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A tekintetes vármegye megszületett
Az érdeklődők számára megele-

venedett a kor, a múlt egy pillanata, 
amikor a tekintetes vármegye el-
kezdett élni. Eléd toppant, Barátom, 
a múlt, ha megvetted a Bihar című 
akkori hetilap itteni alkalomra szer-
kesztett példányát, Sándor Mária, 
Bogya Pál és Török Péter dicséretes 
munkáját. Bizony, bizony annak 
minden betűje történelem, amelyet 
egy évtizeden át, 1927-36 között 
dr. Barcsay Károly szerkesztett. A 
nyolcvan évvel ezelőtti „faluváros” 
hite, ereje sugárzik a sorokból.

A feldarabolt ország gondjait 
számon tartó vezetők látogatták a 
megyeszékhelyet elég gyakran. Szíve 
lüktetni kezdett, politikai viták, iro-
dalmi estek, öntevékeny polgári élet 
zsongta be Újfalu akkori esztendeit. 
Járt itt maga a kormányzó, Horthy 
Miklós, hogy 1927. október 16-án 
felavassa, átadja rendeltetésének 
a Leventeházat. Nagyatádi Szabó 
Istvánt a főbíró H. Pozsár István, a 
kisgazdapárt újfalui megalapítója látta 
vendégül. Kosztolányi Dezsőt költői 
estjére Nadányi Zoltán invitálta. A 
sokat emlegetett, tragikus végű Tisza 
Kálmán-szobrot a híres református 
püspök, Balthazár Dezső avatta. 
Jöttek mások is, segítettek sokan. 
Szent-Kozma, Damján, Andaháza 
romos legendáján felépült a trianoni 
megyeszékhely. Bátor, hitükben 
szilárd, makulátlan erkölcsű férfiak 
teljesítették a szűkebb pátria iránti 
kötelességüket. Baranyai András, 
dr. Fráter László alispánok nevét 
említem a főtisztviselők közül és a 
polgárokét is: a Fényes, a Gazdig és 
Tardy, a Nyíri és a Leszkay csalá-
dokét, de sokan mások is, tevékeny, 
áldozatos közreműködésük nélkül 
nem lehetett volna Berettyóújfalu 25 
évig a csonka vármegye székhelye.

Időutazás
És elkezdődött a múltat idéző vá-

rosnézés gyalogszerrel meg „prádés” 
kocsival. Az időutazás csoportjait 
korabeli divatú, magyaros ruhákba 
öltözött, nagyon elegáns, csinos 
hölgymunkatársak kalauzolták a 
múzeumból. 

A posta épülete előtt fordultak a 
megyeszékhely egyik legfontosabb 
útvonalára, a volt Erzsébet utcába 
(ma Bajcsy Zsilinszky u.). A maiak 
el sem hiszik, hogy a postán akkor 11 
kézbesítő és 12 tisztviselő dolgozott, 

a mostani adatokat ezzel egybevetni 
nem is merem. A múltunkban el-
merülő utazók megtudhatták, hogy 
a mai ruhagyár akkor az adóhivatal 
földszintes épülete volt. Az útke-
reszteződéshez érkezve több fontos 
akkori intézmény ma is látható épü-
lete található. A Leventeház udvarán a 
gyakorlótér és az uszoda (ma Nadányi 
Zoltán Művelődési Központ) a fiata-
lok „ép testben ép lélek” igényének 
kielégítését szolgálták. Ezzel szem-
ben volt a csendőrparancsnokság (ÁG 
központja a szocializmusban, ma jogi 
és pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó 
irodaház). Ezzel átellenben Berety-
tyóújfalu Járási Főszolgabíróságának 
hivatala volt (még a mai köznyelv is 
MHSZ-ként ismeri). Az út következő 
állomása a tisztviselő telep. Villáiban 
a vármegye közigazgatásának veze-
tői, szakemberei kaptak lakást. A mai 
zeneiskola épülete, az alispáni villa, a 
mellette lévő (most óvoda) a várme-
gyei főjegyző otthona volt. Ezek mö-
gött a tisztifőorvos, a főszolgabíró, a 
főügyész, főrendőrök, és ne feledjük: 
a főlevéltáros, Nadányi Zoltán szép 
kis villalakása volt és a másoké is. A 
megyeszékhely második időszakában 
(1945-50) az alispáni villa a Magyar 
Kommunista Párt Bihar vármegyei 
székháza volt. 

A révedező múltba guruló hintó 
a gróf Tisza István Közkórház előtt 
egy percre megállt. A régi pavilonok 
elébe új rendeltetésű, új épületeket 
épített a szocialista világ, amelyeket 
a menetrendszerűen visszaérkezett 
kapitalizmus korszerűsített. Az 
akkori 3-4 osztály 168 ággyal ren-
delkezett (ezek ugyan nem krónikus 
ágyak voltak, miként a mai reform 
pántlikázza), de kétségtelen, hogy 
volt mód vagy szükség is a társadal-

mi helyzet szerinti megkülönböz-
tetésre. Az I. osztályú kórteremben 
11 pengő, a II. osztályban 8 és a III. 
osztályú kórteremben 4 pengő volt 
a napi – mai kategória szerint – a 
részleges térítési díj. Halkan gurult 
az elegáns hintó, repült a képzelet. Az 
akkori iskolák már csak nyomokban 
láthatók, a fiú és leány polgári iskola 
(ma József Attila Általános Iskola 
épületei) mellett a megyeszékhelyen 3 
református, 1 római katolikus, 1 izrae-
lita, valamint 1 állami elemi népiskola 
volt. A zsidó iskola az akkori Bethlen 
utcában épült (ma Mártírok u.), ami a 
Bethlen térre (ma Szent István tér) ve-
zetett, ahol Makk Kálmán mozija, az 
elegáns, minden igénynek megfelelő 
Apolló Filmszínház működött.

A korabeli étlap
Az utóéletében is híres Lisztes 

Vendéglő (a szocializmusban csak: 
Bihar) hivatalos cégneve akkor: 
Kávéház és Étterem. Az elnevezés 
is, a színvonal is Nagyváradot idézi, 
ehhez illő volt törzsközönsége is. 
Voltak versenytársak, mint a Köz-
ségi Vendéglő és Étterem (Bartha 
Ferenc tulajdona), a Sárréti Fogadó 
és Vendéglő vagy a vasúti (Vajda-
féle fogadó). A megyeszékhelyen 
két olyan cukrászda is volt, ahol 
kényelmesen lehetett leülni, a ven-
dégek elfértek, és hamisítatlan házi 
készítményeket fogyaszthattak. 
Özvegy Lisztes Lajosné, Annus néni 
mesélte nekem, milyen volt a trakta, 
mikor Horthy kormányzót, később 
(1947. július 13-án) Rákosi Mátyást 
látták vendégül. Ezzel szemben az 
időutazók most az 1947. december 
1-jei korabeli (eredeti) étlapon már 
csak négyféle étel közül választhat-
tak volna, ha a Lisztes Kávéház és 

Étterem még mindig meg lett volna. 
Szegény Annus néni! Szóhoz alig 
jutna (sose ijedt meg a maga árnyé-
kától), látva, mivé lett a híres-neves 
vendégfogadó üzletház. Odalett az 
ezüsttükrös kávéház minden pom-
pája, a híres prímások varázslatai, 
a múlt rejtelmeibe veszett az ott 
megfordult óriások és pancserek, a 
példát adó polgárok és a kóklerek, 
a Dankó Pista muzsikájára csábu-
ló mindenféle népség legendája. 
Annus néni nem értené, hogyan 
lehetett, hogy erre a sorsra jutott a 
csonka vármegye múltjának kohinor 
gyémántja. Egyébiránt az 1947-es 
étlapon a borjúpörkölt 4 forintba, a 
bécsi szelet 6 forintba került. 

Díszmagyar
A múzeum kedvet ébresztett múl-

tunk szépségei iránt azzal is, hogy ki-
ki ízlése, kedve szerint díszmagyarba 
öltözhetett, készítettek erről fotókat 
is, amit rögvest haza is vihettek.

A mára megkopott Apolló Film-
színház a hajdani tulajdonos film-
rendezővé lett fiának korai alkotását 
vetítette este 10 órakor. A Liliomfi 
talán az egyedüli filmünk, amely az 
élet derűjét, gyönyörűségét zengi. 
Szomorúságunk, hogy főszereplője, 
Darvas Iván épp a közelmúltban 
itthagyta földi világunkat. 

