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A város apraja-nagyja köszöntötte őket
A „We are the champions” ismert dallamaitól volt hangos június
25-én a Morotvaliget. Városvezetők, országgyűlési, önkormányzati képviselők, tisztelők, barátok,
családtagok, rokonok, no és a
szurkolók tábora sereglett össze a
futsal magyar bajnok, Mezei-Vill
FC köszöntésére. Mint ismert, a
berettyóújfalui futsalcsapat küzdeni
akarása, kitartása és focitudása
eredményeként országos bajnokságot nyert. A rendezvényt az ő tiszteletükre szervezte az önkormányzat
és az ifjúsági és sportbizottság, a
csapat tulajdonosa, Mezei József
pedig a hűséges szurkológárdának
szerette volna meghálálni ezen
alkalommal a biztatást.
A sportbizottság elnöke, Papp
János képviselő köszöntötte elsőként a fiúkat egy Szentgyörgyi
Alberttől vett idézettel: „A sport
elsősorban szellemi fogalom. Egy
sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életért
való nemes küzdelem szimbóluma.
(...) A sport a játék alatt tanítja
meg az embert rövid idő alatt a
legfontosabb polgári erényekre: az
összetartásra, az önfeláldozásra, az
egyéni érdek teljes alárendelésére, a
kitartásra, a tettrekészségre, a gyors
elhatározásra, az önálló megítélésre,
az abszolút tisztességre és min-
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denekelőtt a „fair play”, a nemes
küzdelem szabályaira.”
Ez a gondolat igen találó volt a
Mezei-Vill csapatára, hiszen ahogy
Papp János kifejtette, igen hosszú
és küzdelmes utat tettek meg azért,
hogy kis vidéki csapatként valamiben a legjobbak lehessenek ebben
az országban. 2005-ben még az NB
II-es bajnokság megnyerésének
örülhettek, és három év kellett
ahhoz, hogy „világraszóló” eredményt érjen el a csapat, hiszen ez az
eredmény a Bajnokok Ligájába való
bekerülést is jelentette számukra.
Ez a kezdetekkor, a 2004-es alaku-

láskor elérhetetlennek tűnt, de a
legnagyobb álma volt a fiúknak. Az
ünnepségen név szerint szólították a
csapat tagjait és segítőiket, akiknek
Papp János adta át a sportbizottság
ajándékát, egy-egy kupát ábrázoló
kerámiát, Magyar Zita munkáját.
A magyar és a székely származású
Gál István tiszteletére elénekelt székely Himnusz után Szeifert Ferenc
polgármester, Muraközi István
alpolgármester, dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő és Lukács
Tamás, a Tankcsapda együttes
vezetője akasztották a fiúk nyakába
a jól megérdemelt jutalmukat, a

győzteseknek járó érmeket. Ezután
a csapat tulajdonosa, edzője, motorja, Mezei József mondott köszönetet
mindazoknak, akik segítségükre
voltak a siker elérésében, elsősorban
a lelkes, kitartó szurkolóknak. Majd
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának meglepetése következett, a
város a képviselő-testület döntése
alapján 1 millió forintot ajándékozott a csapatnak. Az éremkiosztást
és ajándékozásokat kötetlen beszélgetés, étel, ital, parti követte.
L. M.
A Mezei-Vill FC Berettyóújfalu
Egyesület tagjai:
Kapusok:
Pallai Gábor, Moga Flavius
Lóránt, Lovász Krisztián
Mezőnyjátékosok:
Nagy István, Nagy Tamás,
Lovas Norbert, Sáfár Iliu Tony,
Trencsényi János, Tamás László,
Angyalos András, Gál István,
Kolompár Zsolt, Turzó József,
Trippon Péter, Siróczki Gergő,
Kisikán Tamás
Játékos-edző:
Szitkó Róbert
Személyzet: Mezei József elnök,
Mezei János alelnök, Madarász
Imre technikai vezető, Farkas
József másodedző, Kovács Gábor
gyúró, Brumár László sajtófelelős, Török Jenő buszvezető.

