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Bihar bemutatkozott az olasz vásárban
Az olaszországi Porciával való
testvérvárosi kapcsolatunknak
köszönhetően városunk nevét több
ezer vásárlátogató ismerhette meg
Pordenonéban, a 8 napig tartó
„Multifiera” nevű vásárban.
Pordenone a Porcia közvetlen szomszédságában található
megyeszékhely. Közel akkora
vásárvárosa van, mint a budapesti
Hungexpo területe. Itt egész évben
tartanak különböző vásárokat. A
Multifiera minden év szeptemberében kerül megrendezésre, 8 napos
és elsősorban a Friuli tartomány
– Velence, Pordenone, Giulia
megyék – gyártóinak, termelőinek,
szolgáltatóinak nyújt kiállítási és
értékesítési lehetőséget. Emellett
több országból is érkeztek kiállítók, elsősorban idegenforgalmi
látnivalóikat népszerűsítve. A
legolcsóbb kiállítóhely is több ezer
euróba került, ezért igen nagylelkű
ajándék volt, hogy Porcia város
alpolgármestere, Giovanni Zanot
közbenjárásának köszönhetően
Berettyóújfalu ingyen kapott helyet
népművészeti és idegenforgalmi
látnivalói, illetve a városban és a
kistérségben előállított termékei
bemutatására.
Ezenkívül Porcia város önkormányzata és egy banki szponzor,
a Banca di Cividale finanszírozta a
küldöttségek szállás- és egy étkezésének költségeit. Ennek ellenére
mégis széleskörű összefogásra és
erőfeszítésre volt szükség, hogy
a kiállítás rangjához méltó installáció, olasz nyelvű szórólapok és
tájékoztatók, a kóstolók, a bemutató
DVD-k elkészüljenek.
Az útiköltséget egyrészt a Bihari
Népművészeti Egyesület által nyert
pályázati összeg, másrészt a Bihari
Vállalkozói Egyesület támogatása
biztosította. A kiállítás installációját
a város megrendelésére Bogya Pál
készítette, melyet a későbbiekben
is fel lehet használni ilyen célra,
városunk lakói részére a Bihari
számadó napokon kerül bemutatásra. Az olasz nyelvű szórólapokat a népművészeti egyesület, a
Bihari Múzeumért Alapítvány és
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a város készíttette. A vállalkozói
egyesület, a Móló Panzió és a Bella
Costa Vendégház olasz nyelvű
szórólapjait is magunkkal vittük.
Kaptunk angol és német nyelvű
kiadványokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnökétől,
Rácz Róberttől, így megyénket is
népszerűsíthettük.
A vállalkozók – Ékes Károly,
Daróczi Lajos, Csorba György,
Awassi Rt., Instantpack Kft., Törökné Ékes Mária, Szőke Kálmánné,
Szűcs László – a kóstolókhoz
ingyen biztosítottak termékeket
és eszközöket, melyet a kiállítók
nevében ezúton is köszönünk.
Folyamatosan vetítettük DVD-n
a FIX Videostúdió által Biharról készített kisfilmet, a Bihari
néptánc együttes és az Ifjúsági
Fúvószenekar fellépéseiről készült
felvételeket, valamint a Gombos
Ferenc által „Köszöntjük Biharban”
készült gyönyörű képeket.
A vásár szeptember 8-án, szombaton kezdődött, a megnyitón részt
vett Szeifert Ferenc polgármester,
Muraközi István alpolgármester
és Nagy László képviselő is. A
kiállítóhelyen Kállai Irén múzeumvezető, a Bihari Népművészeti
Egyesület titkára, jómagam, Sárközi Béláné szűrrátétkészítő és
Madarné Szőke Erzsébet csuhéfonó népi iparművészek fogadták
a látogatókat, munkánkat Török
Orsolya és Juhász Lilla tolmácsok
segítették.

A népművészek felváltva mutatták be, hogyan készítik termékeiket,
melléjük ülve a vendégek is kipróbálhatták a készítés mozzanatait.
Mi pedig a termékek kínálgatásával,
szórólapok osztogatásával mutattuk
be a vásározóknak Berettyóújfalut.
Nagy öröm volt számunkra, hogy
sok porciai ismerős meglátogatott
bennünket azok közül, akik augusztusban itt jártak, hozták a nálunk készített fényképeket, és ők is beálltak
népszerűsíteni városunkat.
Szeptember 12-én átadtuk a
kiállítást az akkor érkezett második
csoportnak, Török Istvánnénak, a
Bihari Népművészeti Egyesület
elnökének, Bónácz János képviselőnek, Budai Lászlóné programkoordinátornak, Barta József fafaragó
és Loósné Nagy Ilona nemezkészítő népi iparművészeknek, az ő
munkájukat Tóth Gergely tolmács
segítette.
A bennünket meglátogatókat
különösen érdekelte a strand, a
megközelíthetőség, a népművészeti
és az élelmiszeripari termékek.
12-én estére Porciában, a
ProPorcia Egyesület által használt
Villa Dolfin nevű épületbe meghívták mindkét csoportot, ahol
megható élményben volt részünk.
Összegyűlt az a 40 ember, akik
nálunk voltak, kivetítették az itt
készült fotókat, és saját készítésű
süteményeikkel vendégeltek meg
bennünket. Elmondták, hogy nagyon jól érezték magukat nálunk,

megköszönték, hogy Berettyóújfalu
megszervezte nekik ezt a testvérvárosi utat. Közölték azt is, hogy
már szervezik saját költségükön az
újabb, 40 fős buszos berettyóújfalui
látogatást.
A kiutazó küldöttségekhez később csatlakozott Csorba György
vezetésével a Móló Étterem gasztronómiai csoportja, ők csütörtökön
és pénteken egy porciai kisvendéglőben tartottak magyar estet.
Szombaton pedig a Villa Dolfin
palota kertjében az aratás és a szüret ünnepén több, mint 500 ember
kóstolhatta meg a gulyáslevest
és a marhapörköltet. Ezen az ünnepségen adták át Stefano Turcet
polgármester részére a Porcia és
Berettyóújfalu címereit ábrázoló,
Loósné Nagy Ilona által nemezből
készített faliképet, amely addig a
kiállítás központi részét képezte.
A munka mellett a délelőtti
órákban mindkét csoportnak volt
alkalma egy kis városnézésre,
jártunk Pordenonéban, a megyeházán, a környék egyik legszebb,
velencei hangulatú kisvárosában,
Sacilében, és megismerkedtünk
Porcia nevezetességeivel is: a
dómmal, a harangtoronnyal, a
hercegi pincészettel, a forrásokkal,
a régi és az új városházával. Meglátogattuk a civilek által fenntartott
és folyamatosan támogatott idősek
otthonát, valamint az Idősek Civil
Szervezetének székházát.
Hazaérkezésünket követően
tudtuk meg, hogy a vásárnak 58000
látogatója volt, kinn-tartózkodásunk alatt két megyei és egy
országos lapban is jelent meg cikk
Porcia és Berettyóújfalu testvérvárosi kapcsolatáról.
Bízom benne, hogy ez a bemutatkozás is hozzájárult Bihar és
Berettyóújfalu nevének és értékeinek megismertetéséhez, s a jövőben
kézzel fogható eredménye is lesz a
turizmus, a gazdasági és a kulturális
kapcsolatok erősödése terén.
Nagyné Székely Katalin
aljegyző,
a Bihari Múzeumért Alapítvány
elnöke

Javulnak térségünkben a rehabilitáció feltételei
Néhány gomb már megvan, és
kiderült, kabát is lesz – fogalmazhatnánk kissé viccesen, ám a
dolog jelentőségén a világért sem
csorbítva a berettyóújfalui Területi Kórházban szeptember 21-én
történtekről. Már régóta köztudott,
hogy városunknak szakemberekkel
is bevizsgáltatott és minősíttetett,
kiváló gyógyvize van, és számos
kísérlet, pályázat benyújtása célozta eddig is, hogy a mostaninál
– a városi strand gyógymedencéje,
a kórház fizikoterápiás részlege
– szélesebb körű felhasználásra
kerüljön. Támogatás és befektetők
híján ez ügyben ez idáig jelentős
áttörésre nem került sor, de most
biztatóak a jelek. Ez év májusában
adtunk hírt arról, hogy a testvérvárosi kapcsolatok kiépítésének
és megerősítésének köszönhetően
a gyógyvizéről és az arra épülő
szolgáltatásairól híres olasz testvérvárostól, Montegrotto Therme-től
egy többfunkciós, gyógyvizes
fizikoterápiára, fényterápiára is
alkalmas ún. gyógykádat kapott
ajándékba a kórház, és most ha-

sonló eseménynek lehettünk tanúi.
Szeptember 21-én adták át a második kádat, ami az előzőnél annyival korszerűbb, hogy nyitható
az oldala, tehát a súlyosan mozgáskorlátozott beteget sem beemelni,
sem betápászkodnia nem kell,
kényelmesen beül, majd feltöltik
vízzel, és különféle, a gyógyítását
segítő kezelésben részesülhet ott.
Mindezt dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna, a Debreceni Egyetem Rehabilitációs Tanszékének vezetője
mondta el, kifejtve a rehabilitáció
fontosságát, melyre az egészségügyben végre újra hangsúly
került. Dr. Bulyovszky István
főigazgató elsőként megköszönve
az adományt elmondta, a kórház
nem számíthatott, különösen a
mai pénzügyi helyzetében eszébe
sem juthatott egy ekkora szintű
beruházás, ami a májusit illeti, kb. 4
milló forintot, a mostani minimum
5 milliót tesz ki. Szeifert Ferenc
polgármester pedig arról beszélt,
hogy mennyire illenek ezek az
események a város elképzeléseibe,
városfejlesztési terveibe. Kifejtette,
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a város és a környék egészségének
szolgálatán kívül ő számít az Unióba újonnan csatlakozó országok
polgáraira is vendégkörként. A
Montegrotto város, illetve a gyártó
cég képviseletében résztvevők
a szerteágazó, folyamatos kapcsolatok kialakítására helyezték a
hangsúlyt, melynek ez az átadó ünnepség csupán a kezdete, és abban
bíznak, hogy ezek nemcsak olasz

befektetésekről, hanem kölcsönös
beruházásokról, valódi gazdasági
együttműködésekről szólnak majd.
Az eszközt adományozó STEAM
Magyarország Kft. képviseletében
dr. Bartha János jelentette be, hogy
az olasz –magyar érdekeltségű cég
saját beruházásban gyógyszállót
kíván építeni a kórház területén,
ami várhatóan egy év múlva már
átadásra is kerülhet.
L.M.

bhirlap@freemail.hu

Meghívó a számadó napokra
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Berettyóújfalui
Szervezete, a Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara és a Bihari
Önkormányzatok Szövetsége Egyesülete tisztelettel meghívja Önt a „BIHARI SZÁMADÓ NAPOK” és a „TEJBEN-VAJBAN-BIHARBAN”
rendezvényeire október 11-13-án.
Helye: a Kabos Endre Városi Sportcsarnok, Berettyóújfalu, Lehel u. 1.
A rendezvény ideje alatt: kiállítás, vásár, szórakoztató programok, főzőverseny, véradás
PROGRAM
OKTÓBER 11. (csütörtök)
10.00 Megnyitó
Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke
Díjak átadása
 Vásárdíj:
Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke
Dr. Kiss Valéria, a Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara titkára
 Vállalkozói díj:
Vántus Viktor, a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója
 Nyíri István-díj:
Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke
Üdvözlőbeszédet mond Szeifert Ferenc, Berettyóújfalu város polgármestere
10.50 Magyar mikro-, kis- és középvállalkozások fejlődésének esélyei,
támogatási elképzelések – a PM államtitkára
12.00 A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatott hitelprogramjai
Vántus Viktor: a HBm-Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető
igazgatója
10.30 Fogyasztóvédelem – Rabb Józsefné
13.00 Állófogadás (külön meghívóval)
14.30 A vásári TOTÓ értékelése, díjazása
15.00 Modern táncok, MIRUS tánccsoport, koreográfus: Végh Renáta
15.30 A rajzverseny eredményhirdetése
16.00 Tombolahúzás
17.00 Sztárvendég: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar
Véradás: 14-16 óráig
OKTÓBER 12. (péntek)
10.00 Köszöntő
Dr. Forgács Barna, a Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara elnöke
Hajdú-Bihar megye mezőgazdasági eredményei 2007 tükrében
Harsányi Antal, a Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal főigazgatója
Bihar esélyei az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
államtitkárának szemével – dr. Újhelyi István
10.30 SPS rendszer
Bíró Miklós, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Agrárkamara
11.00 EMVA pályázati lehetőségek
Támbáné Varga Erzsébet, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
11.30 Az Agrárinnovációs Műhely Közhasznú Egyesület Kistérségi
programja
– A Nemzeti Fejlesztési Terv aktuális agrárpályázati lehetőségei
Kenyeres Csaba, Agrárinnovációs Műhely Közhasznú Egyesület
– A szerveződő Róna-Juh Klaszter bemutatása
Monori István, Agrárinnovációs Műhely Közhasznú Egyesület
– A minőségbiztosítás aktuális kérdései
Daróczi Lajos, Agrárinnovációs Műhely Közhasznú Egyesület
14.00 Bihari népdalcsokrok, Komádi városi citerazenekar
14.30 Szabad a vásár! Arany János Színjátszó Kör
15.30 Kenguru TSE akrobatikus rock and roll műsora, Szarvas Ferenc
16.00 Tombola
17.00 Sztárvendég: Josh és Jutta
Véradás: 13-15 óráig
OKTÓBER 13. (szombat)
10.00 A mesterszakácsok hidegkonyhai vizsgaremekei
A kiállítást megnyitja: Balogh Sándor,
a HBKIK Berettyóújfalui Szervezet elnöke
Szakács mesterlevelek átadása
Boros László, a mesterbizottság elnöke
10.00-13.00 Főzőverseny – az ételeket zsűrizi:
Fekete László, a világ legerősebb embere, Mile József mesterszakács
világbajnok, Boros László Venesz József-díjas mesterszakács
A verseny ideje alatt „Jó ebédhez szól a nóta” a Bihari cigányzenekar
előadásában
11.00 A margittai néptánc csoport műsora
14.00 SHOW-tánc a Piruett Táncstúdió előadásában
Fellépnek: berettyóújfalui, biharkeresztesi és debreceni táncosok
15.15 Divatbemutató Aphrodite Modell és Hostess Ügynökség
16.00 Lucky Boys Shuffle Band Dixieland együttes
17.00 Tombolahúzás
18.00 Rendezvény zárása
Balogh Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Berettyóújfalui Szervezet elnöke
10.00 – 14 óráig vérnyomás- és vércukorszintmérés
Pap Sándor, a Bihari Diabetes Közhasznú Egyesület elnöke
Véradás: 10-13 óráig
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GAZDASÁG – KÖZÉLET