Szent Iván-éji reményeink
Eljött a város, méltányolta a 

múzeum múltidéző szép szándékait, 
sorsfordító reményeket ébresztő nyá-
ri napfordulót óhajtva, Szent Iván éji 
szép álmokat. Eljöttek négyszáznál 
is többen, jól érezték magukat, s a 
„varázsos éj” után várták a Berettyón 
túl felkelő nap köszöntését. 

Szívós István

Szent Iván-éji varázslatok
Az idén 71 vidéki és 58 fővárosi múzeum próbálta látogatói körét a 
„varázsos éj” titkainak megismertetésével bővíteni. A Szent Iván-éj 
sikerét jellemzi, hogy országszerte negyedmilliónyi embert kíváncsivá 
tudott tenni. Újfaluban is bővülő program és növekvő érdeklődés volt 
tapasztalható.

Egy kis nosztalgia
A Bihari Múzeum Berettyóújfalu múltjának felidézését tekintette 

célnak, elsősorban az 1920-40 közötti időszakot, amikor Újfalu a trianoni 
békediktátum „jóvoltából” a csonka vármegye székhelye lett.

A nyitány a múzeum előtti térzene volt, Szilágyi Péter karnagy úr 
vezényletével az Ifjúsági Fúvószenekar a hagyományosan megszokott 
színvonalon szórakoztatta a gyülekező közönséget. Mint valaha Lehár 
Ferenc katonazenekara tette Léva, Komárom, Póla közparkjaiban. Re-
pültek a szárnyas melódiák, a fuvolák lányosan lágy, a harsonák, kürtök 
és trombiták férfiasan öblös hangjai gurultak végig a sokat látott Kálvin 
tér kövein. Műsoruk példa volt arra, hogy élhetnénk másként is, lehetne 
úgy is, mint amikor Újfalu Nagyvárad általános örököse lett. Amikor a 
híres, nótás találkozóhelyen, a váradi árnyas Bazárkertben a nyüzsgő, 
lármás polgárság megértette: ez a világ őérette van. 

Berettyóújfalu városban a gyógyszertári ügyeleti és készenléti szolgá-
latot július 2-ától a következő beosztás szerint látják el a gyógyszertárak. 
A szolgálat ellátására kötelezett gyógyszertárak:

Elixír Gyógyszertár – 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Ibolya Gyógyszertár – 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 4.

Szent Márton Patika – 4100 Berettyóújfalu, Szentmárton tér 4.
Ügyeleti idő: 

Hétfőtől péntekig (munkanapokon): 7-től 8-ig és 18-tól 22 óráig
Szombat (pihenőnap): 7-8 óráig és 13-22 óráig

Vasárnap (ünnepnap): 8-22 óráig.
Készenléti idő:

Minden nap 22-től 7 óráig.

2007. július
 hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
 (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (7.) (8.)
 Elixír Elixír Sz.Márton Ibolya Elixír Elixír Elixír
 (9.) (10.) (11.) (12.) (13.) (14.) (15.)
 Elixír Elixír Elixír Sz.Márton Ibolya Elixír Elixír
 (16.) (17.) (18.) (19.) (20.) (21.) (22.)
 Elixír Elixír Elixír Elixír Sz.Márton Ibolya Ibolya
 (23.) (24.) (25.) (26.) (27.) (28.) (29.)
 Elixír Elixír Elixír Elixír Elixír Sz.Márton Sz.Márton
 (30.) (31.)
 Ibolya Elixír

Lakossági tájékoztató
a gyógyszertárak ügyeleti rendjéről

Az Arany János Gimnázium-
ban mint az EBC*L akkreditált 
vizsgaközpontjában először az 
idén vizsgázhattak tanulóink. Ti-
zenöt diákunkat ősszel, huszonötöt 
tavasszal készítettünk fel 32 órás 
tanfolyam keretében a vizsgára, 
melyet mindannyian sikeresen 
teljesítettek is. 

De mi is az az  EBC*L? Egy 
nemzetközi kezdeményezés az 
egységes üzleti-gazdasági isme-
retek elterjesztésére Európában. 
A képzés célja, hogy emelje az 
általános gazdasági tudásszintet a 
jelenlegi és a leendő munkaválla-
lók körében, segítsen elsajátítani 
egy nemzetközileg versenyképes 
szaktudást, megkönnyítse az el-
igazodást a mindennapi életben. 
Az Egységes Európai Gazdasági 

Oklevél tulajdonosai a gazdasági 
életben, a közigazgatásban, az 
adminisztrációs munkában minden-
képpen szükséges üzleti, gazdasági 
ismeretekkel rendelkeznek. A hall-
gatók képesek lesznek a munkahe-
lyeken és a médiában általánosan 
használt gazdasági fogalmak és 
összefüggések megértésére.

A német, illetve angol nyelvű 
oklevelek átadására ünnepélyes ke-
retek között került sor a tanévzáró 
ünnepségen. Meghívásunkat elfo-
gadva Horváth Tímea, az EBC*L 
Kuratórium Magyarországi Kép-
viseletének projektmenedzsere 
adta át az okleveleket, és gratulált 
a sikeresen vizsgázóknak. 

Reményeink szerint szeptem-
bertől újabb tanulók vállalkoznak 
az oklevél megszerzésére.

EBC*L oklevelek 
átadása a tanévzárón

Az anyák megmentője, Sem-
melweis Ignác születésének 189. 
évfordulója emlékére és az Ápolók 
nemzetközi napja alkalmából rende-
zett ünnepi tudományos ülést június 
29-én a Területi Kórház. A Nadányi 
Zoltán Művelődési Központban 
megjelenteket, a kórház vezetőit, 
orvosait, szakápolóit Szeifert Ferenc 
polgármester és Muraközi István al-
polgármester távollétében Kapornai 
Judit intézményi irodavezető kö-
szöntötte elsőként. Kijelentette, Be-

rettyóújfalu önkormányzata köszö-
nettel tartozik a kórház valamennyi 
dolgozójának a munkájáért, akik 
nincsenek ma könnyű helyzetben, 
hiszen az egészségügyi reformból 
következő változások megnehezítik 
a mindennapjaikat. De tisztában van-
nak azzal, hogy csak akkor tudnak 
eredményesen és magas színvonalon 
dolgozni, csak akkor lehet kellő 
odafigyeléssel, empátiával lenni a 
betegek iránt, ha a munkahelyen kí-
vül hagyják napi gondjaikat, és ezért 

köszönet jár. Az önkormányzat és a 
kórház egymásra-utaltságát hang-
súlyozva elmondta, Berettyóújfalu 
vezetésének az a célja, hogy a nehéz 
körülmények ellenére is a legtöbbet 
tudja kihozni a város lehetőségeiből, 
és ez a kórház dolgozóinak áldozatos 
munkája nélkül nem volna lehetsé-
ges. Dr. Bulyovszky István, az in-
tézmény főigazgatójának köszöntő 
beszéde egybecsengett az irodaveze-
tőével. – Ünnepelni jöttünk ma össze 
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Egy éve igen komoly munka 
folyik a Morotva-ligetben. Mondjuk 
meg őszintén, ráfért, hogy valaki 
rendbe szedje, kicsinosítsa, hiszen 
jó ideje csak tönkretett, életveszé-
lyes játékmaradványok és szemét-
halmok fogadták az ideérkezőket. 
Itt már nem szívesen hintáztatta 
egyik anyuka sem gyermekét, nem 
volt megfelelő a környezet sem a 
játéknak, sem az évente megrende-
zendő Morotva-nap helyszínének. 
A változtatás gondolata több em-
berben is megfogalmazódott. Az 
elképzeléseket a Morotva Egyesület 
váltotta tettekre. Az az egyesület 
– elnöke Papp János –, amelynek 
minden morotvai és berettyóújfalui 
lakos tagja és támogatója lehet. 
Az egyik alapító tag, Mezei József 
vállalkozó – aki egy lelkes csapat 
tagjaként végigjárta a lépcsőfokokat 
a kezdetektől mostanáig – örömmel 
ült le beszélgetni velem a kezdeti 
nehézségekről, álmaikról, szárnyaló 
terveikről, elképzeléseikről a ligettel 
kapcsolatban. 

– Uniós lehetőségek, pályázatok  
keresésével, majd elnyerése segít-
ségével indultunk. Ha ezek nincse-
nek, nem tudtuk volna elkezdeni 
az építkezést, hiszen ez milliárdos 
nagyságrendű beruházás lesz. A 
terület az önkormányzaté, amit a 
Morotva Egyesület harminc évre 
kibérelt. A város ezen a területen 
nem kíván építkezni, így kapta meg 
az egyesület az építés jogát az érvé-
nyes engedélyek beszerzése után. 
Vámos Istvánnal együtt elkészít-
tettük az építészeti tervet. Tízmillió 
forintot emésztett fel az első lépések 
megtétele. A Regionális Fejlesztési 
Ügynökség által nyújtott pályázati 
támogatás volt a továbblendítő erő és 
vállalkozói hitel igénybevétele. 