Időutazás a XX. századi Berettyóújfaluban
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„Idézzük fel együtt a XX. századi Berettyóújfalut!” – invitálta a
nagyközönséget a Bihari Múzeum
június 21-e éjszakájára, az immáron hagyományosan megrendezett
Múzeumok éjszakája helyi programjára. Bizonyára emlékeznek,
akik a tavalyi eseményen is részt
vettek, hogy akkor az egykori megyeszékhely került terítékre – ízben,
hangulatban és hiteles történetben
– igen nagy látogatottsággal. Most
sem volt ez másképp, amikor is
időben onnan indulva, ahol egy
évvel ezelőtt abbamaradt, végigutazhattuk – láthattuk, hallhattuk
és kóstolhattuk – a múlt század
évtizedeit.
Utazhattunk zenében és táncban: először a Nagyváradi Színház
Szigligeti Társulatának művészei
jóvoltából a két világháború közti,
majd a II. világháború utáni melódiáktól a Rock&Roll világán át
egészen a 70-es évekig, amikor is
a berettyóújfalui Kódex zenekar
adott élő nosztalgiakoncertet. Ezt
követte az a Retró discó, mely már
a 80-90-es évek slágereivel hívta
táncba a jelenlévőket.
A múzeum nagytermében a

celluloidszalagokon megőrzött
archív felvételek idézték a múltat –
korosztálytól függően – egyesekből
„keserédes nosztalgiát” kiváltva,
mások számára pedig újdonságként
bemutatva a már letűnőben lévő,
viszonylag közeli múlt eseményeit.
Mindezekhez hozzájárult az évtizedek ruha-, smink- és frizuradivatjának megelevenedése, melyeket
magukra is ölthettek azok, akik jobban bele kívánták élni magukat valamely évtized hangulatába. És hogy
a zene is megjelenjen képekben, az
előcsarnokban rögtönzött időszaki
kiállítás idézte fel az egykori helyi
rockzenekarok, sőt rockfesztiválok
igen pezsgő életét, melyet Papp
Zsolt, a Trident dobosa adott közre
és rendezett be. Jó volt látni, hogy
valaha országos hírű, valódi zenét
játszó muzsikusok is megfordultak
nálunk, azt pedig még inkább, hogy
saját zenészeink nem egyszer jutottak fel a csúcsra.
Aztán leülhettünk az „élő történelmet” szimbolizáló, itt-ott még
ma is használatos, megkérdőjelezhető kényelmi színvonalat nyújtó
asztalokhoz, hogy a jól ismert egykori vendéglők, „vendéglátóipari

üzemegységek” étlapjairól rendelhessünk – ízlésünk, de leginkább
adott lehetőség szerint.
A szimbolikus utazás mellett
lovasfogatra is szállhatott az, aki a
kétarcú évszázad lenyomatait, épített örökségét kívánta végignézni.
A közel 25 perces út alatt láthatták
a legtöbb olyan épületet, amely a
városiasodás jeleként megszületett.
Gyors egymásutánban jelentek
meg az „utasok” előtt az egykori
megyeszékhely, a 20-as évek frekventált közintézményei, hivatalai, a
megyeháza, a leventeház, a kórház
és a tisztviselőtelep még ma is
fennálló épületei, Fráter László, az
építkező alispán munkásságának
itt-ott több odafigyelést is megérdemlő mementói. Mindemellett
a 70-es évek urbanizációjának
és iparosításának „végtermékei”,
melyek mintegy legyűrve a történelmet és elmetszve a gyökereket,
hatalmaskodnak az egykori és
mai belváros kellős közepén. A
lakótelepek, a Berettyó Áruház és
sorolhatnánk, hány sablonépület
– egy és ugyanazon „stílusban”, a
legkülönbözőbb funkciókkal, de
egyazon „dicsőséget” hirdetve.

Ugyanezt a kétarcúságot mutatja
be párba állítva a Bihar 1927–28-as
lapszámaiból összeállított különszám, valamint a Berettyóújfalu
című szövetkezeti és üzemi lap éppen 20 évvel ezelőtti példánya. Még
teljesebb keresztmetszetet adott a
korabeli sajtóból Szűcs Lajosné, a
Bihari Tájak Múzeumi Egyesülete
titkárának cikkgyűjteménye, melybe igen sokan belelapoztak az este
folyamán. Az előbbi első számából
a következőket olvashatjuk: „Bihar
megye minden egyes fiát méltán
töltheti el a büszkeség, mert úgy
a harcok, mint a békés fejlődés
idején is mindenkor példaadóan
viselkedett … Biharinak lenni
rang. És ez a rang kötelez.”
A Bihari Múzeum – mutatta
ezt a szombat este sikere is – méltó
nevéhez és méltó rangjához. Egyre
inkább hozzásegít minket, „többi
biharit”, hogy múltunk megismerésén túl tudjuk, merre érdemes
továbbindulni, hogy a jövőnkhöz
is méltóak lehessünk, és hogy a mi
utódaink is úgy emlékezhessenek
ránk egy júniusi éjszakán, ahogy
mi emlékezhetünk elődeinkre.
Kolozsvári István