Városunkban is IPOSZ-napok, nyitott lapok
Az ipartestületek országos rendezvénysorozatának egyik állomása
Berettyóújfalu volt szeptember 20án. Szűcs György, az Ipartestületek
Országos Szövetségének elnöke
megnyitójában a fórum legfőbb
céljaként azt fogalmazta meg,
hogy az 1990-ben alakult szervezet a négyévenkénti tisztújító és
programalkotó közgyűlésein meghatározott feladatokat ismertessék
részben a tagsággal, másrészt az
érintett társintézményekkel. Május
31-én tartották a közgyűlésüket, azóta a tagok felvetései, észrevételei
és ötletei alapján a programfüzetük is elkészült, amit szeretnének
széles körben propagálni. Szűcs
György elmondása szerint a májusi
közgyűlés alapvető felismerése
volt, hogy Magyarország gazdaságának és társadalmának továbbfejlesztése a jelenlegi úton nem
folytatható. Megállapította, egyre
többet beszélünk, és egyre kevesebbet cselekszünk, egyre kisebb
az egyetértés, és egyre nagyobb a
széthúzás. Ezért gondolták úgy,
hogy fórumra hívnak mindenkit, a
tagság mellett a társszervezeteket,
az önkormányzatok vezetőit, a vállalkozásfejlesztő szervezetek vezetőit, a kamarákat, a szakszervezetek
képviselőit, akik a magyar gazdaság
fejlesztésében tevőleges szerepet
játszhatnak, valamint egyértelművé
tehetik a társadalom és a gazdaság
szereplői számára, hogy ebben az

országban egy hétéves gazdasági
terv kezdődött. A Nemzeti Fejlesztési Terv II-nek fő célkitűzései
a partnerség, a nyilvánosság és az
egyenrangúság mentén szerveződnek. A rendezvény helyszínéül
azért Berettyóújfalut választották,
mert a megyében itt működik
176 fős tagsággal a legnagyobb
létszámú ipartestület. A közgyűlés
által meghatározott program címe
Szolgáltató ipartestületekkel a régió gazdasági fejlődéséért. Ennek
alapján az elkövetkező négy évben
azokon a családi, mikro- és kisvállalkozásokon szeretnének segíteni
szolgáltatásaikkal, ügyintézéssel,
információadással, akiknek a képviseletét az IPOSZ 17. éve felvállalja.
Azért is tartják fontosnak ezt, mert a
konvergencia program végrehajtása
közepette szerintük túlságosan is
nagy elvárásokat ró erre a rétegre
a költségvetés. Az IPOSZ szeretné
elérni, hogy olyan pályázatok is kerüljenek kiírásra, amelyek segítségével a kis- és mikrovállalkozások
is – önállóságuk megtartása mellett
– értékesítő, beszerző, termeltető
szervezeteket tudjanak létrehozni,
amelyekkel nem versenyezni, de
partnerkapcsolatba tudnak lépni a
globalizált nagyvállalkozásokkal,
biztosítva ezáltal jövedelmüket,
megélhetésüket. A Hajdú-Bihar
megyei helyzetről Majoros János
IPOSZ elnökségi tag és Kiss Gábor,
a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési

Új iroda nyílt
Berettyóújfaluban
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Ügynökség képviselője tájékoztatták a résztvevőket, városunkról
pedig Szeifert Ferenc beszélt a
jelenlévőknek. A polgármester
az 1990-es évek előtti gazdasági
helyzettől indult. Említette a volt
Elzettet, Tejporgyárat, majd a
jelenre térve elmondta, mára ezek
megszűntek, a térségben a kis- és
középvállalkozások a meghatározóak, a legnagyobb munkaadók. A
város vezetésének a legfontosabb
célja mindvégig az volt, és a jelenben is az, hogy számukra vállalkozóbarát hátteret teremtsenek. A
Berettyóújfalui Területi Ipartestület
ügyvezető igazgatója megelégedéssel konstatálta, hogy ipartestületük
a legnagyobb létszámú a megyében, amit annak köszönhetnek,
hogy a kezdeteknél sem csupán az
érdekvédelem, az érdekképviselet

felvállalása volt a céljuk, hanem
minél hasznosabb szolgáltatások
nyújtása. A vállalkozók számára
olyan információkat adtak, amelyek őket leginkább érdeklik, és
alapvetőek a mindennapjaikban.
Ilyenek az adózás, a társadalombiztosítás, a pályázati lehetőségek,
a támogatások elnyerése, a hitelek
lehetőségei. Gulyás Imre szerint a
kis- és mikrovállalkozások csak ritkán tudnak uniós pályázatokon részt
venni, rajtuk leginkább a Magyar
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
segíthet, a kisebb támogatások
azok, amik számukra elérhetők. A
tájékoztatók után a résztvevők hozzászólásaira és kérdéseire próbáltak
válaszokat adni az IPOSZ képviselői, illetve a meghívott vendégek
közül az arra illetékesek.
L. M.

Ez a vidék
nem egy vidék?
– Botrányos kezdés – feleződő hallgatóság…
és a Leader –

Fotó: Kari

Helyi Vidékfejlesztési Irodát
nyitott a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Beretytyóújfaluban. A közelmúltban megnyílt iroda fő feladata, hogy segítse
a Berettyóújfalui kistérségben az
uniós források minél hatékonyabb
felhasználását. Elsősorban az Új
Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében elérhető, nem
közvetlen mezőgazdasági támogatásokról van szó.
A cél az, hogy az egyes vidékfejlesztési projektek támogatásáról
ne a minisztériumban szülessen
döntés, hanem a rendelkezésre álló
forrás keretein belül a forráselosztásról a kistérségben döntsenek.
Ez a Nyugat-Európában kipróbált,
LEADER-szerű szemlélet azt jelenti, hogy a döntések ott szülessenek,
ahol a pénz közvetlenül felhasználásra kerül. A programalkotás,
a pályáztatás és a felhasználás
ellenőrzése a helyi önkormányzatokból, vállalkozókból és civilekből
álló helyi vidékfejlesztő közösség
kezében van. Ilyen módon olyan
tervek támogathatók, amelyek nem
pályázhatók más uniós forrásból.
A vidékfejlesztés fő célja a
munkahelyteremtés és a vidéki
szolgáltatások javításával az életminőség javítása.
A későbbiekben pályázni lehet
majd:
– falufejlesztésre, falufelújításra,
– az épített örökség megvédésére,
– a vidéki alapszolgáltatások fejlesztésére,

– mikro-vállalkozások létrehozására, fejlesztésére,
– olyan vállalkozás fejlesztésre,
amikor mezőgazdasági vállalkozás más területen bővít (több
lábon állás)
– falusi turizmusra (lovas, horgász,
vadász, bor, gasztronómiai)
– a helyi közösségek fejlesztésére,
– a fent felsorolt tevékenységek
végzéséhez szükséges tudás
megszerzésére, képzésre.
A folyamat első lépéseként
létre fognak jönni a vidékfejlesztő
közösségek. Ezek a közösségek
a helyi viszonyokhoz illeszkedő
vidékfejlesztési tervet fognak készíteni, meghatározzák a pályázati
feltételeket, és kiírják a pályázatokat. Ezt a munkát fogja szakmailag
segíteni a Helyi Vidékfejlesztési
Iroda. Aki e-mailt küld az iroda
címére, annak az iroda mostantól
folyamatos tájékoztatást küld a
nyitott pályázatokról.
Az iroda munkatársai:
Irodavezető: Karalyos Géza
Ügyfélszolgálati munkatárs:
Gál Zsuzsa
Önkormányzati tanácsadó:
Gácsi József
Vállalkozói tanácsadó:
Kenyeres Csaba
Levelezési cím:
4100 Berettyóújfalu,
Bocskai u. 15-17.
Telefon/ fax: 400-649
E-mail: berettyoujfalui@hvi.hu
Karalyos Géza
irodavezető