– Miért vettek, vett a vállára 
ekkora terhet?

– Húsz éve itt élek a Morotván 
a családommal együtt. Nekem sem 
mindegy, mit látnak maguk körül 
a gyerekeim. Magánemberként és 
vállalkozóként is szúrta a szememet, 
hogy egyre elhanyagoltabb lett ez a 
külterületi ingatlan, és néhányan már 
csak szemétgyűjtőnek használták. 
Másokkal együtt úgy gondoltuk, 
hogy 2013-ig ki kellene alakítani 
egy olyan létesítményrendszert a 
Morotva szívében, amely a kulturá-
lis és sportrendezvények helyszíne 
lehet, a XXI. századnak megfelelő 
komfortfokozattal rendelkezik. Az 
elkészült koncepció-tervezet a liget 
bejáratánál színes térképvázlat for-
májában látható, bárki megtekintheti. 
Ha ez a centrum felépül, bízunk 
benne, hogy szívesen jár majd ide, 
aki pihenni, sportolni szeretne, vagy 
gyermekével együtt hasznosan, aktív 
pihenéssel akarja eltölteni a hétvé-
géket. A sport- és kulturális esemé-
nyek komoly összekovácsoló erő a 
településen lakók között, ez az egyik 
motivációnk, hogy tovább folytassuk 
az építkezést. A végeredmény pedig 
Berettyóújfalu város hírnevének 
öregbítését is szolgálja. 

– Mint mondta, egy éve folyik a 
munka, a terveikből mi mindent tud-
tak ennyi idő alatt megvalósítani?

– Bekerítettük a területet, és 
felépült a fogadó (kör)épület. El-
készültek az öltözők és a műfüves 
pálya. A pálya építését a város 3 
millióval, a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 18 millió forinttal 
támogatta. Ez az összeg azonban 
egy 20×60 méteres pályára lett volna 
elég, de mi egy 105×60 méteres pá-
lyát építettünk, amelynek bekerülési 
költsége 75 millió forint volt. Készül 
a csónakázótó, a meder fel van töltve 
vízzel, és megérkeztek a vizibiciklik 
is, de még hátra van a tó körüli 
futópálya megépítése, a parkosítás, 
a stégépítés. A vizes területekhez 
és a szennyvíz elszállításához a föld 
alatt elkészültek a közművek. A 
Pákász és Madarász utcán a vízel-
vezető árkot Kálóczy Lajos tervei 

alapján lefedtük, hogy parkolóhelyet 
tudjunk majd biztosítani az ideérke-
zőknek. Uniós játszóteret építettünk 
fajátékokkal, így az építkezés alatt 
is van hol hintázni, vonatozni a 
kisebbeknek. Örömmel építettük, és 
reméljük, örömmel használják majd 
a város minden pontjáról ideérkező, 
játszani vágyó gyerekek. Őket és 
a környéken lakókat pedig kérjük, 
hogy erre a kb. 1,5 milliós értékű ját-
szótérre figyeljenek, óvó szemekkel 
vigyázzanak, és a rongálókra nevelő 
célzattal szóljanak rá.

– Olyan dolgot tesznek, tesz, 
amire kevés példa akad környeze-
tünkben. 

– Véleményem szerint Magyaror-
szágon, szűkebben Hajdú-Biharban 
és még szűkebben Berettyóújfaluban 
a szolgáltatás jellegű vállalkozások 
fognak a jövőben létjogosultságot 

élvezni. Az energia drága, a me-
zőgazdasági termékek előállítása 
is nagyon drága, és támogatás nél-
kül szinte eladhatatlanok. Éppen 
ezért gondolom azt, hogy az egyéb 
jellegű szolgáltatások lehetnek 
környezetünkben a fő munkaadók. 
Ezekben látom Magyarországon az 
emberek jövőjét, megélhetését: pl. 
vendéglátás, szabadidő központok, 
gyógyturizmus stb. és a hagyo-
mányos szolgáltatásokban az ipar, 
mezőgazdaság területén. 

– Hogyan valósul meg e munká-
ban a szolgáltatás?

– Fiataljaink a felsőoktatásban 
olyan képzést kapnak, hogy a vég-
zettségüknek megfelelő területeken 
– itt helyben – nem kapnak munkát, 
el kell menniük az ország más 
részébe vagy külföldre dolgozni. 
Fontosnak tartom, hogy ezek a 

diplomás fiatalok ne menjenek el, 
itthon dolgozzanak, itt tudják hasz-
nálni tudásukat, tehetségüket. A most 
épülő liget munkahelyeket is terem-
tene, kb. 50 embernek adna munkát. 
Természetesen nem szeretnénk itt 
megállni, több hasonló létesítményt 
tervezünk létrehozni. Célunk a 
sportlétesítmények mellett egy 
wellness szálloda építése is, ahova 
akár külföldiek is ellátogathatnának, 
ez persze a szolgáltatás színvona-
lától függ. Magyar vendégszeretet, 
magyar ízek fogadnák itt a pihenni 
vágyókat, és visszajáró vendégekké 
válhatnának, ha európai színvonalú 
vendéglátásban lenne részük. Most 
éppen azon dolgozunk, hogy ezt a 
jelenleg külterületi ingatlant belte-
rületté nyilváníttassuk, akkor is, ha 
ez a Morotva Egyesületnek sokmillió 
forintjába kerül, mert ez jó lesz a 
városrésznek is, hiszen nő az itt lévő 
ingatlanok értéke. 

– Minek köszönhető ez az el-
szántság?

– A közért tenni lehetősége 
mindenki előtt nyitva áll, én hiszek 
abban, ha valaki önzetlenül segít, 
annak a fáradozása – hosszú távon 
– erkölcsi és anyagi formában is 
megtérül. Ezt a saját vállalkozásom 
is bizonyítja, hiszen vidéki gyerek-
ként egyedül kezdtem el dolgozni, 
és ma már 40-45 családnak tudok 
munkalehetőséget biztosítani, adott 
esetben alvállalkozóknak is, akik álta-
lában berettyóújfaluiak és bihariak.

Most a Morotva Egyesületben 
folyó munkát is ilyen célok felé 
törve építjük. Hisszük, hogy a fá-
radozásunk, a befektetés megéri, az 
elképzeléseink megvalósulhatnak. 

– Vannak, akik kritikus szemmel 
nézik a ligetbeli ténykedéseket. 

– A Morotva lakosaitól nem el-
venni akarunk, hanem olyan értéket 
adni, amiből a következő nemzedék 
profitálhat, amit örömmel használ-
hat. Ezért jó szívvel veszünk minden 
segítő szándékot, de segítő szándék-
nak tekintjük azokat a kritikákat is, 
amelyek szóbeszéd útján és írott 
formában terjednek. Hiszen ezek 
is előre visznek, és segítik, hogy a 
létesítményegyüttes megvalósul-
jon. Bízunk abban is, hogy a város 
önkormányzata ezután is minden 
segítséget megad pályázataink támo-
gatására, mert az eredmény sok-sok 
adóforintot jelenthet a város számá-
ra, amely talán egy újabb vállalkozás 
elindításához is alkalmas lehet. 

Míg beszélgettünk a Morotva 
Egyesület és Mezei József terveiről, 
Széchenyi szavai jutottak eszembe: 
„Semmit sem tettem rögtönzés-
ként, vagy pillanatnyi felhevülés 
következtében, de minden lépésem, 
minden tetteim egy előre kiszámolt 
messzeható tervnek szüleményei.”

Erősné Árgyelán Ildikó

A közért bárki tehet, ha akar

Az idén már sokszor leírtuk, 
elmondtuk, hogy a száraz ősz után 
meleg, hó nélküli tél jött, majd a 
rendkívül „sovány”, szinte aszályos 
tavaszt követte a jelenlegi forróság. 
Nekem mindig Juhász Gyula jut 
eszembe, és a határjárások alkal-
mával bizony sokszor elmondom 
magamban ezt a pár sort: „Pipacsot 
éget a kövér határra a lángoló ma-
gyar nyár tűzvarázsa”. Ezt érzem 
most is, csak nincs pipacs, és a 
forróságot sem tűzvarázsként, hanem 
egyszerűen kánikulaként élem meg. 
Közben látom ezt az iszonyatos 
aszályt, a növények, állatok és 
minden élőlény szenvedését, és 
nagyon várom a hűsítő esőt. Nagy a 
restanciája csapadékból az „időjárás 
felelősnek”, nem tudom, mikorra 
sikerül a számláját kiegyenlítenie. 
Ennek ellenére vagy talán éppen 
ezért kezdődött már meg az aratás 
ilyen hamar, hiszen júniusban ritkán 
szoktuk vágni a búzát, most meg ha 

jól körbenézek, a hónap végére nem 
is marad lábon őszi kalászos – de 
még tavaszi sem sok. 