bhirlap@freemail.hu

Semmelweis-napi
kitüntetések
a Területi Kórházban
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Semmelweis Ignác születésének 190. évfordulójára emlékeztek a Berettyóújfalui Területi
Kórházban július 1-jén a Semmelweis-napon, ami egyben a
magyar egészség napja is.
Semmelweis Ignác orvos, Bécsben és Pesten tanult, s a bécsi
szülészeti klinika asszisztenseként
kezdte tudományos pályafutását.
Elsőként mondta ki, hogy a gyermekágyi láz nem önálló kórkép,
hanem bomlott szerves anyag
okozta fertőzés következménye.
Rájött, hogy a boncolást végző
szülész orvosok maguk viszik át a
vizsgálat során a nőbetegekre, és
hamarosan megtalálta a hatásos
védekezés módját is: erőteljes kézmosást kell végezni klórvizes, azaz
klórmeszes oldatban. Tanait azonban csak jóval halála után ismerte
el a nemzetközi tudósvilág.
Semmelweis Ignác, az anyák
megmentője lett, akinek megfigyeléseire, leleteire támaszkodva
a Bécsi Klinika jóval megelőzte
korát – emelte ki beszédében dr.
Bulyovszky István, a Területi Kórház főigazgatója. Az elmúlt évek
Semmelweis-napi ünnepségein
gyakran vontak párhuzamot a múlt
és jelen között. Akkor és most
is jellemző volt a pénztelenség,
alulfinanszírozottság, és számos
új betegség nehezíti ma is az orvosok munkáját. Sok a nehézség,
kevés az elismerés, az egészségügyi
dolgozóknak kevés a partnere, sok
az ellenfele, és költséges a jelenlegi
rendszer, de a pénztelenség ellenére
nem fordulnak vissza az elkezdett
úton. Ezek a problémák erősítik az
elhivatottságukat – hangsúlyozta
Bulyovszky István főigazgató. A
kórház komoly anyagi gondokkal küszködik, ezért arra kérte a
kitüntetésben részesülőket, hogy
elsősorban erkölcsi elismerésnek
tekintsék a kinevezéseket, díjakat.
A rendezvényen a fenntartó

A Bihari Hírlap
legközelebb
augusztus 15-én
jelenik meg.
Szép nyarat,
kellemes kikapcsolódást,
jó pihenést
minden kedves
olvasónknak!

önkormányzat részéről jelen voltak
Muraközi István alpolgármester,
Gyula Ferencné és dr. Vitányi
István országgyűlési képviselők, a
kórházat pedig dr. Muraközi Zoltán orvos-igazgató, dr. Kincsesné
Szónya Katalin ápolási igazgató,
Dinók Tibor gazdasági igazgató
és dr. Bulyovszky István főigazgató képviselték, akik átadták az
elismeréseket.
Főorvosi kinevezést kapott: dr.
Lugosi Anna adjunktus, dr. Szilágyi
Ildikó adjunktus, dr. Hauck Csaba
adjunktus, dr. Kiss Zoltán adjunktus. Kiváló Dolgozó kitüntetést: dr.
Vitályos Lenke főorvos, Gál Margit
osztályvezető főnővér, Szűcsné Ökrös Éva szolgáltatási csoportvezető,
Bihari András gépkocsivezető. Igazgatói Dicséretet: dr. Grósz József
főorvos, dr. Szilágyi László főorvos,
dr. Császár Béláné szakasszisztens,
Tollasné Kovács Mária ápolási aszszisztens, Nagy Zsigmondné számviteli csoportvezető, Pálfi Sándor
kertész, Rázsó Mihály élelmezési
dolgozó. Elismerő Oklevelet: dr.
Béres Rita mb.oszt.vez.főorvos, dr.
Todorov Nelli szakorvos, dr. Balogh
Krisztina orvos, Tóth Tamásné vegyész, Bátori Andrea ápolónő, dr.
Kissné Sándor Ilona részlegvezető
főnővér, Élesné Kiss Éva diplomás
ápoló, Lukács Ferencné műtős
szakasszisztens, Magyarné Nyírő
Katalin vezető asszisztens, Szabó
Mária orvosírnok, Tóth Istvánné
laboratóriumi asszisztens, Veresné
Marosán Éva röntgen asszisztens,
Gál Mihály csoportvezető mérnök,
Sáfrány Sándor csoportvezető
mérnök.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Elismerő Oklevéllel tüntette ki: dr. Perezné Szabó
Ibolya vezető műtős szakasszisztenst. Az egészségügyi miniszter
pedig Pro Sanitate Kitüntetésben
részesítette Kiss Imréné osztályvezető főnővért.
Hegyedűs Gy. újságíró gyakornok
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉLET

