesen 
hívható telefonszámon.

Szintén ismeretlen tettes ellen 
indult büntetőeljárás segítségnyúj-
tás elmulasztása miatt június 11-én, 
7 óra 45 perckor a 47-es sz. főút 
Zsáka és Berettyóújfalu közötti 
szakaszán történt közlekedési bal-
eset ügyében. A 49-es kilométer 
szelvényben közlekedő teherautó 
az előtte haladó kerékpárost ke-
rülte ki, miközben a járművet egy 
másik gépkocsi megkezdte előzni. 
A személygépkocsi vezetője azért, 
hogy az ütközést elkerülje, intenzív 
blokkoló fékezésbe kezdett, majd a 
jármű az útárokba sodródott.

A tehergépkocsi a baleset hely-
színéről, a segítségnyújtás köte-
lezettségének teljesítése nélkül 
továbbhajtott. 

Szabó István r.őrnagy
hivatalvezető

Rendőrségi hírek

A harmadik helyért egy mérkőzés 
döntött a futsal NB I-ben, ahol a Cső 
Montage és az MVFC csapatai har-
coltak egymással. A versenykiírás ér-
telmében az alapszakaszban előrébb 
végző csapat volt a pályaválasztó, 
így a Cső Montage otthonában került 
sor az összecsapásra. A bajnoki esély 
„elúszása” miatt kevés szurkoló volt 
olyan hangulatban, hogy érdemileg 
hozzá tudott volna tenni a játékhoz 
szurkolásával. De mi, az igazán 
„kemények” természetesen ott vol-
tunk a mérkőzésen. Igen kalandos 
körülmények között a meccs kez-
detét jelző sípszó előtt egy perccel 
érkeztünk. Érdemes volt azonban 
mindent megtennünk annak érdeké-
ben, hogy odaérjünk, mert a csapat 
összeszedte magát, és magabiztosan 
„abszolválta” a harmadik helyet. 
Mezei József, a csapat tulajdonosa 
telefonos interjú során osztotta meg 
velünk tapasztalatait. 

– A bajnokság megkezdése előtt 
mindeképpen a legjobb négy közé 
kerülést tűztük ki célul. Ez realizá-
lódott is, de ha a bajnokság vége felé 
egy kicsit jobban koncentrálunk, és 
nem a negyedik helyen zárjuk az 
alapszakaszt, akkor akármi megtör-
ténhetett volna. Így viszont újra ösz-
szefutottunk a döntőbe jutásért Gö-
döllővel, akikkel most sem bírtunk. 
Ennek ellenére elégedett vagyok a 
harmadik hely megszerzésével. 

– Csapatjáték vagy jó egyéni 
teljesítmények következménye a 
bronzérem?

– Senkit nem szeretnék kiemelni, 
ugyanis mindenkiről tudjuk, hogy 
mit tud és melyik poszton, mikor 
milyen formában játszik, így egy-

értelműen csapatteljesítménynek 
tulajdonítom az eredményt. 

– Hogyan tovább, mi a nyári 
program?

– Július közepéig pihenő, onnan-
tól kezdődik a felkészülési időszak 
sok edzéssel, edzőmérkőzésekkel 
(melyek még szervezés alatt vannak), 
túrákkal. A nyár folyamán fogunk 
találkozni a már tavaly is vendégül 
látott székely csapattal, de tervezzük 
további csapatok meghívását is. 
Erősebb lesz a bajnokság, hiszen 
most nem tíz, hanem tizenkét csapat 
fogja alkotni a futsal NB I mezőnyét, 
köztük például új helyszínként a 
győriek is „képbe kerülnek”. Azért 
emeltem ki külön őket, mert U-19-es 
csapatunk, aki a döntőbe jutott, két 
mérkőzés alapján tőlük kapott ki. 
Itt, Berettyóújfaluban egy átaludt 
első félidő után 7:4-re vereséget 
szenvedtünk úgy, hogy 5:4 is volt 
a mérkőzés állása. A győri meccsen 
szinte „szóról szóra lekopíroztuk” a 
forgatókönyvet, hiszen ott is sikerült 

talpra állnunk a kezdeti mélypont 
után, és újra 5:4-re módosítottunk, 
de az utolsó három percben ismét 
jobban koncentráltak a győriek, és 
7:4-re megnyerték ezt a mérkőzést, 
ezzel együtt a bajnokságot is. A fia-
talokra hosszabb távon mindenképp 
számítunk, továbbra sem tervezzük új 
játékos leigazolását, de azért keresgé-
lünk.  A meglévő keret is alkalmas az 
ez évi célkitűzés végrehajtásához, ami 
szintén a legjobb négy közé kerülés 
az alapszakasz végén. Csak innen 
tudunk a dobogóra, illetve nem-
zetközi szereplést jelentő helyekre 
jutni. A csapat egyébként megkapta 
a harmadik helyezésért járó díjakat, 
húsz bronzérmet és egy kupát.