Berettyóújfaluban az alábbi 
nagyságú területekről kell betakaríta-
ni az őszi és tavaszi kalászosokat:

Őszi árpa 825 ha
Őszi búza 2287 ha
Triticale 710 ha
Őszi káposzta repce 214 ha
Tavaszi árpa 390 ha
Zab 210 ha

A termésátlagokra – csúnya kife-
jezéssel - azt tudom mondani, hogy 
„jó vegyes”.  Vannak nagyon jó és 
nagyon rossz táblák. Az őszi kalá-
szosok termésátlaga még kecsegtet 
is valamivel, de a tavaszi kalászosok 
– zab, tavaszi árpa – várható termés-
eredménye csapnivaló. A gazdákkal 
beszélgetve mindig az derül ki, hogy 
jó közepes termésnek már nagyon 
örülnének. A minőséggel nincs is baj, 
átlagosan 26 –32 % a sikértartalom, a 
felvásárlási árak pedig ennek megfe-

lelően alakulnak. A nettó felvásárlási 
árak jelenleg 32.000 – 36.000 Ft 
között mozognak tonnánként. Re-
mélem, a kevesebb, de jó minőségű 
búzának később is meglesz az ára. 
Az elmúlt évekhez képest most 
mindegyik takarmánygabona jobb 
pozícióból indul a piacon.

Sokkal siralmasabb képet mutat-
nak a kapás növények. Ha végigme-
gyünk az újfalui határon, az ember-
nek sírhatnékja van, annyira tragikus 
a kukoricák állapota. A napraforgók 
még úgy-ahogy tartják magukat, de 
azok a kukoricák, amelyek nem kap-
tak tápanyagot, a vetésidővel rossz 
periódust fogott ki a gazda, bizony 
a végüket járják. Sok olyan parcella 
van, amin már nem segít a csapadék 
sem, túl vannak a huszonnegyedik 
órán. Egyelőre el sem tudom kép-
zelni, milyen lesz a kukoricatermés 
a hatalmas aszály miatt. 

A fentiekhez szeretném kapcsol-
ni, hogy a Nemzeti Kárenyhítési 

Alapba július 15-ig újra be lehet 
lépni. A belépési díjat ősszel kell 
megfizetni, ami hektáronként 1.000 
forint, az állam pedig minden befi-
zetett 1 forinthoz teszi hozzá a saját 
1 forintját, és az így képződött koc-
kázati alap kerül felosztásra a kárt 
szenvedett termelők között. 

Július 1-je és 31-e között kell az 
anyatehén támogatásokat benyúj-
tani az MVH-hoz, de a támogatási 
összeget még nem tudjuk. Keres-
senek bennünket a falugazdász 
irodában, ha bármiben segítségre 
van szükségük. 

Ékes Irén falugazdász

Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala meghirdeti eladásra az alábbi 
ingatlant versenytárgyalás útján történő értékesítéssel:

 Hrsz. Ter. nagyság (m2)  Művelési ág 
 1579/3 785 beépítetlen terület
  
  Induló eladási ár Bánatpénz (Ft) (bruttó)
  13.920.000 5.000.000

A versenytárgyalás időpontja: 2007. 07. 17., 11 óra, helye: a polgármesteri 
hivatal kisterme.

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele a megjelölt bánatpénz 
befizetése 2007. 07. 16., 14 óráig a hivatal pénztárába.

Az értékesítéssel és a versenytárgyalással kapcsolatban érdeklődni lehet 
az 54/505-437-es telefonon.

Az induló eladási ár alatt az ingatlan nem értékesíthető.

Korai aratás – a falugazdász rovata

Eladó ingatlan

KOGI
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.

Pályázati feltételek:
OKJ: 52 6601 01 Élelmezésvezető 
megnevezésű szakképesítéssel 
rendelkező, érettségizett személy 
jelentkezését várjuk.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2007. július 20.
A pályázathoz csatolni kell:
• A legmagasabb iskolai és szakmai 

végzettséget igazoló bizonyítvány 
másolatát,

• A pályázó szakmai önéletrajzát,
• Szakmai gyakorlat meglétéről 

szóló igazolást,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt.

Bérezés:
A jogszabályi előírások alapján.
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2007. július 30.
Az élelmezésvezetői megbízás 
próbaidő beiktatásával határozatlan 
időre szól.
Az állás 2007. augusztus 21-étől 
tölthető be.

A pályázatokat a KOGI címére 
kell benyújtani:

4100 Berettyóújfalu,
Kossuth u. 33.

Pályázati felhívás!

Festő Alex hároméves kecske-
méti kisfiú kijevi gyógykezelésére 
gyűjti a műanyag ásványvizes, 
kólás, üdítős üvegek zárócsavarjait 
(kupakjait) a Szent Márton Patika 
kollektívája is, és eljuttatja a debre-
ceni gyűjtőhelyre (Debrecen, Bem 
tér 14. sz. I. em.)

A kisfiú koraszülött volt, és 
szülés közben oxigénhiányos álla-
potba került, agyvérzést kapott, ezért 
komoly agyi károsodás érte. Ennek 
következtében mozgásában vegyes 
típusú izomtónus zavar alakult ki. 
Talán az egyetlen esélye a gyó-
gyulásra, de legalábbis az állapota 
jelentős javítására az őssejt beültetés. 
Április 3-án Kijevben fogadta a kis-
fiút egy neurológus professzor, aki 
őssejt beültetéssel foglalkozik. Azóta 
a kisfiú már három alkalommal 
volt kezelésen. A körülményekhez 
képest az állapota szépen javul. A 
hétvégén jöttek haza Kijevből. Az 
édesanyával, Asztalos Andreával te-
lefonon tudtam beszélni, bizakodik, 
és örömmel közölte, hogy gyermeke 
próbálkozik a mászással. Ahhoz, 

Középfokú Oktatási Intézmények Gazdálkodó Irodája
pályázatot hirdet élelmezésvezetői állás betöltésére

Országos gyűjtés
egy kisfiúért

hogy a további gyógykezelést finan-
szírozni tudják a szülők (jelenleg a 
kiutazás és kezelés teljes költsége kb. 
2 millió forint), segítségre van szük-
ségük. Kérik tehát mindazokat, akik 
úgy érzik, hogy a műanyag kupak 
gyűjtésében támogatni tudnák őket, 
tegyék meg, mert egy kecskeméti 
műanyagfeldolgozó vállalat újra-
hasznosítja a kupakokat, műanyag 
bútorokat, eszközöket gyárt belőle, 
ezzel segítve a kisfiút. Mi pedig azt 
kérjük az olvasóktól: kukába dobás 
helyett adják le a műanyag kupako-
kat patikánkban, mi továbbítjuk a 
begyűjtő helyre. 

Borsos Gizella
magángyógyszerész
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„Adj hitet és elhiszem, hogy élni szebben is lehet”

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari

(Folytatás az 1. oldalról)
– szögezte le – ünnepelni a szakmát, 
magunkat. De milyen ünnep az, ahol 
nem lehet látni mosolygós arcokat, 
ahol olyan kérdések motoszkálnak a 
fejekben, hogy hogyan lesz holnap, 
hogy hogyan lehet pénz nélkül vagy 
napi 300 Ft-ból beteget ellátni. Ahol 
eszközök hiányoznak, ahol egyes 
épületekről omlik a vakolat. Ahol a 
többi rovására kiemelnek olyan kór-
házakat, ahol sem a szakmai színvo-
nal, sem a szakember ellátottság nem 
megfelelő. Ahol a politika ennyire 
rátelepszik egy szakmára. Ezeket az 
egészségügyet manapság általánosan 
jellemző kérdéseket fogalmazta meg 
a főigazgató. Majd megállapította, 
mindezek ellenére valamilyen mó-
don mégiscsak működik a rendszer, 
egy európai felmérés szerint csak 
Magyarországon és Észtország-
ban ilyen kevés pénzből. És ez 
azért lehetséges, mert a dolgozók 
szakértelemmel, szakmaszeretettel, 
elhivatottsággal végzik munkájukat, 
olyan tulajdonságokkal rendelkez-
nek, amik pénzben nem mérhetők. 
Számukra is ez adhat hitet, reményt 
arra, hogy az intézmény megéli a 
holnapot, „Adj hitet és elhiszem, 
hogy élni szebben  is lehet” – zárta 
Ákos dalának egy gondolatával 
ünnepi beszédét a főigazgató. 