Június 25-én ülésezett Beretytyóújfalu Város Képviselő-testülete.
Elsőként most is Szeifert Ferenc
polgármester számolt be a lejárt
határidejű határozatokról, illetve
benyújtott pályázataik állásáról a
testületnek. Ezek között, hogy a
Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása által az Oktatási
és Kulturális Minisztériumhoz beadott, a „Közkincs II/1.” kódszámú,
a „Kistérségek reneszánsza” elnevezésű pályázat nem nyert támogatást.
A Nadányi Zoltán Művelődési Központ ugyancsak az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz benyújtott
pályázata viszont sikeres volt. Az
önkormányzattól kapott 900 ezer
forint mellé 380 ezer forintot nyertek a Sinka István Városi Könyvtár
állománygyarapítása céljából. Átutalták a Parola Közhasznú Egyesület pályázatához az önrészként
vállalt önkormányzati támogatást,
a 300 ezer forintot. Megküldték
az intézkedési tervet az Állami
Számvevőszéknek az általuk 2007ben az önkormányzatnál végzett
átfogó ellenőrzés során tett megállapítások, hiányosságok kiküszöböléséről. Kivitelezői szerződést
kötöttek a Móricz-Blaha-MagyarSzegfű utcák aszfaltozására és a
szilárd burkolatú utak kátyúzására
a megindított közbeszerzési eljárás
nyertesével, Kovács György egyéni
vállalkozóval. A polgármester írásos
tájékoztatóját szóban kiegészítve
meghívta a képviselő testületet az
NB I-es futsalbajnok, Mezei-Vill
FC tiszteletére rendezett fogadásra,
illetve beszámolt arról is, hogy a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény ez évi
munkájáról egy részletes tájékoztatót kapott a képviselő-testület L.
Ritók Nórától, az intézmény vezetőjétől. Eszerint a 2007/2008-as tanévben 74 nemzetközi, 93 országos, 41
megyei díjat nyertek berettyóújfalui
tanítványaik, táncosaik fellépései
pedig színesítették a város és a kistérség rendezvényeit. A képviselők
számára a polgármesteri jelentés
kiegészítésében csatolták a részletes beszámolót, Szeifert Ferenc
polgármester a saját és a testület
nevében gratulált az intézménynek,
és köszönetet mondott azért, hogy
évek óta dicsőséget szereznek a
városnak.
Rendeletalkotások,
-módosítások,
díjtétel-emelések
A képviselők elfogadva a polgármesteri jelentést a 2008. évi
költségvetési rendeletüket módosították, melyre azért került sor,
hogy a költségvetési előirányzatok
összegében április 30-ig bekövetkezett pénzügyi változásokat
megjelenítsék. Rendeletet fogadtak
el a gyermekek védőoltás költségei
egy részének átvállalásáról. Az előterjesztésből kiderül: ma már egyre
több betegség ellen van lehetőség
védőoltással való védekezésre. A
méhnyakrák okozója például, a
Humán Papilloma Virus (HPV)
elleni védőoltás Magyarországon
is elérhető, azonban az Egészségbiztosítási Pénztár nem támogatja.
A szakmai ajánlások alapján a
legkiemeltebb e tekintetben a 13
éves lányok csoportja, akiknél a
védőoltás alkalmazása célszerű és
indokolt. Az egy egyénre eső kb. 90
ezer forintos oltási költség azonban
sok család részére megfizethetetlen,
ezért a képviselő-testület 3 millió
forint költségvetési előirányzatot különített el, hogy az érintett
korcsoportba tartozó leányok részére szociális rászorultság esetén
kedvezményeket biztosítsanak.
A védőoltás költségének részbeni
vagy teljes mértékű átvállalásához
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kérelmet kell majd benyújtaniuk az
érintetteknek.
A következő napirendi pontban
arról a felhívásról tárgyaltak a képviselők, mellyel Monok község önkormányzata fordult Magyarország
településeinek polgármestereihez. A
monokiak egy nagyon fontos társadalmi problémát fogalmaznak meg
felhívásukban: „A munkára egyáltalán nem ösztönző támogatási
rendszer kitermelte azt a réteget, aki
munkát egyáltalán nem akar végezni, megél a biztos és rendszeres havi
segélyből. A gyermekek után felvett
támogatások ellenére sem járatják
gyermekeiket iskolába, óvodába.
Az ilyen tömeges, egyre gyakrabban
előforduló szülői magatartással
találjuk szembe magunkat nap
mint nap. Szomorú, de ugyanakkor
elgondolkodtató jelenség, hogy
számos szülő csak azért vállal sok
gyermeket, mert a gyermekek után
járó támogatásokból a szülők meg
tudnak élni, és így a gyermekvállalás egyszerű megélhetési formává
silányul, és kialakul a megélhetési
szülők egyre népesedő tábora.”
Mint ismert, Berettyóújfaluban
is problémaként jelentkezik a közoktatási törvényben meghatározott
kötelezettségek megszegése és az
emiatt indult szabálysértési eljárások növekvő száma. Míg 2006-ban
33 volt, 2007-ben 49, ez év május
közepéig pedig már 45 esetben
indult szabálysértési eljárás. Mint
országosan is, a képviselő-testületben megoszlottak a vélemények
azzal kapcsolatban, hogy a szociális
támogatásokat lehet-e feltételekhez
kötni. Végül amellett voksoltak,
hogy meg kell vonni a gyermekvédelmi támogatásokat azoktól a
szülőktől, akik gyermekeiket nem
járatják iskolába, illetve az iskolai
életmódra felkészítő kötelező óvodai foglalkozásokra, és ezzel gyermekeik nevelését, értelmi erkölcsi
fejlődését veszélyeztetik.
Jóváhagyták a képviselők a
távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjait is. A folyamatos gázáremelések miatt a Herpály-Team Kft.
kénytelen volt ismételten benyújtani
a hődíj emelésre vonatkozó javaslatát, amely azonos mértékű (6,8 %)
a földgáz hatósági díjemelésével. A
távhőszolgáltatás alapdíjai a határozat szerint továbbra is változatlanok
maradnak.
A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat is szolgáltatási
díjemelési kérelemmel fordult a
képviselő-testülethez. Eszerint a temetői létesítményeket igénybe vevő
kívülálló szolgáltatóktól mintegy
30 százalékkal több hozzájárulást
kérnek a jövőben, hogy csökkentsék
a temetőüzemeltetés veszteségét.
Az emelt díjtételek közvetlenül a
temetési szolgáltatókat érintik, a
lakosságra csak áttételesen vonatkoznak.
Nehéz helyzetben
a Területi Kórház
A következő két napirendi pont
a Területi Kórházra vonatkozott.
Először jóváhagyták a pályázat