A sajtó meghívása az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programjának (Leader) tájékoztatójára szólt. A megyeháza dísztermében
és környékén élénk volt a nyüzsgés, a helyi és megyei tv-k kameráival megtűzdelve. Bent kb. félháznyi érdeklődő, és innen indultak
a nem várt történések.
Az este hat órára meghirdetett eseményt pontosan nyitotta meg a
vidékfejlesztési iroda vezetője, és felkérte az előadót, tájékoztasson
a Leader-programról, ami lehetőséget ad az elmaradottabb térségek
felzárkóztatására. Néhány mondat hangzott el az előadásból, amikor
kisebb csapattal érkezett a terembe a sárréti központ városának
polgármestere, és szót kért. Elmondta, hogy ők is a bihari-sárréti
Leader-csoport megalakulása miatt jöttek, de megtudták, hogy már
délután 4-kor a csoport megalakult. Ezt ők nem tartják igazságosnak,
ezért szeretnék, ha újra alakulnának. Az irodavezető felajánlotta,
hogy a két tervezett előadás után szívesen rendelkezésükre bocsátja
a termet. Ezt eleinte Arnóth Sándor polgármester elfogadni látszott,
majd mégis úgy döntött, hogy elmennek, és majd Püspökladányban
megtartják az ő alakulásukat, ahova szeretettel várnak mindenkit.
Híveivel kivonultak, és a nagyterem előterében még jó félórát
értekeztek.
Jelen sorok írója maradt a nagyteremben, mert őt oda küldték
tudósítani. A bentmaradók között igen feszült hangulat volt. A
köztünk lévő polgármesterek, vállalkozók és sima érdeklődők
nem tudták, hogy ők most melyik oldalhoz tartoznak, és miért nem
hívták meg őket is az alakulásra. Többszöri kérdésükre megkapták
a választ, hogy tényleg volt egy alakulás, de ettől függetlenül még
bárki csatlakozhat a csoporthoz.
Bár az irodavezető próbálta rábeszélni az előadót az előadás
elhalasztásra, ő röviden mégis elmondta magyarázó diasorok segítségével, amire felkészült. Ezek szerint a Leader az Unió legsikerültebb vidékfejlesztési kezdeményezése. Helyi közösségek, elismert
vidékfejlesztési akciócsoportok megalakulásának gyümölcsözővé
váló folyamata. Az alapelvekben leírták, hogy a szerveződés területi alapelvű lehet, alulról építkezhetnek. Bármekkora a település,
csak egy szavazattal rendelkezik. Integrált ágazatok működnének,
Magyarországon a Leadernek 6,7 milliárd lenne a költségvetése.
***
A jelenlevők este 7 óra tájban már haza is mehettek. Az előadó igyekezete ellenére csak kicsit lettek okosabbak. Az indítás
rosszkedvűvé tette a bent maradt hallgatóságot. Mindenkiben az
a félsz munkált, hogy a torzsalkodások miatt megint kimaradunk,
és maradunk azok – Ady szerint –, „akik mindig elkésnek”. Ebben
a közös sorsú és tehetségű bihari-sárréti tájegységben ismét volt
egy szakadás, ami reméljük, nem összevarrhatatlan. Pedig szükség
lenne rá, hiszen nálunk ipar soha nem virágzott, csak a „sziksós
puszta televény”, ahogy Veres Péter megírta versében. „Ide kell
hoznunk a nagyvilágot…” Ha már beléptünk az Uniónak nevezett
képződménybe, nem szabadna elaludnunk. A kínlódó önkormányzatoknak és a nem mindig kiválóan prosperáló vállalkozásoknak
bizony felférne egy kis pénz. Ha így, kis csoportosulásokból nem
próbálunk összehozni egy tettre kész nagy csoportot, akkor lemaradunk. Elfutunk a lehetőség mellett, vagy előlünk futnak el. Inkább
fogjunk kezet, amíg lehet.
Harasztosi Csaba
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„Gumicsont”
vagy „velőscsont”?
Gazdaság és verseny címet viselő írása kapcsán N.V.R. politikai
beállítottsága miatt is szólíttatott meg a Bihari Hírlapban Papp János és
Kovács Zoltán urak részéről. Az általuk generált gondolat- és szózavar
engem is megérintett. Nem hagyhatom szó nélkül a megjelent írásokat.
Már csak azért sem, mert N.V.R. hosszabb időre Finnországba utazott
tanulmányútra, kutató munkára. Nem tudom, figyelemmel követik-e írásának utórezgéseit. Egyébiránt pedig eszmetársam.
N.V.R. közgazdasági gondolatfüzérével ok-okozati összefüggések tekintetében nem mindenben értek egyet. Írásának alap-mondanivalójával
és szűkebb pátriájának szóló társadalomkritikai üzenetével igen. Úgy
tűnik számomra, az általa odavetett „gumicsont” az mégiscsak inkább
„velőscsont”, ugyanis valós velős jelenséget boncolgat. Függetlenül a
mindenkori kormányok éppen aktuális politikájától. Sőt szerintem a leírt
jelenség nem szűkül le kisvárosunkra, annál tágabb terű. Mondhatnám
kelet-közép-európai társadalmi motívum.
A jelenség káros, társadalmilag haszontalan volta abban nyilvánul meg,
amikor a verseny a kisvállalkozók között arról szól csupán, hogy kinek
nagyobb a „szimbóluma” vagyis a „státusz-terepjárója”!
A jó szándékú és segítőkész áldozatvállalók érdemeit senki, így N.V.R.
sem vitatja el. Őket valóban köszönet és tisztelet illeti. Védelemre sem
szorulnak. Nincs okuk rá, mint ahogy megsértődni sem. Méltatlan is
hozzájuk.
„Who’s next?” Aki a jövő? Ki a jövő embere? Ki a jövő ígérete? Szabadon fordítva így szólt a kérdés, amivel N.V.R. sorait zárta. Nos vajon
az, aki a minél nagyobb, minél drágább terepjáró birtoklásának öncélú
versenyében jeleskedik? Vagy inkább az, aki új munkahelyeket teremt, környezettudatosan él és gazdálkodik. Terepjáró helyett termelőeszközt, munkagépet vásárol - munkahelyeket teremt? Netán még sportot és kultúrát,
közhasznú szervezeteket és fogyatékosokat is támogat? Azért Őket el nem
ítélem, mert sokuknak van terepjárója. Környezetvédőként jobban örülnék,
ha nem lenne. Balesetmentes közlekedést kívánok mindannyiuknak!
Ám mégis azt szeretném, hogy a történet a valós gazdasági versenyről
szóljon, és ne a „megizmosodottak” haszontalan és másokat irritáló tülekedéséről. Legyen minél több jól prosperáló, intenzív fejlődési pályán
haladó vállalkozója a városnak. Ám intsük meg, szólítsuk meg azokat, akik
nem tartják be közösen alkotott szabályainkat, normáinkat. Tanulják meg,
terepjáróval is lehet „észrevétlenül” tovasuhanni.
Azon pedig hiába töprengek napok óta, mitől is válik „elég kockázatossá” azt állítani, hogy a vállalkozások úgy általában (tisztelet a kivételnek)
profitjuknak egy része után fizetnek adót. Az utóbbi másfél évtizedben az
adóelkerülési praktikák nemzeti sporttá váltak környezetünkben. Van,
mikor törvényes keretek között, van, mikor a törvény határán billegve,
olykor-olykor túl is lépve azon.
Szólnék még egy tárgyi tévedésről. Társadalmunk - benne városunk is
- legnagyobb adófizetői a bérből és fizetésből élő alkalmazottak, a multinacionális nagyvállatok és csak utánuk következnek a kis és közepes méretű
vállalkozások. Van olyan ország, ahol az utóbbiak az élmezőnyben vannak
(pl. Olaszország), de nem nálunk. Üdvözítő lenne, ha nem így lenne.
Ami pedig a főpolgármester urat illeti, én eddig nem tudtam, hogy a
garázsai terepjárókkal vannak teli. Honnan tudni ezt? Talán csak nem
abból, hogy az újságok többször írták: látták őt terepjáróval közlekedni.
Egyébként ha csak egy van neki, mint környezetvédő azt sem tartom
jónak.
A miniszterelnökök hogyan állnak ebben a versenyben? Mármint a
terepjáró-versenyben. Döntsék el Önök, Kedves Olvasóim! Majd ha eljön
a 2010-es esztendő, akkor döntsék el ”Wo’s next?”! Ki a jövő embere!?
A kritikai látásmódot nem feltétlen az irigység motiválja. A politikai
beállítottságtól független a tárgyilagosság. Politikával, közügyekkel foglalkozni felelősségteljes tevékenység. Egyben felemelő is. Megállapítani
azt a tényt, hogy városunkban is a kapitalizmus szabályai szerint működik
a gazdaság, nem tesz senkit marxistává. És ha valakinek van politikai
beállítottsága – ráadásul nem is marxista – nem jelenti azt, hogy elvtelen,
ha egy számára nem tetsző társadalmi jelenséget elemez, kritizál.
A terepjárókat illetően annak örülnék igazán, ha nem kényszerülnénk
észrevenni őket, mármint vezetőiket, tulajdonosaikat. Legalább is olyan
értelemben, ahogyan azt N.V.R. írásában számomra érthetően – reményeim
szerint sokak számára is – sugallta.
Valamennyi képességemet összeszedve én N.V.R. soraiba a fentieken
túl mást „belemagyarázni” nem tudtam. S végül úgy látom, a felkínált
inget eddig még egyetlen „terepjárós” sem vette magára! Bizonyára van,
aki értette szót, s van, aki úgy vélte, szűkreszabott az ing, vagy észre sem
vette, hogy inget varrtak a gondolatokból! Hát akinek nem inge, ne vegye
magára! S rosszul tette, ki felvette, mert nem reá szabták!
Jakab György István,
civilben környezetvédő,
politikailag liberális beállítottságú
Szerkesztői megjegyzés: az olvasói aktivitásnak köszönhetően – melyet
egyébiránt értékesnek és szükségesnek vélek – a fenti témát több szempontból és szemszögből körbe jártuk, éppen ezért (ha stílusos akarok
lenni, a ,,lerágott csont” elkerülése végett) az ezzel kapcsolatos vitát
e lap hasábjain lezártnak tekintem. A szerkesztőségünkbe névtelenül
érkező leveleket viszont tartalmuktól függetlenül a továbbiakban sem
tartjuk reagálásra méltónak.

Felhívás!
Tisztelt Olvasó!
Szívós Istvánnak az eddig a Bihari Hírlapban megjelent írásait
szeretnénk egy kötetben megjelentetni Levelek Biharból címmel. A
kiadói feladatokat a B-Tónus Bt. vállalta Gombos Ferenc vezetésével.
A nyomdai munkálatokat az Onix Nyomda végezné. Kérjük, hogy
a kötet megjelenését anyagilag támogassa. A támogatás összegéről
számlát adunk.
Bővebb információ:
Seres Katalin, Berettyóújfalu, Kádár vitéz u. 3.
Telefonszám: 402-537, 30 458-5107

Képzelet és valóság
konfliktusa…
– a Derecskei Fotográfiai Alkotócsoport kiállításához –
Egyik kedvenc filmem Woody
Allen: Kairó bíbor rózsája című
alkotása. A film pozitívuma nem
a látványelemek képzeletborzoló
virtusságában, hanem búvópatakszerű lényegiben keresendő. A
film főszereplője egy átlagos -?dolgozó nő. Amerikai. Az élete és
munkája unalmas -!-. Menekülést
keres. Mozi. A mozi varázsa pótlék.
Pótlék a képzelet. A moziban ülve
a sármos férfi főszereplő kilép a
vászonról. Átlépi a képzelet határát.
Valóságossá lesz. A filmben lévő
szereplők felháborodva keresik,
és hívják vissza a vászonra álmodott világba. A képiség törvényei
mások…
Természetesen merül föl az
olvasóban, hogy mi köze a kusza
bevezetőnek a Derecskei Fotográfiai Alkotócsoport berettyóújfalui
kiállításához. Mondhatnánk: semmi. Pedig…
A képzelet–fikció és a valóság
ellentétben áll egymással. Ütköznek
egymással. Tulajdonképpen mindegy, hogy mozgókép, festészet, irodalom vagy fotográfia, az izgalom
egy: a két dimenzió konfliktusa.
A kép mindig más logikával
– törvényekkel dolgozik, mint a
valóság. Átlép határokat. Bizonyosakat… A szebb és jobb, a rútabb
és rosszabb sokkal élesebb kontúrokat kap a képzelet által, s minden
elképzelt sokkal megdöbbentőbb a
megélés pillanatában.
A fotográfiai alkotócsoport,
amely hat éve működik Derecskén,
vagyis csupán eszköze annak, hogy
a képzelet testes legyen, a gondolat
képi köntöst öltsön, s játszunk
el azzal a nevezett vizualitással.
Persze vannak, akik ezt jobban
csinálják, és vannak, akik kevésbé.
De a lényeg, hogy játék. Játék.
Konfliktusokkal teli.
***
Bottyán Katalin kacéran játszik
a realizmus jellemezte fotó és a
művészi gondolat érzékeny-érzéki
mezsgyéjén. Az esti kert leánya
című munkája magába bolondít,
és vezet azon a titkos ösvényen,
amelyek végig visznek munkáin.
Danda Lajos képei, a Harangház és a Téli táj a fotóművészet
gyökereihez nyúlnak vissza. A
valóság képi élményének reális
megragadása. Gál Imre fotói a
természetfotózás mesteri munkái.
A pillanatnyiság az egyszeri megmarkolása, ami engem lenyűgöz.
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Fotó: Kari

A darázs és a Felszállás című
fotók a gyermekkorom szívesen
lapozott természetfotó albumaira
emlékeztetnek.
A humor és a cizelláltság, ami
a beállított, de remekül megfotózott Okostojás című kép kapcsán
eszünkbe juthat. Gulyás László
képén a tojás és szemüveg, ami
a nyelvi szóhasználat szellemes
képivé változása, klassz…
Csepp, Fényvirág, Színek…
Lieszovszky Veronika.
A fotókról gyakran az emlékezésre asszociálunk. Rékasi Attila,
Szőllősi János a nagyapa háza, az
öreg szék fekete vonalai, a törött
ablakba hajtogatott Coca-cola
kartondoboz egy-egy emlék, megélt
– megragadott pillanat.
A feltárulkozó test sejtelmes vonalai, a művészien fotózott fizikum
Szabó Csilla optikáján keresztül.
Optika. Szemfüles. És Tiba Csaba
Camera obscura I-II. című képe.
Klasszikusság és kísérlet. Jellemző. A jelenkor emberére. Is. Az
autonóm ember maga – magát tárja
föl, sejtelmét és félelmét, felismeréseit. Kevesen figyelik. Kevesen
figyelnek oda.
***
Rá kell jönnünk, hogy az elképzelt dolgoknak más a logikája,
mint hogyha ugyanaz a valóságban
történne meg. Az elképzelt szerelem, szenvedély, vágy és fájdalom,
szomorúság más. Mint a valós. A
konfliktusoknak illik megoldással
végződniük. Illik. Az egyedüli
megoldás a képzelet és valóság között, hogy mindenki visszatér oda,
ahonnan jött. Ki a filmvászonra,
ki az álmokba… Persze csak ha
kiélveztük. Élvezni. Utána mindenki
folytathatja a megszokott életét.
Bíró Gyula
A cikkben sorolt alkotó fotográfusok kiállítása megtekinthető a
Nadányi Zoltán Művelődési Központ kisgalériájában szeptember
15-30-ig.