Dr. Kincsesné Szónya Katalin 
ápolási igazgató pedig a nagy elő-
dök példájára, Semmelweis Ignácra 
és az első ápolónőkre, Florence 
Nightingale-ra és Kossuth Zsu-
zsannára emlékeztetett, akik szintén 
nehéz körülmények között, háborúk 
közepette, vagy minden szakmai 
elismerést nélkülözve szolgálták 
a betegeket, tették, amit tenniük 
kellett. Majd arra figyelmeztette a 
jelenlévőket, hogy úgy kell nekik 
is végezniük a munkájukat, hogy a 
pénztelenséget, a nehézségeket ne 
érezzék a betegek, és ne szenvedje-
nek semmiben sem hiányt. 

A köszöntőbeszédeket követően 

idén, is mint minden évben elismer-
ték azokat, akik legeredményesebben 
dolgoztak. Makó István-emlékérmet 
kapott: dr. Kiss Attiláné, a bér- és 
munkaügyi csoport vezetője és 
Herman József nyugalmazott pénz-
ügyi és számviteli osztályvezető.

A Magyar Ápolási Egyesület 
Elismerő Díszoklevéllel jutalmazta: 
Gombos Irén endoscopos szakasz-
szisztenst és Vincze Margit intenzív 
terápiás szakasszisztenst.

„Az egészségügyi és szociális 
ellátás minőségéért” ágazati egyéni 
díjban részesült dr. Bánlaki Szidónia 
minőségügyi igazgató.

Kiváló Dolgozó kitüntetést ka-
pott: dr. Hamvas Katalin laborató-
riumi-diagnosztikai főorvos; Bíró 
Lajosné osztályvezető főnővér; 
Nyeste Ilona haematológiai szak-
asszisztens; Péntek Szabolcsné 
munkaügyi előadó.

Kökény Mihály, a parlament 
egészségügyi bizottságának szocia-
lista elnöke volt a vendége annak a 
lakossági fórumnak, melyet Gyula 
Ferencé országgyűlési képviselő 
szervezett június 15-én Berettyóúj-
faluban. A politikus a sajtótájékoz-
tatón egyebek között elmondta: „Az 
egészségügyi reform és a fejlesztés 
kéz a kézben jár”. Ezt alátámasztva 
említette a Debreceni Egyetem 
Idegsebészeti Klinikáján aznap 
délelőtt átadott gammakést, mely az 
egynapos sebészeti ellátást szolgálja. 
Ezzel a technológiával a koponya 
felnyitása nélkül lehet operálni. A 
beavatkozások várólista alapján 
zajlanak majd, s az ország minden 
területéről fogadnak beteget. 

Fontos lépésnek nevezte a házior-
vosi ellátó rendszer és a szakellátás 
fejlesztését is. Tájékoztatása alapján 
megtudtuk, 23 kistérségben semmi-
lyen jelentős járóbeteg-szakellátó te-
vékenység nincs. Megyénkben ilyen 
a Polgári, a Derecske-létavértesi, 
illetve a Hajdúhadházi kistérség. 
Egy-egy kistérség maximálisan 1,5 
milliárd forintot nyerhet komplex 
járóbeteg-ellátó központok létesíté-
sére. Két éven belül elkészülhetnek 
a központok.

Június végére a koalíciós párok 
meghozzák az egészségbiztosító 

átalakításával kapcsolatos kompro-
misszumos politikai döntést, aminek 
alapján a szakértők hozzáláthatnak 
a törvénytervezet kidolgozásához. 
Véleménye szerint a több biztosítós 
rendszer nem jelentheti azt, hogy 
Magyarországon bárki kikerüljön 
az egészségügyi ellátásból.

A sajtótájékoztatót követően az 
érdeklődők tabuk nélkül tehették fel 
kérdéseiket.

Kórházunk jövőjére vonatko-
zóan válaszában elmondta, hogy 
területi kórháznak lenni nem egy 
másodosztályú rang. Komoly ellátási 
feladata és felelőssége van. Sok-
szakmás kórház a berettyóújfalui. 
Sajnos az aktív ágyak számát itt is 
csökkenteni kellett, de a krónikus, 

rehabilitációs ágyszámok növeked-
tek. A finanszírozást is javították. A 
járóbeteg-ellátás területén jelentős 
finanszírozás javulás következik be 
az év második felében. Összességé-
ben azonban elmondható, hogy az 
első félévi finanszírozáshoz képest a 
második félévi alapjában véve nem 
változik, csak más és más súlypontok 
keletkeznek. Tehát berettyóújfalui 
Területi Kórháznak akkor van jö-
vője, ha érzékeli azt, hogy más a 
filozófia, más a stratégia, és nem 
lehet ugyanazt a kórházi szerkezetet 
nagyon költségesen fenntartani. 
Alkalmazkodni kell a változásokhoz, 
és akkor hosszú távú megoldások 
születhetnek.

Ny. E.

Szemtől szemben – lakossági fórum

Igazgatói Dicséretben részesült: 
dr. Iszlai Sándor osztályvezető 
főorvos; Mezei Mária ápolónő; 
Solymosiné Csanádi Emma labo-
ratóriumi szakasszisztens; Zalá-
nyi Sándorné orvosírnok; Szűcs 
Józsefné rendelőintézeti asszisztens; 
Dinók Tibor gazdasági osztály-
vezető; Nagyné Szántai Anikó 
csoportvezető.

A MESZK Elismerő Oklevelét 
kapta Gál Margit osztályvezető 
főnővér.

Főorvosi kinevezést kapott: dr. 
Marczin Judit; dr. Takács Eszter; 
dr. Törös Attila.

Adjunktusi kinevezést kapott: 
dr. Dobai Attila; dr. Jánosy Gábor.

Az elismerések átadása után az 
intézmény dolgozóinak szakmai 
előadásaival folytatódott a ren-
dezvény.

L. M.

Közhelyszerű azt mondani ma-
napság, hogy az ország számos 
gondtól terhelt. Közhelyszerű, de 
igaz. Ezekben a nehéz időkben 
nyújthat reményt, kapaszkodót, ha 
tehetséges, elhivatott, szerény gyere-
kekről hallunk, ha róluk írhatunk. A 
berettyóújfalui Gál Adrián egy ilyen 
srác. A helyi József Attila Általános 
Iskola diákja 11 éves korára már 
olyan eredményeket ért el, amire 
érdemes felkapni a fejünket. S ha 
azt mondom, hogy ezeket az eredmé-
nyeket futballban produkálta, talán 
többen szkeptikusan szisszennek 
fel. Pedig ennek a méltán népszerű 
(ám hazánkban manapság kissé 
levitézlett…) sportágnak a jövője 
talán Adriánon és a hozzá hasonló 
gyerekek felemelkedésén múlik. Mit 
talán, biztos! Magam is sportszerető 
lévén feltöltődtem, erőt merítettem, 
amikor Adriánnal beszélgettem. És 
most lássuk a „tényeket”, íme egy 
rögtönzött kis „karrierrajz”! Adrián 
tehetségére már 5 éves korában fel-
figyeltek, s már ekkor, tehát óvodás 
korában (!) rengeteg oklevelet szer-
zett, bizonyítva, hogy érdemes rá a 
továbbiakban is figyelmet, energiát 
fordítani. Ez a figyelem és törődés 
a Zsákai Általános Iskolában meg 
is adatott számára, ahol a fociszak-
körben Duró István, Román István 
és Csordás Imre vette a szárnyai 
alá az ifjú futballpalántát. Itt, azaz 
Zsákán figyelt fel rá Hegedűs Gá-
bor debreceni edző, és ő vitte el a 
cívisvárosba az Olasz Focisulihoz 
2001-ben. 2004-ben egy kis kitérőt 
vett a pályafutása, ugyanis két évig 
átszerződött a DVSC-hez, ám a 
szülők úgy érezték, jobb, ha cse-
metéjük újból az Olasz Focisuliban 
kergeti a lasztit, elmondásuk szerint 
jobban biztosítva látják itt gyerme-
kük jövőjét. S hogy mi sem mutatja 