útján kijelölt javaslatot, hogy az
intézmény 80 éves évfordulójának
tiszteletére a Gróf Tisza István
Kórház nevet vegye fel.
Az ülésen jelen lévő dr. Muraközi Zoltán vezette be a következő
napirendi pontot. Az orvos-igazgató elmondta, törvénymódosítást
szeretnének kezdeményezni a
Területi Kórház súlyponti kórházzá
minősítése érdekében. Kifejtette,
a 2007. április 1-jén életbe lépő új
egészségügyi struktúra kialakítása
területi kórháznak minősítette az
újfalui kórházat, ami sok szempontból hátrányos. Egyrészt nem
garantálja törvény az intézmény
ágyszámait és szakmai struktúráját, másrészt igen alacsony szinten
tartja a finanszírozást. Így a lehetséges bevételek jóval alatta maradnak a kívánatosnak. Dr. Bulyovszky
István főigazgató főorvos a város
polgármesteréhez írt levelében
ezzel kapcsolatban a következőket
írja: „Mostanra elkövetkezett az a
pillanat, melytől változatlan körülmények között vállalásainkat
(hogy több szempontból súlyponti
szintű ellátást végeznek) nem tudjuk tovább teljesíteni. Két lehetőség
van előttünk: az egyik az, hogy az
önkormányzat törvénymódosítást
kezdeményez, melynek célja, hogy
kórházunk bekerüljön a súlyponti
intézmények körébe, és teljesítményünk alapján magasabb finanszírozás megállapítását kérjük. Ezzel
a lépéssel – ha sikerrel jár – kórházunk eddig ellátási struktúrája
és vállalásai tarthatókká válnak. A
másik lehetőség, hogy a súlyponti
vállalásokat elvetjük, és egy nappal
teljes ellátási struktúrát biztosító,
de az ügyeleti ellátásában egy jelentősen csökkentett, lényegében készenléti jellegű ellátást tudunk csak
biztosítani. Ez utóbbi megoldás
bár pénzügyileg tartható pályának
tűnik, szakmailag és társadalmilag
komoly visszalépést jelentene, és
egy olyan pályára állítaná a kórházat, melyről talán visszalépésre
soha nem lesz módunk.”
A főigazgatói levél, illetve az
orvos-igazgató által szóban elmondottak igen komoly és megfontolandó probléma elé állították
a képviselőket, ezért a napirendi
ponthoz többen hozzászóltak.
Gyula Ferencné országgyűlési képviselő asszony arra emlékeztetett,
hogy korábban az volt a tét, hogy
bezárják-e a kórházat vagy sem, és
sikerként könyvelte el, hogy minden osztály megmaradt. Szerinte
a törvénymódosítás kezdeményezéssel csak akkor érheti el a kórház
a célját, ha egyeztetve a térség
önkormányzataival valamennyien
támogatják azt. Véleménye szerint
minden átalakítást megtett a kórház menedzsmentje, ez azonban
még nem elég ahhoz, hogy súlyponti kórház legyen. Javítani kell
a szakmai mutatókon, a szakember
gárdán, és minimum két szakterületen oktató kórházzá kell ehhez
váljon. Gondolkodni kell a határ
túloldalával való egészségügyi
együttműködésben is. A képviselő
asszony javaslatait meghallgatva