Szurkolóink részére június 23-
án, szombaton, 16 órától szurkolói 
ankétot szervezünk, így köszönvén 
meg egész éves példamutató szur-
kolásukat és hozzáállásukat. Ezúton 
is meghívok tehát minden olyan 
embert, aki a Mezei Vill FC szurko-
lójának vallja magát. 

Jövőre is dobogóra tör az MVFC

A Herpály Sportúszó Egyesület 
versenyzői Hajdúszoboszlón, Deb-
recenben az új fedett uszodában 
éremesővel kezdték a tavaszi idényt. 
Hajdú-Bihar megye versenyúszóival 
mérték össze tudásukat. Az 1992-től 
2000-ig született lányok-fiúk indul-
tak a versenyeken. 
I. Megyei felmérő úszóverseny, 
Hajdúszoboszló, március 14.

Aranyérmesek: Erdei Lívia ’92 
400 m gyors 400 m vegyes; Drimba 
Lilla ’93 400 m gyors, 400 m vegyes; 
Kurtán Bettina ’96 400 m gyors; 
Tikász Richárd ’94 400 m gyors 

Éremeső a tavaszi idényben

400 m vegyes; Bede Zoltán ’93 400 
m vegyes.

Ezüstérmesek: Sándor Fanni 
’92 400 m gyors; Bene Krisztina 
’94 400 m gyors, 400 m vegyes; 
Laukó Zita ’95 400 m gyors, 400 
m vegyes; Tomola Györgyi ’92 400 
m vegyes; Lovász Dávid ’92 400 m 
gyors, 400 m vegyes; Bede Zoltán 
’93 400 m gyors; Nagy Norbert ’95 
400 m vegyes.

Bronzérmesek: Tomola Györgyi 
’92 400 m gyors; Sándor Fanni ’92 
400 m vegyes; Kurtán Bettina ’96 
400 m vegyes; Nagy Norbert ’95 

400 m gyors; Vígh András ’94 400 m 
gyors, 400 m vegyes; Borsos Kristóf 
’97 400 m gyors.
II. Hajdú-Bihar megye úszóbaj-
noksága II. forduló, Debrecen 
április 14.

Erdei Lívia ’92: 1. 200 m gyors, 
1. 200 m hát, 1. 200 m pillangó, 1. 
200 m vegyes.

Drima Lilla ’93: 1. 200 m gyors, 
1. 200 m mell, 1. 200 m vegyes.

Tikász Richárd ’94: 2. 200 m 
gyors, 1. 200 m hát, 2. 200 m mell, 
1. 200 m vegyes.

Mihucz Márton ’95: 2. 200 m 
gyors, 1. 200 m hát, 2. 200 m mell, 
3. 200 m vegyes. 

Dávid Máté ’99: 1. 100 m gyors, 
2. 100 m hát, 1. 100 m mell.

Major Pucsok A. Balázs ’99: 2. 
100 m gyors, 1. 100 m hát, 2. 100 
m mell.

Kurtán Kitti 2000: 1. 100 m 
gyors, 1. 100 m hát, 2. 100 m mell.

Tomola Györgyi ’92: 2. 200 m 
hát, 2. 200 m pillangó, 2. 200 m 
vegyes.

Ökrös Renáta ’98: 2. 200 m 
gyors, 2. 200 m hát, 2. 200 m mell.

Vígh Dóra 2000: 2. 100 m gyors, 
3. 100 m hát, 1. 100 m mell.

Sándor Fanni ’92: 3. 200 m 
gyors, 3. 200 m pillangó, 3. 200 m 
vegyes.

Kurtán Bettina ’96: 3. 200 m hát, 
1. 200 m mell.

Borsós Kristóf ’97: 2. 200 m 
gyors, 3. 200 m hát.

Dávid Ádám ’99: 3. 100 m gyors, 
3. 100 m hát.

Vígh András ’94: 3. 200 m hát.
Bíró Levente ’97: 3. 200 m 

mell.
Sólyom Franciska ’97: 3. 200 

m gyors.
Holopovics Zsófia 2000: 3. 100 

m mell.
A VII. Árpád-kupa országos 

úszóversenyen Erdei Lívia három-
szor állt dobogóra.

Ezúton szeretnénk a gyerekek és a 
szülők nevében megköszönni Bence 
Zoli bácsinak odaadó, gyerekcentrikus 
lelkiismeretes munkáját. 

Herpály SE

R. S.