Országos muzeológiai konferencia
Berettyóújfaluban
A Pulszky Társaság – Magyar
Múzeumi Egyesület Kismúzeumi
Tagozata szeptember 5-én a Bihari
Múzeumban tartotta meg 2007.
évi szakmai napját. Az egyesület
15 éve működik, Magyarország
legnagyobb múzeumi szervezete,
amely megalakulása óta folyamatosan törekszik a múzeumok
társadalmi elismertségének megőrzésére és emelésére. Közhasznú
szervezetként véleményt formál
a múzeumügy egészét érintő kérdésekben, kezdeményezője és
állandó véleményezője az átfogó
múzeumi fejlesztéseknek, köztük a
jogszabályi környezet alakításának.
Az egyesület kismúzeumi tagozata
tömöríti a kisrégiók, a városok
múzeumait, helytörténeti gyűjteményeit, és az ő tevékenységüket
hivatott koordinálni, problémáikra
megoldást keresni. Szakmai napját
évente egy alkalommal rendezi meg
mindig más-más helyszínen.
A megjelenteket dr. V.
Szathmári Ibolya, a Hajdú-Bihar
Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója köszöntötte, aki
átadta a szót és a levezetés tisztét
dr. Balázs Györgynek, a PT-MME
elnökének. Dr. H. Bathó Edit, a
kismúzeumi tagozat vezetője (Jász
Múzeum, Jászberény) örömét fejezte ki a megjelentek nevében is,
hogy a Kállai Irén vezette Bihari
Múzeum s munkatársai, valamint
a Bihari Múzeumért Alapítvány
nagyszerű helyszínt és fogadtatást
biztosított az ország egészéből öszszesereglett kollégáknak. Elsőként
a Százhalombatta Város Önkormányzata és a PT-MME által 2005ben közösen alapított Poroszlay
Ildikó emlékplakett átadására került
sor, melyet idén a Gócsáné Móró
Csilla vezette Blaskovich Múzeum (Tápiószele) kapott. Nagyné
Székely Katalin, Berettyóújfalu
aljegyzője, a Bihar Múzeumért
Alapítvány kuratóriumának elnöke
mind az alapítvány, mind a város
nevében megköszönte a megyei
igazgatóasszony több évtizedes fáradozását és pártolását, amelyben
a várost és annak közgyűjteményi
ügyét részesítette. Ezek után a
délelőtti előadások sorát Kállai
Irén múzeumvezető nyitotta meg
„A Bihari Múzeum mint kistérségi központ” címmel, amelyet
kolléganője, dr. Krajczárné Sándor
Mária folytatott a múzeum közművelődési és múzeumpedagógiai
tevékenységének képes beszá-
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molójával. A kistérségi múzeumi
paletta színességét Rózsahegyiné
Juhász Éva múzeumigazgató
korreferátuma bizonyította: az
Ebesen lévő Széchényi Ferenc Tájmúzeum egy komplex kulturális
kht. formájában működik (www.
ebeskultkht.axelero.net). Ezután
Kriston Vízi József művelődési
menedzser (Nyíregyháza, Jósa
András Múzeum) adott rövid
összefoglalót az észak-alföldi
megyék múzeumainak rendszeres
szakmai találkozóiból és munkaformáiból (kiállítások, kötetek,
konferenciák) kinövő, immár a
Dunán inneni megyék múzeumainak közművelődési kérdéseivel
foglalkozó munkatársak és vezetők
tevékenységéről, eredményeikről
s további céljaikról. Az OKM
képviseletében szóló Csiszér Dóra
főtanácsos a tárca közgyűjteményi
főosztályának kiemelt, stratégiai
tevékenységéről szólt a 2003 és
2007 közötti időszakot érintve; a
legfrissebb eseményeket is megemlítve (Múzeumok éjszakája,
Múzeumok őszi fesztiválja stb.).
Káldy Mária a minisztérium közművelődési szakfelügyeletének és
a múzeumi látogató-központúságot
egyre karakteresebben felvállaló
programok pozitív intézményesülésének példáját vázolta fel a
2000-től kezdődő gondolati íven
a Múzeumok Oktatási és Képzési
Központjának egyre határozottabb
működéséig. Rövid szünet után
dr. H. Bathó Edit elnöklésével
folytatódott a program: vitaindítót
dr. Dám László megyei múzeumigazgató (Nyíregyháza) tartott
az észak-alföldi régiós kulturális
munkabizottság múzeumi tagjaként épp a napokban készített és
benyújtott múzeum és változó

funkciók, szerepek kérdésköréről
szólva. A jellemző, friss esettanulmány mellett kiemelte, a múzeumi
szakmának minden szinten adóssága az el nem készült és érdemi
vitára nem is bocsátott normatíva
kérdése, melynek hiányában jelenleg sem a kistérségi, sem a regionális, sem pedig a még fenntartói
szerepet vindikáló megyei-önkormányzati szereplők nem érzékelik
a (lehetséges) szakmai és partneri
viszonyt, tulajdonképpen: múzeumaink mai valós vagy jövőbeni lehetséges kompetenciáját. Fölvetette
az ún. „megyei múzeumok” mint
szakmai intézmények kiszolgáló
és logisztikai jellegű szerepének
egyértelműsítését és ilyetén kapacitásuk megerősíttetését. G. Móró
Csilla (már csak intézményének
helyzetétől is fogva) a most alakuló
Helyi Vidékfejlesztési Irodákkal
való mielőbbi kapcsolatfelvételt
és a szakmai programalkotás szükségességét szorgalmazta. Ugyancsak szólt arról, hogy érdemes a
„kis” múzeumoknak figyelni az új
kezdeményezésként induló „Magyar vidéki turizmus napjai” című
programsorozatra, amely a Leader
akciócsoportokban való múzeumi
szereplést is kellően indokolja. H.
Bathó Edit tapasztalatai alapján
nem tekinti ennyire kiemelkedőnek ezt a lehetőséget, hivatkozva a
múzeumok megjelenéseit is hivatásszerűen menedzselni választott
ifjú szakemberek tájékozottságára
és tájékozódási szorgalmára, emellett elég, ha az ügy szempontjából
figyelembe vesszük a térségünkben történt akciócsoport-alakítás
„komolyságát”. Nagy Mihály,
az OKM osztályvezetője szintén
megismételte a Dám László által
felvetetteket, bizonyos meg nem ol-

dott feladatokat, meg nem válaszolt
szakmai kérdéseket, amelyeket a
szakma helyett nem fog bevégezni
senki. Az önmeghatározásban
fontos a hazai és a nemzetközi
partnerség és a fősodorba való tudatos bekerülés, ehhez pedig kellő
önkép és tájékozódás szükséges. E
nélkül immár sehol sem lesz komolyan vehető szereplő a múzeum, a
múzeumi szakma. Balázs György
szóvá tette, hogy bizonyos kérdésekről, pozitív és megfontolandó
mintákról már egy ideje folytak, de
legalábbis kezdődtek szakmai fórumokon kezdeményezések (egy-egy
Pulszky-ülés, tagozati munkaülés, a
Múzeumi Közlemények írásai stb.),
de valóban csak elsietünk egymás
mellett, s a megbeszélés igényét
hangoztatva, mégis elhallgatjuk azt.
A Pulszky Társaság nemrég akkreditált és akkreditálás alatt lévő (pl.
vezetői) képzései is ezt szolgálják,
szolgálnák. Legalább százan vettek
részt a holland-magyar MATRAprogramban, élveztük annak szellemi (s anyagi) előnyeit, úgy tűnik, mi
kb. most értünk oda, hogy igazán
szembesüljünk az akkor még meg
nem értett és itthon arra meg nem
érett helyzettel. Ami, persze és sajnos: egyre kuszább, öntörvényűbb
és igencsak szabályozatlan, tele
döntéshozói improvizációkkal.
Romsics Imre az emlegetett sokszínűségre Bács-Kiskun megyei
példákat hozott fel, de hangsúlyozta: a („múzeumi”) törvény miért
nem érvényes azonos módon pl.
egy-egy fenntartóra vagy új típusú,
magától megittasodott fenntartói
társulásra? Az esetlegesség és a
fenntartói kényszer példáját tovább
a mezőberényi „muzeális gyűjtemény” eddigi igazgatója fokozta,
az intézményi összevonásban már
azt is sikerként könyvelve el, hogy
legalább a helyi múzeum névadóját, Orlay-Petrich Somát sikerült
(védjegyként) visszacsempésztetni
az újonnan alakuló intézmény
homlokzatára…
A program tanulságai között
talán a legfontosabb az, hogy a
szakmának erősebben kell hallatnia
a szavát mind a fenntartók, mind a
törvényhozók, mind pedig a célközönség irányában, egyre erősebben
hangsúlyozva a múzeumok és
kiállítóhelyek valódi jelentőségét,
szerepét – a legnagyobb országos
múzeumoktól a legkisebb tájházakig.
Kolozsvári István

Egyre több a műszaki mentés a lánglovagoknál
Az időjárás is segíteni akart a
tűzoltóknak, hiszen szép csendes,
őszies esővel áztatta a várost és
környékét szeptember 7-9. között.
Az ország különböző tájairól jöttek versenyzők, így a fővárosból,
Székesfehérvárról, Nyíregyházáról,
Marcaliból, a megyéből pedig többek között Kabáról, Komádiból,
Szentpéterszegről. Külön öröme
volt a szervezőknek, hogy érkezett
egy cseh és egy szlovák csapat is.
Györgyfi Sándor őrnagy, tűzoltóparancsnok elmondta, hogy az eső
miatt néhányan visszaléptek, de
így is 25 csapat vetélkedhetett. A
második nap csapadékhalmaza miatt a BUSE-pályáról beszorultak a
tűzoltóság épülete elé, így elmaradt
a létramászás és a pallófutás, de a
kocsifecskendő versenyen megmutathatták ügyességüket a hivatásos
és önkéntes lánglovagok.
A találkozók szervezésénél a
berettyóújfaluiak voltak az úttörők,
de újabban Ónodon és Marcaliban
is rendeznek hasonló fesztiválokat,
sőt készülnek erre a pestiek és a
fehérváriak is. A problémák közös
megbeszélésén túl a hagyomány-

IV. Bihari nemzetközi kocsifecskendő verseny és tűzoltófesztivál
őrzés a lényeg. Sok hagyományos
tűzoltóeszköz kallódik Magyarországon, és az itt összegyűlt közel
kétszáz tűzoltó ezek felújításán
ügyködik. Két év múlva Gyulán
rendeznek egy csillagtúrát, ahová
várják Európa legjobb lánglovagjait
is, ekkorra szeretnének mindent felújítani. A parancsnok úr elmondta,
hogy bár vannak gondjaik a veszélyes munkát végző embereknek, itt
a három nap alatt csak jó hangulatú
embereket szeretne látni.
Tűzoltók a határon túlról
A Kassa melletti Tornáról érkezett a szlovák vendégcsapat. Vezetőjük, Skobják József elmondta,
hogy nagyon szép erdők vannak a
működési területükön, de szerencsére ritka a nagyobb tűzeset. Csapatuk 100 fős, és nagyon sok köztük
a fiatal. Van versenykapcsolatuk a
Bódva környékén, többek között
járnak Göncre és Szendrőre is.
Nagyon mutatós fehér színű,
aranyzsinóros egyenruhában feszítettek a csehek. Ők Ckrouhuce,
Ratremice és Mnichovice környé-

kére valók. Ladislav Sima parancsnok itt is nagyon dicséri a fiatalokat:
„Van nálunk 150-200 gyerek, egészen 18 éves korig. Ők mint önkéntesek elsősorban a professzionális
tűzoltók után a tűzőrséget látják el,
hogy újra ne gyulladjon a parázs.
Természetesen sokszor indulnak
műszaki mentésekre is.”
Növekszik a mentések száma
A Balaton és Marcali város
között található Kéthely település
Somogyban. Szerencsére náluk
sincsenek erdőtüzek, inkább csak az
avar gyullad meg néha – tájékoztat
Bellán László, aki hivatásos tűzoltó,
és önkéntesekkel is foglalkozik. Az
ő műveleti területe 45 kilométeres
körzet, ahol 42 település található.
Remek az összhang a hivatásosokkal. A versenyeken általában 23
csapat indul, csak az a baj, hogy
nincs felmenő rendszer.
Szák József gyönyörűszép parancsnoki sapkában nyilatkozik. Ez
csak ,,díszelgési” viselet, ha élesben
megy a dolog, a parancsnok sisakja
sem különbözik a beosztottakétól.

Ők székesfehérvári önkormányzati tűzoltók, de 15 éve tagjai a
Havranek József Hagyományőrző
Alapítványnak, amit a keszthelyiek
hoztak létre. A dolguk igen sok. A
tájon sok az ipari üzem, vannak
avartüzek, de mivel tömegközlekedési gócban élnek, gyakran
mennek műszaki mentésre az M
7-es, 8-as, 71-es és a többi utakra.
A felszereléssel mindig van gond,
de nem ez számít, mert a tűzoltás
emberi tényező és nem csupán
felszerelés kérdése.
A mindig igyekvő kabaiak
Évtizedek óta csinálják a versenyszerelést, és harmadik éve a
hagyományőrző kocsifecskendő
összerakását. Tavaly a férfiak
Lengyelországban remekeltek,
a lányok pedig Újfaluban szerepeltek sikerrel. Az egyesület
létszáma 57 fő, ebből 30 az aktív.
Jól felszereltek: van mozdony- és
kiskocsifecskendőjük, motoros
tűzoltó szivattyújuk. Az életük
persze nem csupán a vetélkedőkből
áll. A kabaiaknak szerződésük van
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a püspökladányi tűzoltókkal, ezért
onnan is riaszthatják őket. A nyáron
besegítettek a nagy hortobágyi
tűznél is.
Szakmai és szórakoztató
programok
Az első nap délelőttjén szakmai
konferenciát tartottak, ifjúsági tűzvédelmi vetélkedőt, főzőversenyt,
a Zeusz Kutyakiképző Iskola pedig
bemutatót. Este a Seniorok zenéjére vigadhattak, hastánc show-val

fűszerezve. A második nap zajlott
a már említett kocsifecskendő verseny, majd délután tánccsoportok
vették birtokba a színpadot. Az aerobic-bemutatót a berettyóújfalui
Ifjúsági Fúvószenekar koncertje
követte Szilágyi Péter igazgatókarnagy vezényletével. Zenés
műsor és tűzijáték zárta a napot.
Vasárnap a külföldi csapatokat
búcsúztatták.
Harasztosi Csaba
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Meghívók
Október 17-én, szerdán este,
5 órai kezdettel istentiszteletet
tartunk a református templomban, amelyen a II. világháború
berettyóújfalui áldozataira és Oláh
Zsigmond református lelkipásztorra emlékezünk.
Igét hirdet: Majláth József
lelkipásztor
Erre az alkalomra mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
***
A Bihari Múzeum a Múzeumok
őszi fesztiválja keretében „Térjünk
a tárgyra!” címmel előadás-sorozatot rendez. Október 4-én,
csütörtökön Bakó Endre irodalomtörténésztől Nadányi Zoltán kéziratairól, 11-én, csütörtökön pedig
az egykor Berettyóújfaluban talált,
ma a Nemzeti Múzeumban látható
„herpályi pajzsdudor”-ról hallhatnak az érdeklődők. Az előadásokra
17 órától kerül sor a Bihari Múzeum (Kálvin tér 1.) nagytermében.
A belépés díjtalan.