jobban azt, hogy Adriánban ott van 
a tehetség, arra csak egy fontos 
adat: 4 éve ő a 95-ös korosztály 
különdíjasa. Tehetségével kivívta 
más szakemberek elismerését is, 
hiszen már az 1995-ben születettek 
válogatottjába is meghívót kapott. 
Ezek mellett számos magyar és 
külföldi tornán elhódított díj, oklevél 
bizonyítja, hogy képes a folyamatos, 
kiegyensúlyozott, magas színvonalú 
teljesítményre. A talentum tehát 
adott. A jövő előtte áll. Beszélge-
tésünk során természetesen szót 
ejtettünk a további tervekről. Fel-
nőttként szeretne a DVSC-ben (ami 
egyben kedvenc magyar csapata is) 
helyet követelni magának, s távoli 
nagy álma legkedveltebb külföldi 
csapata, a Liverpool. Példaképekben 
természetesen nincs hiány. Kedvenc 
magyar játékosa a DVSC irányító 
középpályása, azaz Sándor Tamás 
(akivel mellesleg hasonló poszton 
is játszik), külföldiek közül az an-
gol Steven Gerrard játéka nyerte el 
legjobban a tetszését. Adrián saját 
elmondása szerint aktív pályafutása 
után se szeretne elszakadni a futball-
tól, mindenképpen ebben a közegben 
képzeli el a folytatást. 

Egyszer egy kedves ismerősöm 
azt mondta, hogy Magyarországon a 
gyermekneveléshez, anyanyelvhez, 
focihoz mindenki ért… Termé-
szetesen ez utóbbiról – mármint a 
magyar foci, az utánpótlás jelenlegi 
helyzetéről – a kedves ismerősöm 
elméletén felbuzdulva mi is ejtettünk 
néhány szót. Lássuk hát, milyen a 
mai futballunk egy gyerek szemé-
vel nézve! Adrián véleménye az, 
hogy a honi labdarúgók nem olyan 
technikásak, nem küzdenek annyira, 
mint a külföldiek, s az erőnlétük se 
nő fel az európai elithez. Elmondása 
szerint minél korábban fel kellene 

figyelni minden tehetséges gyerekre, 
s az lenne a legjobb, ha mennél több 
jól képzett edző foglalkozna velük. 
Azokkal a gyerekekkel, akiknek 
természetesen teljes odaadással 
kell küzdeniük saját fejlődésük 
érdekében.

De addig is itt a nyár, a vakáció, 
ami természetesen nem fog foci nél-
kül eltelni. Június 22-én utazott el 8 
napra Olaszországba (Nápolyba) az 
Olasz Focisulival egy olyan tornára, 
ahol a mérkőzéseket az AS Roma (!) 
stadionjában játsszák. És a folytatás? 
Pihenés, persze sok focival, majd va-
lószínűleg augusztus elején alapozás, 
hiszen kezdődik az új bajnokság, az 
új kihívások időszaka. 

Egyszer egy újságíró megkér-
dezte a DVSC vezetőedzőjét, a cseh 
Miroslav Beraneket, mi okozza azt, 
hogy a debreceni futballisták az ő 
keze alatt néhány hónap múlva már 
kirobbanó formában játszanak. Az 
újságíró talán meglepődött, amikor 
a következő választ kapta: Dolgozni 
kell! Ennyi a titok. Dolgozni kell, 
hogy Adrián és a hozzá hasonlatos 
tehetségek kibontakozzanak, és sok 
örömet szerezzenek az őket önzetle-
nül támogató szülőknek és a jó focira 
hosszú ideje éhező szurkolóknak. 

Kiss Tamás

Érték, jövő, elhivatottság
– és aki magában hordozza…

A Széchenyi István Általános 
Iskolában évek óta szervezi a di-
ákönkormányzat a hagyományőrző 
programokat, melyek magukban 
foglalják az elődökkel való kapcso-
lattartást, osztálytalálkozók figye-
lemmel kísérését, a régi emlékek 
gondozását, a népi hagyományok 
emlékeinek ébrentartását. Tevékeny-
ségeinek anyagi hátterét pályázatok 
útján igyekszik biztosítani.

Így történt ez ez alkalommal is, 
a nyári szünet első hetében, számos 
diák és szülő együtt maradt, hogy 
részt vegyen a diákönkormányzat 
hagyományőrző programjain.

Az elképzelést kezdettől tá-
mogatta a Mintaként Alkalmazott 
Gondviselés (MAG) szellemiségét 
városunkba elhozó szülő, Vígvári 
János is. Ő általa tovább bővült a 
támogatók köre. Diákjaink neki 
köszönhetően megismerkedtek az 
íjászat ősi tudományával, s felejt-
hetetlen élménnyel zárták a prog-
ramokat. Naplementekor a Csonka-

toronynál gyönyörű fehér paripán 
lovagolhattak a gyerekek. Köszönet 
illeti: Vígvári János szülőt és bará-
tait: Török Zsoltot, Madarász Imrét, 
Nagy Csabát és Molnár Józsefet.

A kézműves foglalkozásokat 
Nagy Magdolna, régi 3-as iskolás 
diák fogta össze, ahol a játék-készítés 
mellett használati és dísztárgyakat 
is formázhattak a gyerekek bőrből 
és csuhéból.

Hagyományőrző diákönkormányzat
A népi ételek készítését Pap Zsófi 

nagymamája és Sándorné Marika 
néni varázsolta elénk.

A méz fontos élettani szerepéről 
tartott előadást és kóstolót a Deb-
receni Mézes Kuckó tulajdonosa, 
amit vidám játékfoglalkozás köve-
tett, melynek végére a mézes tea is 
elkészült.

Bakonszegi kirándulásunkat 
Pásztorné Irénke néni és Attila bácsi, 
iskolánk technikai dolgozói segí-
tették, mivel ők ottani lakosok. Az 
irodalmi és történelmi élményeken 
túl a tájház ragadta el a gyerekek 
fantáziáját. A búbos kemence min-
denki kedvencévé vált. A szülőkben 
felvetődött, hogy milyen jó lenne 
egy szabadtéri kemence az iskola 
udvarán.

Városunk történelmi emlékeit a 
katolikus templomban és a Bihari 
Múzeumban idéztük fel. Bella néni, 
a templom gondnoka olyan szeretettel 
fogadott bennünket, hogy a tervezett-
nél jóval hosszabb ideig maradtunk. 
Mi is szolgáltunk neki meglepetéssel, 
amikor elénekeltük a székely Him-
nuszt és a Szent István éneket, majd 
egymás után játszottak diákjaink az 
elektronikus orgonán.

A múzeumban is nagy szeretettel 
fogadtak bennünket, hiszen oda szin-
te haza járunk. Év közben is számos 
alkalommal látogatnak el diákjaink a 
kiállításokra és foglalkozásokra.

Programjaink végén a szülők 
úgy búcsúztak el, hogy: ezt jövőre 
feltétlenül folytatni kell. Köszönjük 
a külső segítséget, a város kulturális 
bizottságának anyagi támogatását és 
a szülők aktivitását. Úgy érezzük, 
hogy elértük célunkat, megmutat-
tuk diákjainknak, hogy a virtuális 
világon kívül is van élhető élet. 
Reméljük, hogy a Csonka-toronynál 
a lemenő Nap fénye és a fehér ló 
még hosszú ideig megmarad emlé-
kezetükben.

S.P.J.

Idén nyáron újból kezdetét vette 
az Informatikai tábor, a gyerekek 
legnagyobb örömére. A Nadányi 
Zoltán Művelődési Központban 
lévő Teleház ad helyet a június 
25-én indult egyhetes turnusnak. A 
város újságjában, a Bihari Hírlapban, 
valamint az iskolákban kihelyezett 
plakátok útján tájékozódhattak a 
gyerekek a táborról.