Találkozzunk és
emlékezzünk!
A Szivárvány Református Óvoda (régen 7. Sz. Napközi Otthonos
Óvoda, Bocskai út) dolgozói és a
szülők közössége szeretettel hívja
és várja október 6-án, szombaton,
délelőtt 10 órakor mindazokat,
akik a 30 év alatt az intézmény
óvodásai voltak.
Szivárvány Református Óvoda
4100 Berettyóújfalu,
Tardy u. 8. sz.
Tel: 54/404-154

Polgárőr hírek
A polgárőr iroda nyitva tartása:
hétfő, 17 óra. Bejelentkezés a 06
54 400-023 telefonszámon. Az
irodában a tagdíjakat is be lehet
fizetni, illetve a hirdetmények
megtekinthetők, és az üzemanyag
hozzájárulás kifizetése is itt történik. Felhívjuk a tagság figyelmét,
hogy az irodában lehet a polgárőri
tarifacsomagos telefonokra jelentkezni. Szeptember hónaptól más
rendszerben lesznek a szolgálatok
ellátva, ezért kérünk mindenkit,
hogy jelentkezzen az új irodában
vagy a fenti telefonszámon.
Programjaink:
Július 7-én a III. Ifjúsági és
sportnapon a labdarúgó és főző
csapatunk 3. helyezést ért el.
Július 10-én a rendőrség segítséget kért tőlünk eltűnt személy felkutatásához. Négyfős
csoportunk sikeresen teljesítette a
feladatot (www.haon.hu). Két nap
múlva, 12-én éjszakai járőrözéskor
a szolgálatot teljesítők elfogtak
egy csoportot, akik egy helyi bank
falát akarták festékkel rongálni.
Ezeket a személyeket átadták
a bűnmegelőzési csoportnak a
rendőrségen.
Augusztus 11-én a Morzsóka
fesztiválon vettünk részt, ahol a
főzőversenyt megnyertük, labdarúgócsapatunk második helyezést
ért el.

Újra Családi
múzeumi délután
Szeretettel várjuk a gyerekeket,
szüleiket, nagyszüleiket, nagyobb
testvéreiket szeptember 29-én,
szombaton 14.30-ra a Bihari Múzeumba (Kálvin tér 1,). Ezúttal a
kukoricával és felhasználási módjaival ismerkedünk: kórójátékokat,
csuhétárgyakat is készítünk, és sor
kerül kukoricás ételek kóstolójára is. A programon a részvétel
díjtalan.
NB I-es futsalmérkőzés
szeptember 30-án, 11.30-kor
a sportcsarnokban.
Berettyóújfalu – Gödöllő UTE

Cél a taglétszám és a véradók
számának növelése
A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar megyei vezetőségének
kihelyezett ülése Berettyóújfaluban
szeptember 20-án volt a Bella Costa
étterem kistermében, ahol dr. Szép
Imre megyei elnök és Szeifert Ferenc polgármester köszöntötték a
megyei vezetőségi tagokat, illetve a
meghívott vendégeket. Mindketten
hangsúlyozták és megerősítették,
hogy az itt élő emberek életében
fontos szerepet játszik e szervezet
karitatív és prevenciós tevékenysége.
Ezt követően Berettyóújfalu és
vonzáskörzetének vöröskeresztes
munkájáról tartott tájékoztatót
Illés Tóth József elnök, aki többek
között elmondta, hogy a területi
vezetőség megítélése szerint most
két nagy feladatra kell koncentrálni:
a taglétszám és a véradók számának növelésére. Ennek érdekében
vándorkupát szeretnének alapítani,
melyet mindig az a település nyer
el, amelynek a lakosságszámhoz
viszonyítva a legnagyobb a vöröskeresztes tag számaránya. Ha ez a
taglétszám szervezésénél beválik,
akkor hasonló elképzelésük van
a véradásszervezésre is. Ebben
elsősorban a helyi szervezők hatékonyságát kívánják előtérbe
állítani. Így talán sikerül az előző
évekbeli visszaesést egy tartósan
felfelé ívelő pályára állítani.
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Mindemellett az eddig magas
színvonalon ellátott feladatokban
(speciális munka, egészségvédelem, ifjúsági munka, stb.) továbbra
sem szabad engedni, hogy viszszaesés következzen be. A megyei
elnök szerint ma már elmondható,
hogy a helyi önkormányzatok, a
települések vezetői felé való nyitás következtében a vöröskereszt
területi szervezetei részt vesznek
a települési rendezvényeken, így
közelebb kerültek az emberekhez.
A rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel és más szervezetekkel
kiépített kapcsolatok révén tudják
egymás munkáját segíteni, népszerűsíteni. Most már természetes,
hogy a települési rendezvényeken
ott van a vöröskereszt sátora, ahol
a vérnyomásméréstől a KRESZ

tesztekig változatos és hasznos
ismeretekkel gazdagodhatnak az
odalátogatók.
A tájékozató után a vezetőség
egyöntetűen kiválónak minősítette
a Berettyóújfalu és vonzáskörzetének vöröskeresztes vezetőségi
munkáját.
Az ezt követő napirendi pontokban a Hajdú-Bihar Megyei Ifjúsági
Tanács tájékoztatója hangzott
el, majd a megyei vöröskeresztek szervezettségének helyzetéről
hallhattak a jelenlévők. A véradás
első félévi eredményeiről, az egészségkárosodott gyermekek megyei
táboráról, valamint az országos vezetőség üléséről a délelőtti program
befejezéseként informálódhattak a
vendégek.
Ny. E.

A liberálisok Berettyóújfaluért
A fenti címmel tartottak sajtótájékoztatót a Szabad Demokraták
Szövetsége, a Magyar Liberális
Párt képviseletében Gadus István
megyei elnök, az Észak-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács
társelnöke és Jakab György önkormányzati képviselő szeptember 12én Berettyóújfaluban. Gadus István
a Regionális Operatív Program
országos, illetve Berettyóújfalui
kistérségi pályázati lehetőségeit
ismertette a sajtó képviselői előtt.
Elmondta, a programot Brüsszelben
elfogadták, és ennek alapján az
Észak-alföldi Régióban 310 milliárdos keretösszeg áll rendelkezésre
az elkövetkezendő hét évben. A
megyei pártelnök a fejlesztések
terén öt fő célkitűzést ismertetett,
hangsúlyozta azt is, hogy ezek megfogalmazásában konszenzus volt a
regionális tanácsban. Az első prioritás a regionális gazdaságfejlesztés,
és ebben a legfontosabb a munkahelyteremtés. Olyan vállalkozások
megtelepedését várják a térségben,
akik alkalmasak munkahelyek létrehozására. Ebből a szempontból
az ipari parkok jelentőségét emelte
ki. A másik hangsúlyos terület a
turizmus fejlesztése, amire közel
56 milliárd fog jutni a hétéves
időszakban, a források nagy részét
úgynevezett turisztikai termékek
kifejlesztésére, gyógyfürdők fejlesztésére, rendezvényturizmusra,
sportturizmusra és kismértékben
kereskedelmi szálláshelyek kialakítására szánják. Harmadik fontos
célként a közlekedési hálózat javítását, az alsóbb rendű és a belterületi
utak rendbehozását fogalmazták
meg. 2013-ig megtörténik a 4-es
út kétszer kétsávossá fejlesztése is,
ami a bihariak számára jó elérhetőséget biztosít majd. A negyedik
pont a humán infrastruktúra fejlesztése. Ebbe beletartozik az iskolák,
orvosi rendelőintézetek, szociális
és közösségi intézmények felújítása
is, amit az önkormányzatok egyedül nem tudnak felvállalni. Erre
mintegy 60 milliárd forint áll majd
rendelkezésre. Az ötödik „csomag”
a programban a városközpontok
felújítását, környezetvédelmi beruházások megvalósítását, illetve civil
szervezetek támogatását célozza
meg. Gadus István a pályázatok

Fotó: Kari

elbírálásáról elmondta, a döntéshez a szakértőket sorsolás alapján
választják ki a szakmaiság és a semlegesség biztosítása érdekében.
Jakab György berettyóújfalui
önkormányzati képviselő olyan
helyi jelenségekkel egészítette ki
a megyei elnök számszerű utalásokkal alátámasztott tájékoztatóját,
amelyek a fentieket alakíthatják
és befolyásolják. Elsőként a társadalmi hozzáállás fontosságát
hangsúlyozta. Kiemelte, tisztában
kell lenni azzal, hogy a hét évre
szóló felzárkóztatási támogatás
az EU részéről egyszeri alkalom,
utána nem lesz más, csak amit
az ország megtermel. Ezért ezt
az összeget nagyon hatékonyan
kell felhasználnunk. Véleménye
szerint ehhez a helyi viszonyokat
már régen fel kellett volna szakmailag tárni, hosszú távú fejlesztési
stratégiát kidolgozni, melyben jól
elhatárolhatók lennének, hogy merre
kíván fejlődni a város, majd ezekhez
hozzárendelni a pályázatokat. Ezzel
szemben Berettyóújfaluban most
fordítva működik. Kiírják a különféle pályázatokat, és mi vagy nyújtunk
be, vagy nem, ha szerencsénk van,
nyerünk, ha nincs, nem. Nincsenek
felfűzve a pályázatok egy gazdaságfejlesztési struktúrára, elképzelésre.
Az önrészre való fedezeteket sem
jól használjuk fel, ennek eredményessége kb. 50%-os. Már meg
kellett volna teremteni a pályázatok
anyagi feltételrendszerét akár a
kötvénykibocsátás lehetőségével
is. Jakab György egy-másfél milliárdos kötvénycsomagra gondol,
amelyet kizárólag a felzárkóztatásra

használnának. Egy olyan gazdasági
struktúra kialakítására, amelyben a
városi vagyonelemek értéke növekszik és értékesíthetők. Szerinte egy
hivatali apparátus vagy az általuk
vezérelt gazdasági társaság nem
alkalmas arra, hogy piaci viszonyok
között megfelelő színvonalú és hatékonyságú szakmai szolgáltatásokat nyújtson. Nem tartja helyesnek
azt az érvelést, miszerint azért lépi
meg a város a most folyamatban
lévő vagyonkezelési struktúraátalakítást, hogy a szolgáltatások
ne kerüljenek idegen kézbe. Azért
kell a struktúra-átalakítást végrehajtani, hogy a városi vagyon
értékét növeljék, és adott időben jó
áron értékesítsék beleértve akár a
közműveket is. A befolyó összegek
pedig más önkormányzati feladatok
megoldására nyújtanának fedezetet.
Ezekhez azonban alapvetően politikai konszenzus, társadalmi összefogás kell, amiről szerinte jelenleg nem
beszélhetünk Berettyóújfaluban.
Éppen ezek hiánya miatt a képviselő
a hétéves időszak első harmadában
kisebb előrelépésekre igen, de sok
sikerre nem számít. Legfontosabb
feladat tehát szerinte az, hogy a
következő kétéves ciklusra, 2009
utánra kialakuljon az egyetértés,
és pótolják a fenti hiányosságokat.
Kijelentette, amit jelenleg tesz,
az nem politikai paradigmaváltás
részéről, hanem az előttünk álló
városfejlesztési feladatokhoz való
pozitív hozzáállás, így keresve a
politikai konszenzus lehetőségét, és
azon szorgoskodik, hogy tudatosítsa ezt az emberekben is.
L. M.
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Nyílt levél Karalyos Gézától
Muraközi Istvánnak
Kedves István! Kedves Barátom!
Örültem a Bihari Hírlapban megjelent észrevételeidnek, mert jó az, ha
az itt született és itt élő emberek – akár nyilvánosan is – eszmét cserélnek.
Erre ezennel biztatok másokat is.
Tudom, hogy a kritikák nem személyesek, hiszen mi nem engedhetjük
meg magunknak azt a luxust, hogy megharagudjunk egymásra, mindkettőnknek feladatunk van, és mindketten tenni akarunk a közért. Ezt a levelet
magánemberként írom.
Először néhány gondolatban visszatérek az általad megfogalmazottakhoz.
Én nem emlékeztem pontosan, melyik kormány költötte a vidékfejlesztési forrásokat a vidéken élő emberek helyett a Ferencvárosra. Ha Te azt
mondod, hogy az Orbán-kormány alatt Torgyán miniszter volt, én nem
vitatkozom Veled, Te ezt biztosan jobban tudod. Ha Te ezt úgy minősíted,
hogy ezzel károkat okozott az országnak, ezzel sem vitatkozom, úgy hiszem,
lesznek, akik egyetértenek Veled.
Az én véleményem ezzel kapcsolatban az, hogy sajnos a rendszerváltás
óta mindegyik kormányról elmondható, hogy nem törődött a vidékkel.
Ha a minisztériumok osztották a pénzt, akkor lenyúlták Budapesten, ha
az önkormányzatokon keresztül akarták megoldani a vidék fejlesztését,
akkor elköltötték másra, „elmutyizták”, vagy néhány tűzközeli vállalkozó zsebében landolt (a hajdú-bihari önkormányzatok természetesen
kivételek). Azt, hogy mi a mostani vidékfejlesztési koncepció, egy másik
írásban fejtem ki.
Írtad, hogy ha nagyon okoskodom, nem leszek szimpatikus a kormánypárti oldalon. Ez a szempont legkevésbé sem érdekel. Kit érdekel Orbán,
kit érdekel Gyurcsány? Mind a kettő teszi a dolgát, legjobb tudása és
érdeke szerint. A bihari ember soha sem azt figyelte, hogy mit csinálnak
Budapesten, hanem azt nézte, hogy neki mi a jó. Nagyapám erre azt
mondta, hogy aki dologidőben a közkút mellett a rendszert szidja, annak
télen éhezik a családja.
Egyetértek Veled abban, hogy hátrányosan érinti Újfalut, hogy 6
pályázatából csak egy nyert.
Azt viszont nem értem, hogy ha annyira sújtja a vidéket („az a piszkos”) Gyurcsány (így szokták ezt mostanában mondani), akkor miért
támogatta meg a kiemelt pályázatoknál milliárdokkal Debrecent meg
Hajdúszoboszlót?
Csak halkan jegyzem meg, ha a mi pályázataink annyira életbe vágóak
voltak, miért nem valósultak meg a („jóságos”) Orbán alatt? Lehet, hogy
akkor is Kósának jutott a pénz?
Én már nagyon unom, hogy mi mindig hátrányos helyzetűek vagyunk,
és mi mindig a pályázatokból megvalósuló beruházásoktól és a központi
támogatástól várjuk a fellendülést.
Ez a szocializmust idézi, és ma már kiment a divatból. Vannak, ahol
úgy gazdálkodnak az önkormányzatok, hogy saját cégeikből bevételekre
tesznek szert, ebből alapozzák meg a fejlesztéseket. Az én példaképem
ebben Kósa Lajos Debrecenben.
Én megtanultam, hogyan működik a kapitalizmus. Évekig dolgoztam
együtt norvégokkal, most is tagja vagyok egy multinacionális cég európai
marketing-stratégiai tanácsadó testületének. Tőlünk nyugatra (és néhol
keletre is) a fejlesztési folyamat kezdete a célkitűzés, a szakmai megalapozás, az eszközök összehangolása, aztán jön a megvalósulás, és már a
tervezéskor szempont a gazdaságos üzemeltetés, a fenntarthatóság.
Ez a gondolkodásmód teljesítmény-alapú és haszonalapú. A haszon az
nem mindig pénz, egyéb más közösségi célok néha fontosabbak.
Neked, aki a helyi Fidesz elnöke és a város fejlesztéseiért felelős alpolgármester vagy, bizonyára van koncepciód arra, hogy miként lehetne
segíteni munkahelyeket teremteni és javítani az életminőséget Berettyóújfaluban. Túl könnyű kenyérkereset lenne Számodra a ciklus elején beadni
néhány pályázatot, és bizonygatni a ciklus végéig, hogy Gyurcsány tehet
minden bajunkról. Az én mostani feladatom az, hogy minél több uniós
vidékfejlesztési forrás legyen pályázható Biharban, minél több eredményes pályázat érkezzen, és hasznos módon legyen elköltve a pénz. Hogy
segítsem a munkádat, Kósa Lajos fejlődő Debrecene mellett szeretném a
figyelmedbe ajánlani Tápiógyörgye példáját.
3800 lakosú település Pest megye félreeső szegletében. Az elmúlt 3
évben 150 pályázatot nyújtottak be (természetesen nem nyert mindegyik,
de mindenhova pályáztak, ahova lehetett). 600 millió forint támogatást
nyertek, ehhez 400 millió önerőt gazdálkodtak ki. Felújították a település
központját, virágzik a piac, minden intézmény megújult, a barátságos,
korszerű strandjukat egyre több külföldi is látogatja. Nem riadtak vissza
attól sem, hogy a katolikus templomot csak úgy tudták felújítani, ha az
önkormányzati tulajdonba került. Az egyház 100 évre visszabérelte, és az
emberek a pappal együtt örülnek az új templomnak.
Vallom, hogy a vidék fejlődésének alapja a helyi közösségek megerősödése. A mi városunkból hiányoznak azok a valamikori közösségek, ahol
az emberek jól érezték magukat. Most szinte bárkivel beszélgetek, előbb
vagy utóbb panaszkodik, hogy nem érzi jól magát Berettyóújfaluban, ha
tehetné, elköltözne. Valamikor rang volt olyan kollektívában dolgozni
(üzemi focicsapatban játszani) mint az Elzett, Tejpor, Áfész, Kórház,
Titász, Költségvetés és így tovább. Pezsgett az élet a Keleti-parton, a
kórházi és a városi strandon, volt napközis tábor a Berettyó-parton,
ifjúsági tábor a hegyekben. Ezek azok a közösségi színterek, amik miatt
szeret az ember valahol élni, az itt szerzett élmények egészítik ki a családi
és baráti kapcsolatokat.
Szeretném tapasztalni azt, hogy az önkormányzatok jobban képviselik
az emberek érdekeit. (Nem éreztem ezt legutóbb például a szemétszállítás
megszervezésének ügyében.)
A hozzáértők szerint a jó közérzet alapja a megalapozott bizalom az
embertársak és a közintézmények iránt. A közintézmények iránti bizalom
alapja a jólét, az erős szociális háló és a minimális korrupció. Ezeket
általában nem felülről ejtik az ölünkbe. Mindehhez az önkormányzatok
akkor tudnak keretet biztosítani, ha teljesítményre vannak kényszerítve.
A most kialakult viszonyok között a politikai szervezetek erre alkalmatlanok, ezért változást a valódi civilek megerősödése hozhat. Ehhez pedig
az alapvetően szolgaságra nevelt egyénnek kell levenni a saját szeméről
a hályogot, és megtanulni kiállni önmagáért.
Kedves Barátom! Ez a levél sem elsősorban Neked szólt. Remélem,
sokan sokfélét értettek meg belőle. Gondolkodjunk, beszélgessünk, tegyünk!
Munkádhoz további sok sikert kívánok!
Baráti üdvözlettel: Karalyos Géza

Élet az összevont intézményekben II.

Kéz a kézben
„Bihari és hajdúsági kismúzeumok retúrjeggyel” címmel 4
kismúzeum kéz a kézben, közös
programja a Múzeumok őszi fesztiválja keretében várja ÖNÖKET
két hétvégén, október 5-6-án és
12-13-án.
Részletes programok:
Október 5-én, pénteken a
hajdúszoboszlói Bocskai István
Múzeum várja látogatóit.
A program a vasútállomáson
kezdődik 14.15-kor: innen indul a
városnéző ,,nosztalgiavonat”, majd
a városnéző séta a múzeumig.
15.15-kor: A Viseletek „a
Bocskaiban” Hajdúszoboszlón
című programban
1. Kosztümös tárlatvezetés a
helytörténeti kiállításon
2. Tárlatvezetés a Déri Múzeum
anyagából rendezett, a Kárpát-medence magyar népviseleteit bemutató Ethno-graphi(c)a c. időszaki
kiállításon
3. A restaurátorok munkáját
bemutató, fényképes vetítéssel illusztrált ismeretterjesztő előadás
4. Benei Péter pipakészítő
kedvcsináló foglalkozása a másnapi ebesi programhoz várja az
érdeklődőket.
A program díja: kedvezményes,
100 forintos múzeumi belépő.
***
Október 6-án, szombaton az
ebesi Széchenyi Ferenc Tájmúzeum várja látogatóit.
A program a vasútállomáson
kezdődik 13.40-kor: innen indul
a „Kitelepítjük Ebesre!” című
múzeumi program. Rendhagyó
(teherautós) ismerkedés a településsel és történetével.
Majd 3 órától Jeszenszky Iván
tárlatvezetése és előadás az állandó kiállításon, és Benei Péter
pipakészítő előadása az időszaki
kiállítóteremben várja az érdeklődőket.
Végül egy jellegzetes népi étellel várják Önt a múzeumi vacsorán
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az Arany Oroszlán étteremben.
A program díja: kedvezményes,
100 forintos múzeumi belépő +
vacsora 600 Ft/fő.
***
Október 12-én, pénteken a
Bihari Múzeum várja a látogatókat Berettyóújfaluban.
A program a vasútállomáson
kezdődik 14.15.-kor:
Városnéző séta gyalogosan:
vasútállomás – sportcsarnok – Bihari Múzeum útvonalon.
A Nem tesszük ki a szűrét a
Bihari Múzeumból! – A bihari
szűrszabók találmánya a szűrrátét
című program a Kálvin tér 1. sz.
alatt 16.00 – 18.00-ig tart, melynek
keretében:
1. Tárlatvezetés az állandó
kiállításon
2. Kutakodjunk a Sárrét múzeumában, Püspökladányban – foglalkozás a Tardy Anna teremben
3. A bihari szűrszabók találmánya a szűrrátét – múzeumpedagógiai foglalkozás az időszaki
kiállítóteremben várja az érdeklődőket.
Válassza mindhármat, próbálja
ki forgószínpad-szerű programunkat!
A végén egy jellegzetes bihari
népi étellel várják Önt a múzeumi
vacsorán 17.30-tól–19.00-ig a
Bella Costa étteremben.
A program díja kedvezményes,
100 forintos múzeumi belépő és a
vacsora ára 600 Ft/fő.
***
Október 13-án, szombaton a
Karacs Ferenc Múzeum várja a
látogatókat Püspökladányban.
Program a vasútállomáson
kezdődik: 14.30-kor:
Püspökladányi városnéző séta
vagy szekerezés a központig, majd
Kutakodás a kutakban – régészeti
kulisszatitkok a püspökladányi
múzeumban címmel a Kossuth
utca 28. sz. alatt 16.00-18.00-ig
folytatódik a program:
1. Tárlatvezetés az állandó ki-

állításon: A Nagy - Sárrét története
a lecsapolástól 1914-ig
2. Tárlatvezetés a „Múltunk
a kutak tükrében” című időszaki
kiállításon
3. Régészeti kulisszatitkok:
a Déri Múzeum régészeinek bemutatója
4. A bihari szűrszabók találmánya a szűrrátét
Válogasson a kínálatból, de
figyelmébe ajánljuk mint „négyfogásos menüt is”!
Finom falatokkal is várjuk,
kóstolja meg vidékünk specialitását a múzeumi vacsorán a Stop
étteremben.
A program díja kedvezményes,
100 forintos múzeumi belépő + a
vacsora ára kb. 600 Ft/fő.
***
Valamennyi programra jelentkezni lehet a Bihari Múzeumban
személyesen vagy telefonon: 402390. A püspökladányi programra
nálunk előre bejelentkezett kisebb-nagyobb csoportok számára
még vasúti kedvezménnyel is
szolgálunk!
A programokra megváltott
retúrjegyre mind a 4 múzeumban
pecsételtetni lehet, aki legalább két
pecsétet összegyűjt, az részt vehet
egy sorsoláson. A fődíj kétszemélyes vacsora a partner éttermekben
és más értékes nyeremények.
Várunk minden érdeklődőt a
MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA országos rendezvénysorozat „Bihari és hajdúsági kismúzeumok retúrjeggyel” című
programjára.
Kállai Irén
programkoordinátor