A szervezők most 20, legfőképp 
alsó tagozatos általános iskolás 
jelentkezését fogadták el. A napi 
programokat délelőtti és délutáni 
foglalkozásokra osztották. A reggeli 
órákban számítógépes ismeretei-
ket gyarapíthatták egy szaktanár 
felügyelete mellett a művelődési 
központ gépeinek köszönhetően. A 
táborlakók elkészíthették első szá-

Kikapcsolódni, mégis tanulni
mítógépes kártyájukat, egyszerűbb 
szerkesztőprogramokkal képeket 
alkothattak. Ezek megismerésével 
könnyedén megtanulták a számí-
tógép kezelését, és így nem félnek 
annak használatától. Kötetlen ki-
kapcsolódásra a délután folyamán 
került sor. A gyerekek csoportosan 
ellátogattak a Bihari Múzeumba és 
a Sinka István Városi Könyvtárba, 
ahol az ott dolgozó szakemberek 
tartottak érdekes és figyelemreméltó 
előadásokat. Ezenkívül megismerték 
a környező települések nevezetessé-
geit, természetvédelmi értékeit. A 
korábbi években Nagykereki, Püs-
pökladány valamint a Nyíregyházi 
Vadaspark volt a kitűzött cél, míg 
a mostani tábor résztvevői a Deb-
receni Állatkert lakóit ismerhették 

meg közelebbről. A lányok körében 
a viziló nyerte a tetszési indexet, 
ellenben a fiúk szívéhez a krokodil 
került legközelebb. A gyerekek 
kézügyességét igyekezett fejleszte-
ni a délutánonként megszervezett 
gyertyaöntés, nemezelés, valamint 
a gyöngyfűzés. Mégis mindemellett 
a táborlakók elmondása alapján a 
legszórakoztatóbb kikapcsolódást a 
strandolások jelentették.

A programok reggel fél 8-tól 
16 óráig tartottak, ez nagy segítség 
volt a munkába járó szülőknek, mert 
egész nap felügyelet alatt tudhatták 
gyerekeiket. A június 25-vel véget 
érő tábor részvételi díja 5000 Ft volt, 
ez az összeg a kiránduláson kívül 
tartalmazta az ebéd költségét és az 
egész napos programok díját is.

A szabadidős tevékenységek 
alkalmat teremtettek arra, hogy a 
zárkózottabb gyerekek is új ba-
rátságokat kössenek, amik a tábor 
lezárásával sem érnek véget. Arra 
a kérdésemre, hogy tervezik-e a 
jövőben is a táborban való részvételt, 
határozott igennel feleltek. 

Deczki Edit

A berettyóújfalui Hunya-
di Mátyás Általános Iskola a 
2007/2008-as tanévre matema-
tika-kémia, valamint magyar-
történelem szakos tanári állást 
hirdet. A pályázatot leadni: Be-
rettyóújfalu, Puskin u. 44. szám 
alatt, érdeklődni az (54) 500-
127-es telefonszámon lehet.

Pályázati felhívás!
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Születtek
Június

8.: Kerekes Marcell
 (Kerekes Zoltán Attila
 Fazekas Dóra)
13.: Dienes Béla
 (Dienes Béla
 Tóth Éva)
19.: Németh Hanna
 (Németh László
 Szűcs Bernadett)
20.: Lévai Máté
 (Lévai János
 Sütő Ilona)

Házasságot kötöttek
Június

20.: Balogh László
 Rácz Erika Magdolna
23.: Horváth József Árpád
 Serdült Zsuzsanna

Elhunytak
Június

10.: Balázs Károly (1932)
14.: Lenner György (1931)
16.: Kucián Istvánné (1925)
16.: Bagdi Andrásné (1955)
18.: Pap András (1934)
19.: Kuklis Györgyné (1954)

FELHÍVÁS
A Nadányi Zoltán Művelődési 

Központ 2007 szeptemberében kiál-
lítást rendez levente-emlékekből.

A Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ – mint az 1927-ben átadott 
Levente-ház utódintézménye – várja 
egykori leventék tárgyi emlékeit, 
fotóit, könyveit, visszaemlékezéseit, 
egyenruháit, melyekből a kiállítást 
rendezi.

Az emlékek felkutatásához kér-
jük a volt leventék és családtagjaik 
segítségét. A tárgyakat szeptember 
10-ig várjuk a művelődési köz-
pontba. A programról részletes 
felvilágosítás kérhető a művelődési 
központ népművelőitől (Solymosi 
Rudolfné, Lisztes Éva) személyesen 
vagy telefonon (402-014). 

Beharangozó
Szent István ünnepére

Berettyóújfaluban 2 napos prog-
rammal ünnepeljük államalapító 
Szent István királyunk napját és a 
magyar államiság évfordulóját.
� Augusztus 19. Szent István tér

Berettyóújfalui és vendég elő-
adók műsorai biztosítják az ünnepi 
hangulatot: 

Tomcats együttes; Szélrózsa 

Hagyományőrző Együttes, a DUB-
DUB látványos dob show-ja tán-
cosokkal, Groovhouse együttes, 
ezt megelőzően és követően a Tini 
Dance táncegyüttes, Kegye János 
pánsípművész és a Celtic Sunrise ír 
tánckar ír show-ja. Az est sztárven-
dége Szűcs Judit. A nap programját 
ünnepi tűzijáték zárja.

� Augusztus 20. családbarát nap 
– Délelőtt 9 órától a Bihari Termé-

szetbarát Egyesület játékos ügyes-
ségi programjain próbálhatják ki 
magukat az érdeklődők, többek 
között lovaglással és íjászattal 
egybekötve.

– Délután 17.00-19.00 óráig a 
Bihari Múzeum és a Sinka István 
Városi Könyvtár várja elsősorban 
a családok és minden családbarát 
érdeklődő részvételét: családi 
múzeumi délután a múzeum 
udvarán, történelmi társasjáték, 
TOTÓ gyermekeknek és felnőt-
teknek a könyvtárban. 19 órától a 
Bartina zenekar műsorával zárul 
programunk a könyvtár udvarán.

Programjainkat részletesen ismer-
tetjük a Bihari Hírlap augusztus 
17-i számában, illetve a www.
berettyoujfalu.hu honlapon.

Az utóbbi időben Török János 
„tolta legjobban” a berettyóújfalui 
ökölvívás szekerét, de  mostanában 
újabb fiatal tehetségek is csatlakoztak 
hozzá. Remélhetőleg a későbbiekben 
az ő eredményeiket is meg fogjuk 
tudni említeni, egyelőre azonban 
János az, aki sorra nyeri az érmeket 
nemcsak önmaga számára, hanem 
egyesületének, illetve városunknak 
is. Nemes József, az ökölvívó szak-
osztály edzője számolt be az első 
félév versenyeiről. 

– Április 12. és 15. között Móron, 
a diákolimpián, a Kadett 52 kg-os 
mezőnyben a döntőbe jutásért Jani 
megverte az aktuális magyar bajno-
kot, így megadatott neki a lehetőség, 
hogy a bajnoki címért küzdjön. 
Ellenfele egy olyan ökölvívó volt, 
akit már több alkalommal is le tudott 
„gyűrni”. Neki „állt tehát a pálya”, 
mégsem tudta megvalósítani a kitű-
zött célt, ugyanis „belefigyelt” egy 
nagy ütésbe, és rá kellett számolni. 
Nemcsak ő, hanem edzője is nagy 
hibát követett el, hiszen a számolás 
végére nem tette fel a kezét, így ki-
számolták. Május 11-13-án Szolno-
kon, az Országos tanintézeti bajnok-
ságon volt a következő bizonyítási 
lehetőség. Itt esélyeshez méltóan 
harcolt, és mindenkit maga mögé 
utasított. Ugyanezen hónapban, 
25-én Debrecenben a nagyváradi 
ökölvívó szakosztály bokszolói ellen 
küzdhetett, ahol szintén a dobogó 
legfelső fokára állhatott fel. 

Június 1-2-3-án Egerben, a Bor-
nemissza Gergely emlékversenyen is 

elindult, ahol újra az aranyérem meg-
szerzése volt a cél. A verseny Janit 
érintő része majdnem botrányba ful-
ladt, hiszen a döntőbe jutásért vívott 
mérkőzésen egy hazai versenyző volt 
az ellenfele. A bírók látható módon 
elvették tőle a mérkőzést. Olyannyira 
feltűnő volt az elfogultság, hogy 
a kívülálló nézők és szakemberek 
közül is többen nyíltan hangot ad-
tak megdöbbenésüknek. Az eset az 
Interneten is olvasható volt. A Bor-
nemissza Gergely emlékversenyen 
elért harmadik hely bronzérme ezért 
még inkább szépen csillog. 

Jani részt vesz az aktuális Pofon-
parti rendezvényeken, ahol Hajdú-
Bihar ökölvívói mellett Szolnok és 
Nyíregyháza versenyzői indulnak. 
Ebben az évben ennek a sorozatnak 
idáig minden versenyét megnyerte. 
János mellett még új, tehetséges 

versenyzők is elkezdték szárnyaikat 
bontogatni, illetve már ezen Pofon- 
parti rendezvényeken bizonyítottak 
is. Három nevet emelnék ki közü-
lük: Balogh János, Kovács Róbert 
és Köves Dávid, mindhárman 12 
évesek, és a továbbiakban tőlük is 
eredményes szereplést várunk. 