Előző lapszámunkban olvashatták írásunkat Élet
az összevont iskolákban címmel, melyben felvázoltuk a Rákóczi- és Hunyadi-iskolák közös működését,
terveit. Most Gombos Jánosné igazgatónő mutatja be
a szintén összevont József Attila Általános Iskola,
Nevelési Tanácsadó és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézményt.
A József Attila Általános Iskolát a Széchenyiiskolával és a Nevelési Tanácsadóval vonta össze
július 1-jétől a fenntartó önkormányzat. Az együttes
intézményben az általános tantervű tagozaton 578
tanuló, az eltérő tantervű tagozaton 50 tanuló kezdte
meg az új tanévet. A módszertani intézményhez pedig
22 település tartozik a kistérségben, ahol fejlesztőpedagógiai, logopédiai, gyógytestnevelési, pszichológiai és szociálpedagógiai tevékenységeket látnak el
– mondta el elöljáróban Gombos Jánosné. A dolgozói
létszám 76,5, ebből 60 pedagógus. A szakos ellátottság
mindenütt teljes, az összevonás következtében itt is
voltak elbocsátások, amik három pedagógust és egy
technikai dolgozót érintettek, de sikerült nyugdíjba
vonulással megoldaniuk, egy pedagógus pedig a
felmentését kérte. Ebben az intézményben is hiányzik
egy pedagógiai asszisztens, és itt is közcélú dolgozóval
fogják betölteni, hiszen a gyógypedagógiai tagozaton
ezt a státuszt a törvény is előírja. Köztudott, hogy
felemelkedett a pedagógusok kötelező óraszáma heti
22-re, és ezek szakórák, úgyhogy maximális leterheltséggel dolgozik mindenki náluk – jelentette ki az
igazgatónő. Szerencsére a tanulókat itt sem érintette az
átszervezés, minden gyerek a korábbi helyén maradt.
Az is ismert, hogy a Széchenyi-tagiskolában idén
nem indult első osztály, jelenleg csak hét osztállyal
működik. A pedagógusmozgás itt egy kicsit nagyobb,
mint a Rákóczi-iskolában, a József Attilából hárman
járnak a Széchenyibe és onnan szintén hárman hozzájuk. Az igazgatónő szerint a közösségek a kezdeti
ellenállás, kételyek után elfogadták ezt a helyzetet,
és megpróbálnak valamennyien a legtöbbet kihozni a
lehetőségeikből. Maximálisan arra törekszenek, hogy
ne legyen törés a gyerekek életében, és ez úgy tűnik,
sikerülni fog. A tagintézmények szakmai önállóságának
megtartása itt is lényeges szempont. Ebben az évben
kell kidolgozniuk a pedagógiai programot, amit úgy
akarnak megcsinálni, hogy az eddigi irányultságok,
a József Attilában az informatika, a Széchenyiben a
tánc a választható órák keretében megmaradjanak.
Gombos Jánosné elmondta, az éves munkatervet
természetesen már a közös iskolának állították öszsze úgy, hogy a gyerekeknek is és a dolgozóknak is
lehetőségük legyen az ismerkedésre, illetve egymás
szakmai munkájának megismerésére. Szeptemberben
közös sportnapot rendeznek a gyerekeknek, októberben pedig a tantestületeknek csoportépítő tréninggel

Fotók: Kari

egybekötött kirándulást. A tanév során a szakmai
munka összehangolását bemutatóórákkal, együttes
ünnepségekkel, közös diáksportköri foglalkozásokkal
segítik. A munkaközösségek, a diákönkormányzatok
pedig közös megbeszéléseket tartanak. A munkatervbe
a tagintézmények korábbi hagyományos rendezvényeit,
például a József Attila-hetet, Széchenyi-hetet, Környezet- és egészségvédelmi hetet, szüreti mulatságot,
játszóházat, öregdiák találkozót, DÖK-napi programokat beépítették. A módszertani intézmény munkatársai
most végzik a 22 településen az igényfelméréseket,
szakmai szűréseket, és ezek alapján október 1-jétől
fog összeállni az órarend. Igyekeznek az ellátásokat
az úgynevezett decentrumokban elvégezni, amelyek
Berettyóújfalun kívül Komádiban, Csökmőn, Zsákán
és Pocsajban vannak. Ezek jól felszereltek, de erre
szükség is van, mert nagyon nagy az eszközigényük a
fejlesztő foglalkozásoknak. A későbbiekben tervezik
a pályaválasztási tanácsadói szolgáltatást is bevezetni
ezeken a településeken. Megpróbálják ezt a területet is
úgy megszervezni, hogy minden igénybevevő számára
megfelelő legyen, ez azonban szerteágazó, és éppen
ezért nagyon nehéz munka lesz. Ezt még nekik is tanulniuk kell. Optimizmussal tekintenek azonban az előttük
álló nehézségekre, ők és a tagintézmények vezetése is
azon munkálkodnak, hogy a gyerekek érdekei semmiképp se sérüljenek, és a lehető legeredményesebb
legyen az együttműködés.
L. M.

(„A” típusú pályázat!)
Berettyóújfalu Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttműködve
a 2008. évre ezennel kiírja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára a
2007/2008. tanév II. félévére és a
2008/2009. tanév I. félévére.
A pályázatra azok a Beretytyóújfalu város területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik
a képzésre vonatkozó keretidőn
belül, államilag támogatott, teljes
idejű (nappali tagozatos) felsőfokú
alapképzésben, mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
Az 51/2007. (III. 26.) korm.
rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a
rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói, a
középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók, a doktori
(PhD) képzésben résztvevők, a
külföldi intézménnyel hallgatói
jogviszonyban állók.
Az ösztöndíj időtartama 10
hónap, azaz két egymást követő
tanulmányi félév (2007/2008. tanév második, illetve a 2008/2009.
tanév első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának
kezdete: 2008. március
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a
hónapokban kerül folyósításra,

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
amelyekben a pályázó beiratkozott,
államilag finanszírozott hallgatója
a felsőoktatási intézménynek.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról
abban az esetben, ha a támogatásban részesített az önkormányzat
illetékességi területéről elköltözik.
Az ösztöndíjat visszavonó határozat csak a meghozatalát követő
tanulmányi félévtől ható hatállyal
érvényes.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési
kötelezettség nem terheli, azonban
adóalapot növelő jövedelemnek
számít.
A pályázatot Berettyóújfalu
Város Polgármesteri Hivatalának
Intézményi Irodájához írásban, a
hivatalban és a város honlapján
(www.berettyoujfalu.hu) hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó
által aláírva, egy példányban kell
benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje 2007. október 31.
A pályázat kötelező melléklete
a felsőoktatási intézményben
beszerezhető, a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti
jogviszony-igazolás.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor
rendelkezésre bocsátott személyes
adatainak az azonosítás célja
érdekében szükséges mértékben
történő nyilvánosságra hozatalá-

hoz, és ahhoz, hogy a felsőoktatási
intézmény tanulmányi jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatósága részére, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata saját maga bírálja el a
beérkezett pályázatokat, a döntésről és annak indokáról 2007.
december 10-ig írásban értesíti
a pályázókat.
A pályázó Berettyóújfalu Város
Önkormányzatának döntése ellen
fellebbezéssel nem élhet.

(„B” típusú pályázat!)
Berettyóújfalu Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttműködve
a 2008. évre ezennel kiírja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok a Beretytyóújfalu város területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2007/2008. tanévben utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek,
és a 2008/2009. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézmény keretében

államilag támogatott, teljes idejű
(nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben
kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok
részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2008-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és
tanulmányaikat a 2008/2009. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3 X 10
hónap, azaz hat egymást követő
tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának
kezdete a 2008/2009. tanév első
féléve.
Az ösztöndíj csak azokban a
hónapokban kerül folyósításra,
amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A „B” típusú ösztöndíjasok
szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult
és köteles felülvizsgálni. Amenynyiben az ösztöndíjas a szociális
rászorultság vizsgálata során az
önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre,
vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb
módon kifejezetten megtagadja, az
önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét
vélelmezi, azaz az ösztöndíjas
ösztöndíját elveszíti. A települési
önkormányzat ebben az esetben
határozatban rendelkezhet a tá-

mogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő
tanulmányi félévtől ható hatállyal
hozható meg.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról
abban az esetben, ha a támogatásban részesített pályázó az önkormányzat illetékességi területéről
elköltözik.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési
kötelezettség nem terheli, azonban
adóalapot növelő jövedelemnek
számít.
A pályázatot Berettyóújfalu
Város Polgármesteri Hivatalának
Intézményi Irodájához írásban, a
hivatalban és a város honlapján
(www.berettyoujfalu.hu) hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó
által aláírva, egy példányban kell
benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje 2007. október 31.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor
rendelkezésre bocsátott személyes
adatainak az azonosítás célja
érdekében szükséges mértékben
történő nyilvánosságra hozatalához, és ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatósága részére, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó a felvételi értesítő
másolatának megküldésével köteles írásban 2008. szeptember
1-jéig az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatósága részére bejelenteni,
hogy a 2008/2009. tanévben melyik felsőoktatási intézményben
kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban
nyilatkozni arról, hogy a 2008-as
felvételi évet megelőzően nyert-e
felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési
kötelezettségének nem tesz eleget,
az ösztöndíj folyósításából és az
ösztöndíjrendszer következő évi
fordulójából kizárható.
Amennyiben a „B” típusú
pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás
időtartama alatt sikeresen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B”
típusú ösztöndíját automatikusan
elveszti.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata saját maga bírálja el a
beérkezett pályázatokat, a döntésről és annak indokáról 2007.
december 10-ig írásban értesíti
a pályázókat.
A pályázó Berettyóújfalu Város
Önkormányzatának döntése ellen
fellebbezéssel nem élhet.
A pályázati felhívás és űrlap
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatalának portáján és a város
honlapján (www. berettyoujfalu.
hu) hozzáférhető.
A pontos és részletes információkat az érdeklődők megtalálhatják a
polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, illetve érdeklődhetnek az intézményi irodában személyesen vagy
az 54/505-423-as telefonszámon.
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Világbajnoki bronz született
– az erős fiúk Magyarországot képviselték Toulonban –
A franciaországi Toulon-La
Gardeban rendezték az idén, szeptember elején az Erőemelő világbajnokságot. Magyarországot e
rangos versenyen az Eötvös József
Szakképző Intézet két diákja képviselte Ungai János tanár úr, edző felkészítő munkájának köszönhetően.
A Magyar Erőemelő Szövetség által
kvalifikált versenyzők közül Bazsó
Roland ifjúsági korcsoportban, a
67,5 kg-os súlycsoportban indult.
Fekvenyomásban 160 kg-os teljesítménye a világbajnoki harmadik
helyet jelentette. Dudoma Attila
junior korcsoportban versenyzett,
szintén a 67,5 kg-os súlycsoportban. 145 kg-os fekvenyomása a
tizedik helyet hozta.
Ungai János, edzőt, testnevelő
tanárt és a fiúkat a hazaérkezést követő napokban kereste meg a Bihari
Hírlap, kérve őket számoljanak be
élményeikről, a felkészülésről, a
további tervekről.
– Ungai János: 53 ország, 437
versenyzője adott randevút egymásnak Toulonban, szeptember
3-8-ig. Tavaly 147 kg elég volt
a győzelemhez. Az idei mezőny
nagyon nívós volt, hiszen hárman
nyomtak 160 kg fölött, a negyedik
147 kg-mal követte őket. Számunkra
az volt a kellemetlen, hogy Roland
a súlyával maradt el a második
helyezett orosz fiú mögött, hiszen
a teljesítményük egyforma volt.
Erre pedig az is magyarázat, hogy
augusztus 22-24-ig a dániai Rodby
városában a felnőtt EB-n VI. helyezést ért el Roli. Tehát tíz napon
belül, szinte pihenés nélkül két
világversenyre felkészülni és ilyen
magas teljesítményt nyújtani nem
kis feladat.
– Milyen felkészülést igényelt a
VB-n való szereplés?
Heti 4-5 alkalommal edzettünk
négy éven keresztül. 4 év monoton munkája, a sokszor 40 fokos
konditeremben igencsak megpróbálta a fiúk akaraterejét. A versenyek izgalma erős motiváló erőként
hat. Az edzések külön kitérnek a
kiegészítő sportok művelésére, az
ún. cardio-edzésekre, az úszásra és
a futásra gondolok. A bemelegítés
sosem marad el, és ezt követi a
piramis rendszerű fekvenyomás,

Sporteredmények
Futsal NB I.
MVFC – Szentes 3:1
Aramis – MVFC 4:6
MVFC – Arrabona Győr 5:0
(Az idegenbeli csapat nem jött el.)
Labdarúgás
NB III.
Felnőtt
Létavértes – BUSE 2:3
BUSE – Kisvárda 1:2
U-19
BUSE – Létavértes 7:3
Kisvárda – BUSE 0:5
U-16
BUSE – Létavértes 2:2
Kisvárda – BUSE 2:3
U-15
Ebes – BUSE 22:0
BUSE – Kaba 3:4
U-13
Ebes – BUSE 4:0
BUSE – Kaba 0:5
Kézilabda
Női megyei
BMSE – Komádi 24:20
DVSC DSI – BMSE 26:32
Lány OSB
Bőcs – BMSE 16:26
BMSE – Mezőnagymihály KSE
22:24
Férfi NB II.
Bercsényi Sütbau II. – BMSE
33:28
BMSE – Gyula 27:26
Ifi
Bercsényi Sütbau II. – BMSE
19:31

ami azt jelenti, hogy a szériaszám csökkentésével növeljük a
kinyomott súlyt. Természetesen
a táplálkozásra is figyelni kell, ez
pedig jórészt pénzkérdés, és tudományos felkészültséget igényel. Az
élsporthoz nem csupán a jó eszköz
felszereltség szükséges, bár nekünk
ez sem adott, hanem az emberi
testtel való felelős gondolkodás és a
tudomány eredményeinek ismerete,
felhasználása. Nekem, mint edzőnek folyamatos elméleti felkészülés
kell, hiszen nincs kiterjedt szakirodalma az erőemelésnek. Folyóiratokból, az Internetről, egy-egy
könyvből tudom összemazsolázni
az elméleti tudást.
– Vannak-e előzményei a sikeres
világbajnoki szereplésnek?
Mindketten a diákolimpiákon
mutatkoztak be először, kategóriájukban kétszeres csúcstartók és
bajnokok. Ezen túl Roli ifjúsági,
junior, felnőtt országos bajnok, EB.
hatodik és VB harmadik helyezett.
Attila ifjúsági magyar bajnok, junior 3., felnőtt 3. helyezett és a junior
VB-n 10. helyezett.
– Hogyan sikerült a pénzügyi
fedezetét megteremteni a világversenyeken való szereplésnek?
Hajzer Tamás kollégámmal nyakunkba vettük a várost, felkutattuk
az ismerőseinket, akik hajlandók
voltak áldozni a mi elképzelésünkre. Szponzorált minket a hajúnánási
Bata-Tüzép, az Ibolya Gyógyszertár, az Elixír Gyógyszertár, a K&H
Bank, a Szuperinfó és Hajdú Miklós, a Móló Panzió, Halmos János
(USA), a Mátyás Transz, a Fa-Gáz
Centrum, a Suzuki Service Shop
Kft., a Milleniumi Könyvesbolt és a
Papp Hús. Emellett élveztük a város
önkormányzatának és sportbizottságának támogatását, valamint id.
Kiss Béla képviselő személyes
közbenjárását. Ezek mellett az
Eötvös József Szakképző Intézet

GÉPKÖLCSÖNZÕ
bontókalapácsok, ütvefúrók,
döngölõgépek, körfûrész,
szõnyeg- és kárpittisztító,
fûnyíró, sövényvágó, csiszoló,
permetezõ, lapvibrátor
(viacolor lappal is) ...
Berettyóújfalu, Krúdy Gy. u. 5.
(a kórház mellett)
Telefon: (54) 401-183

vezetősége, tanárai és diákközössége anyagi és erkölcsi támogatása
is erőt adott nekünk. Ezúton is
köszönjük áldozatvállalásukat!
– Mit jelent Nektek, fiúk a győzelem?
Roland: – Nagyon kemény
fizikai megterhelést jelentett a két
verseny közötti fogyasztás, a monoton edzéseken való kitartás. Tanár
úr keményen irányít, ösztönöz minket, ő az elérhetetlen akadály. Kár,
hogy nem tudtam egy kicsit többet
pihenni a két verseny között, mert
bennem volt a győzelem.
Attila: – Számomra a győzelem
a kívánt cél megvalósulása, és ezért
háttérbe tudom szorítani az egyéb
vágyott dolgokat. A versenyszellem
erőt ad, és növeli a kitartásomat.
Maga az utazás is izgalmas volt,
csodálatos hely a francia Riviéra,
a pálmafák, kaszinók. Jó, hogy
eljuthattunk ide is!
– Egy világbajnoki szereplés
után milyen távlatok lehetnek
még?
Ungai János: – Az elért címet
meg kell védeni. Már ma volt
edzés! Folytatni kell a versenyzést,
ha kudarc van, azért, ha siker,
azért. Október elején Szlovákiába
megyünk meghívásos erőemelő
versenyre, aztán megvédjük az ifjúsági és junior magyar bajnoki címet,
és a csapatbajnoki cím megtartása is
vár ránk. Örömünkre a szegedi erőemelő szakosztállyal alakítottunk
ki közös csapatot, DEO-Eötvös
DSK néven, és igencsak esélyesek
vagyunk a dobogóra. Úgy vélem,
azért egy pillanatra még is meg
kell állni és elgondolkodni, hogy
a mi szegényes konditermünkből
hogyan juthattunk fel a világbajnoki dobogó harmadik fokára. Ez
csak úgy volt lehetséges, hogy az
edzéseink során a fejünkben dőlt
el a győzni akarás.
Zsákai Ildikó
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A Nadányi Zoltán Mûvelõdési
Központ és Sinka István Városi
Könyvtár programjai
Szeptember 29-én, 10 órától:
A mesemondó verseny és a rajzpályázat eredményhirdetése a Sinka
István Városi Könyvtárban
EGÉSZSÉGNAP
„FŰBEN-FÁBAN ORVOSSÁG
ŐSSZEL”
Október 3-án, 14 órától: a Nadányi
Zoltán Művelődési Központ nagytermében. Előadások:
14.00 Az alternatív gyógymódok
szerepe napjainkban
Előadó: dr. Csikai Erzsébet, orvostermészetgyógyász
14.50 A Jodis élettani hatása
Előadó: Nagy Henriett
15.00 Gyógynövények és vitaminok felhasználása a mindennapokban
Előadó: Kovácsné Ambrus Imola,
fitoterapeuta
15.25 A gyermekbetegségek szelíd
gyógymódjai
Előadó: Szatmári Kinga, természetgyógyász, alternatív mozgás- és
masszázsterapeuta
15.50 Gyógyulj meg!
Előadó: Bodacz Zsolt,
pszichoterapeuta-lélekgyógyász
16.30 Miben segít a kineziológia?
Előadó: Papp Adél, kineziológus
16.55 A méregtelenítés fontossága
és a szervezetre gyakorolt hatása
Előadó: Maginé Bogáti Gyöngyi,
reflexológus
17.20 „A szem, a lélek tükre”
íriszdiagnosztikai és látásjavító
szemtréning
Előadó: Lévainé Szűcs Ibolya,
természetgyógyász
18.00 Reinkarnációs terápia: Segítség vagy káosz? pszichoterápia
gyakorlatban
Előadó: Daróczi Zoltán, alternatív
mozgás- és masszázsterapeuta,
oktató, ETI vizsgáztató
A helyszínen – folyamatos feliratkozással – az alábbi szolgáltatások
megismerésére és igénybevételére
lesz lehetőség:
 aurafotózás,
 íriszdiagnosztika,
 állapotfelmérés
 talpmasszázs,
 masszázsterápia
 csontkovácsolás és
bioenergetika
 Tibet, rezgőtálas hangterápia
 érintő hátmasszázs és energiakezelés
 energy termékek
 mágnesterápia
 fényterápia
 bioélelmiszerek, gyógytermékek
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
SZERETTEL VÁRUNK!
ÖSSZEFOGÁS A KÖNYVTÁRAKÉRT
országos programsorozat
Október 3-11.
Sinka István Városi Könyvtár
Október 3., szerda
10.00-11.00
BABAOLVASÓNAP
KISGYERMEKEINK EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁSA –
Bodó Erika, városi vezető védőnő
előadása kisgyermekes szülőknek,
érdeklődő, leendő szülőknek
Október 5., péntek
15.00-18.00
KÖLYÖKOLVASÓNAP
KÖNYVJELZŐ ÉS EX LIBRIS
KÉSZÍTÉS
KÖNYVKÖTÉS – egy kedves,
de megrongálódott otthoni könyv
bekötése gyerekeknek – felnőtteknek Kolozsvári István kulturális
menedzser irányításával.
Október 7., vasárnap
KÖNYVES VASÁRNAP
9.00-10.00 A BABAKIÁLLÍTÁS
megnyitója
10.00-11.00 CSALÁDI TÁRSASJÁTÉK – játékos vetélkedő családoknak, gyermekeknek
11.00-12.00 „Két tündér gyereke
voltam…” az irodalmi fejtörő a 90
éves Szabó Magdáról eredményhir-

detése a könyvtár olvasótermében
A vetélkedőt értékeli, a díjakat
átadja, és Szabó Magdáról előadást tart dr. Rácz Magdolna, a
nyíregyházi Jósa András Múzeum
irodalomtörténésze.
14.00-15.00 CSALÁDI TÁRSASJÁTÉK – játékos vetélkedő
családoknak, gyermekeknek.
15.00-16.00 KÖNYVJELZŐ ÉS
EX LIBRIS KÉSZÍTÉS
Október 10., szerda 17.00-19.00
NAGYIOLVASÓNAP
„KLIKKELJ, NAGYI!” – érdeklődő nagyszülők és unokák a
számítógép előtt.
A programsorozat hetében
MEGBOCSÁTÁS HETE lesz a
könyvtárban – a késedelmesen
visszahozott dokumentumokért
ezen a héten (október 3-11. között)
nem kérünk késedelmi díjat.
KEDVEZMÉNYES KÖNYVVÁSÁR A KÖNYVTÁRBAN!
Október 5-6-án
„Ezerarcú Népfőiskola” címmel
országos tanácskozás a Bihari
Népfőiskola és a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ szervezésében. A részletes program az előző
számban volt olvasható.
Október 6-án, 18 órakor
A népligeti kopjafánál gyertyagyújtásos emlékezés az ARADI
VÉRTANÚKRA
Közreműködnek: a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola tanulói.
Október 8-án, 17 órakor
Nagy Vince grafikus kiállításának megnyitója. Megnyitja: Székelyhídi Ágoston, művészeti író.
GYERMEKSZÍNHÁZ
Október 10-én, 10 és 14 órától
A Kis Hagymafiú története
Kétszintes marionett-színház
élő szereplőkkel. Kedves, de az
alapvető emberi igazságokat előtérbe helyező mese, nagyméretű
figurákkal, sok énekkel, zenével
ovisoknak-iskolásoknak. A Maszk
Bábszínpad előadásában. Belépődíj
350 Ft.
Október 11-14.
Hüllőkiállítás
KLUBJAINK, FOGLALKOZÁSAINK
Szeptember 28., 10 óra
ILCO KLUB
Október 11., 14 óra
AZ EGYÜTT EGYMÁSÉRT
KLUB soron következő előadása
NÓTAMŰSOR
Október 18., csütörtök, 18 órától
„Vándorfelhők fenn az égen címmel”
Fellépnek: Bokor János nótaénekes,
Dr. Vígh Bertalan, a daloló sebész
Kótai Zsusa nótaénekes, Farkasné
Berényi Márta nótaénekes, Szabó
Sándor és Szabó Lajosné nótaénekesek. A műsor zenei kísérői: Jeremiás
Béla és zenekara.
Jegyek elővételben 1200 Ft-os áron
a művelődési központban igényelhetők. Telefon: 54/402-014
ZORÁN KONCERT
November 8., csütörtök, 19 óra
Élő koncert a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ nagytermében. Jegyek igényelhetők 3300
és 3000 Ft-os áron a művelődési
központban telefonon vagy személyesen. Tel: 54/402-014
SZÍNHÁZ
Bérletes színházi előadássorozatot indítunk. Bérletek, jegyek elővételben a művelődési központban
igényelhetők. (Személyesen vagy
54/402-014 telefonon)
Első előadás: November 20-án,
18 órakor Mágnás Miska operett
két felvonásban, a budapesti FOGI
SZÍNHÁZ előadásában.
Ősztől újra indul a MAG-előadás-sorozat „TALPRA MAGYAR” címmel.
Október 2.
Előadó: Vukics Ferenc – Baranta
oktató „A magyar ember egy”

Anyakönyvi hírek
Születtek
Augusztus
23.: Buczi Bianka Edit
(Buczi Tamás Nándor
Balog Andrea)
Szeptember
4.: Vig Szófia
(Vig István
Kiss Mónika)
5.: Lisztes Anna
(Lisztes Gyula
Lisztes Timea)
6.: Vécsei Veronika Villő
(Vécsei Gábor
Balogh Zsuzsa)
9.: Szatmári Mihály
(dr. Szatmári Mihály
dr. Bálint Éva)
Házasságot kötöttek
Szeptember
8.: Varga Gábor
Nagy Tünde
12.: Szilágyi Attila
Barkóczi Tímea
12.: Kolozsvári István
Donkó Rebeka
15.: Dávid Attila Ádám
Bagosi Enikő
15.: Horváth Tamás
Csontos Anett
15.: dr. Ádány Zoltán
Bédi Andrea
Elhunytak
Augusztus
30.: Tikász István (1919)
Szeptember
2.: Mezei Sándorné Bojti Irén
(1921)
3.: Veres Imréné Karmazsin
Róza (1928)
9.: Rácz Róza (1921)
13.: Bak Attila (1987)

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

Érettségi akár két év alatt
is! Gimnáziumi osztályainkban, esti tagozaton, heti 2
délutáni elfoglaltsággal (meglévő képesítés beszámításával).
Utolsó lehetőség! A 20072008-as tanévben beiratkozóknak még nem kell idegen
nyelvből érettségizniük.
– A résztvevők diákigazolványt
kapnak.
– 23 éves korig családi pótlék
igényelhető!
Érdeklődni:
Berettyóújfalu, Kálvin tér 4.
Toldi Miklós Református
Általános Iskola
Tel.:54/402-039, 20/4976097, 62/890-350
www.delfikoronaja.uw.hu

Bihari Hírlap
A berettyóújfalui önkormányzat
kéthetente megjelenõ közéleti lapja.
Fõszerkesztõ:
dr. Szegediné Lovász Magdolna.
Munkatársak:
Rinyu Sándor (sport), Kari Sándor (fotó).
Szerkesztõségi titkár:
Kundráth Andrea.
A szerkesztõség címe:
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Telefon: 402-286.
Felelõs kiadó: Porkoláb Lajos.
Tördelés: Barna Ildikó.
Nyomás: Pirehab Kht. Debrecen.
Felelõs vezetõ: Becker György.
Terjeszti a Magyar Posta.
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