Köszönjük Almássy Sándor 
és Hodos István támogatását, akik 
nélkül ez évi versenyeinken nem 
tudtunk volna ilyen eredményesen 
szerepelni. 

A nyári időszakban átmeneti 
jelleggel ökölvívóink visszatértek 
a BMSE csarnokba, ahol hétfőn, 
szerdán és pénteken, 16-tól 18 óráig 
edzenek. Ide várják a nyári időszak-
ban 11-16 éves korú fiatalok jelent-
kezését. Jelentkezni edzésidőben 
Nemes József edzőnél lehet. 

R. S.

Továbbra is sikeres
a berettyóújfalui ökölvívás

A Debreceni Sportuszodában 
rendezték a XXXII. Hajós Alfréd 
úszó emlékversenyt. A versenyen 
az ország 17 úszóegyesülete kép-
viseltette magát, köztük a Herpály 
Sportúszó SE versenyzői is. A 
versenyen nyújtott teljesítménye 
alapján Erdei Lívia (’92) Hajdú-
Bihar megye legeredményesebb 
leányversenyzője címet nyert. A 15. 
életévében lévő úszópalánta igen 
eredményes berettyóújfalui verseny-
zői múltja ezzel tulajdonképpen le 
is zárult, hiszen a továbbtanulása 
miatt más egyesülethez igazolt. Lívia 
személyesen nyilatkozott nekünk, 
s „mesélt” eddigi úszói múltjáról, 
illetve jövőjéről. 

– A versenyen három számban 
is a dobogóra állhattam, 200 m ve-
gyesben első helyezést, 100 m háton 
második helyezést és 100 m mellen 
harmadik helyezést szereztem, így 
az összpontszámok alapján a 12 
korcsoportot felvonultató mezőnyben 
a lányok között a legeredményesebb 
versenyző címet nyertem el. De 
nem csak ezen a megmérettetésen 
bizonyítottam, hiszen sikerült min-
den versenyen jól szerepelnem, és 
megszámolni sem lehet szinte azokat 

az érmeket, amiket az idén szereztem. 
Hét éve kezdtem el az egyesületben 
a versenyzést, és édesanyám nyil-
vántartása szerint hét év alatt 174 
darab érmet kaptam. Ebből a legtöbb 
az arany, körülbelül 78 alkalommal 
állhattam a dobogó legfelső fokára. 

Hét éven keresztül heti öt alka-
lommal edzettem, és ezen eredmé-
nyességet ennek a nagyon kemény 
edzésmunkának tudhatom be. Hét 
évi teljesítményemmel szerintem a 
Herpály Sportúszó SE legeredmé-
nyesebb versenyzője is én vagyok. 

Fájó szívvel válok meg „anya-

egyesületemtől”, de a továbbta-
nulás miatt elkerülhetetlen ez a 
lépés. Békéscsabán fogok tanulni 
a Vásárhelyi Pál Magasépítő Szak-
középiskolában, és a Békéscsabai 
Előre Sportúszó Egyesületnél fogok 
edzeni. Már hivatalosan is átigazol-
tak, és a továbbiakban heti nyolc 
edzéssel fogok készülni a következő 
versenyeimre. 

Kedvencem a pillangó- és a 
gyorsúszás, és a továbbiakban is 
mindenképpen szeretnék az úszással 
foglalkozni. Célkitűzéseim között 
szerepel legalább egy országos 
bajnoki cím megszerzése. Természe-
tesen a sport mellett a „hétköznapi” 
életben is vannak kitűzött céljaim, 
ilyen például a magasépítő mérnöki 
diploma megszerzése. 

Ezúton szeretném megköszönni 
eddigi munkáját edzőmnek, Major 
Pucsok Albertnek, önzetlen támoga-
tását Mezei Józsi ’bá-nak és a Herpály 
Team Kft. ügyvezető igazgatójának, 
Bondár Sándornak. Minden kellemes 
percet megköszönve búcsúzom úszó-
társaimtól, akikkel évek óta, napról 
napra „róttam” a kilométereket. A 
versenyeken még találkozunk.

R. S.

Hajdú-Bihar megye legeredményesebb
leány versenyzője

A Parola Közhasznú Egyesület 
– A Bihari régió határmenti ifjúsági 
közösségeinek kapcsolatépítő prog-
ramján belül – pályázatot ír ki a tör-
téneti Bihar kultúrrégiójában, illetve 
Biharban és Bihorban élő és tanuló, 
végzős középiskolások, illetve főis-
kolai és egyetemi hallgatók részére 
a következő témakörökben:

A József Attila életműről: 
1. Témakör: A költő stílusváltásai az 

életmű tükrében.
2. Témakör: Az életmű túlsó oldala: 

az értekező próza.
3. Témakör: József Attila és a 

nemzeti kérdés: „…a többi nép 
közt elvegyültem én, majd ki-
váltam, hogy azután kiváljon sok 
gondom közül ez a költemény.” 
A költő magyarságkifejező lírai 
„logikája”.

4. Témakör: „Kiterítenek úgyis” – a 
költő mozgalmi kalandja.
Az elemzések, illetve esszé 

jellegű munkák, dolgozatok terje-
delme a minimum öt és maximum 

tíz szövegszerkesztőben gépelt 
oldalt ne haladja meg. A Táncsics 
Mihály Alapítvány által támogatott 
pályázat minden témakörben az első 
helyezettet jutalmazza tízezer forint 
készpénzzel, melynek járulékait az 
egyesület fedezi a pályázatból. A 
Gyula Ferencné országgyűlési képvi-
selő által vezetett, szakos tanárokból 
álló zsűri az értékelhető pályamun-
kákat a Magyar tudomány ünnepén 
megrendezésre kerülő konferencián 
értékeli, amelyre a fiatal pályázókat 
természetesen meghívja. Tehát a be-
adási határidő 2007. november 3. A 
pályamunkákat az egyesület elérhe-
tőségei közül bárhová el lehet juttatni 
– jeligével megjelölve – a következő 
kommunikációs csatornákon: 4100 
Berettyóújfalu, Pf. 20-as levelezési 
címre vagy a 4100 Berettyóújfalu, 
Bajcsy Zs. E. u. 27. sz. alá címezve 
vagy faxon a 06-54 500-299-es fax 
számra, de e-mailen is fogadjuk a pá-
lyázatokat a parolaegylet@freemail.
hu egyesületi címre.

Pályázati kiírás

Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a Hajdú-Bihar 
megyei hulladékgazdálkodási program keretén belül június 13-án Kincske-
reső börzét tartott Berettyóújfaluban, a strandfürdőn.

A börze alatt környezetvédelmi vetélkedőn vettek részt a gyerekek. Az 
alsósoknak szervezett versenyben 30 gyerek vett részt 9 csapatban, a felsősök 
körében – kisebb volt az érdeklődés, ott ugyanis csak – 4 csapat indult a 
nyereményekért. A nyertesek kiadványokat és játékokat kaptak jutalmul.

Az Arany János Gyermekotthon 
vezetősége ezúton mond köszönetet 
azoknak, akik támogatták az 50 
éves évforduló megrendezését: 
Bakonszegi Tibor, Berettyó Áfész, 
Bihari Reklám és Ügynök Iroda, 
Borbíró János, ÉCI Pékség, Herpály-
Team Kft., Kecskeméti Imre, Módos 
Imre, Papp András, Partium ’70 Zrt., 
Segítő Kezek Alapítvány, Szémán 
József, Teherporta Kft., Török 
Ferenc, Törökné Ékes Mária, UHV 
Építő Kft., Vámos Épker Kft.

* * *
A Területi Kórház Berettyóújfalu 

Műszerezettségének Javításáért Ala-
pítvány közhasznú szervezet 2006. 
évi tevékenységének legfontosabb 
adatai:
2006. évi nyitó pénzkészlet
 2022 eFt
Tárgyévi bevételek: 733 eFt
Ebből SZJA 1%-a: 643 eFt
Tárgyi kiadások: 1039 eFt
Záró pénzkészlet: 1720 eFt

A tárgyévben 981.323 Ft a Te-
rületi Kórház számlájára került 
átutalásra műszerbeszerzés céljára. 
Köszönjük támogatóinknak, hogy 
adományaikkal segítették alapítvá-
nyi célunk megvalósítását.

Dr. Nagy Gábor,
a kuratórium elnöke

Megköszönjük