Szeifert Ferenc polgármester és
Muraközi István alpolgármester
ígérte, hogy egyeztetéseket követően a törvénymódosítási kérelmet a
térség önkormányzatainak aláírásaival nyomósítják majd.
Ezután a város közalapítványainak – a Berettyóújfalu Városért
Közalapítvány, a Berettyóújfalu
Város Sportjáért Közalapítvány,
illetve az Önfenntartás Közalapítvány – 2007. évi munkájáról
tárgyaltak a képviselők. Kovács
Zoltán kuratóriumi elnök az alapítványuk által benyújtott pályázatok eredményéről számolt be,
Béres Béláné pedig segítséget kért
ahhoz, hogy az általuk támogatott
szenvedélybetegek két szálláshelyét
felújíthassák, illetve állagmegóvást
tudjanak azokon végezni.
Szerződéskötések
a Herpály-Teammel
Jóváhagyták a képviselők, hogy a
Herpály-Team Kft. átszervezéséhez
szükséges feladat-ellátási keretszerződést megkösse az önkormányzat
a céggel. A Herpály-Team Kft.-hez
már eddig is közfeladat-ellátási
szerződés kötötte az önkormányzatot, például az uszoda-üzemeltetés,
a piac-üzemeltetés, az ivóvíz-szolgáltatás, fűtés stb. szempontjából,
a mostani, kiegészített szerződés
pedig ezeken kívül tartalmazza a
költségvetési szervek ingatlanjainak
takarítási, karbantartási feladatait,
valamint a közterület fenntartási
feladatokat, a közterületek tisztántartását és a zöldterület gazdálkodási, parkfenntartási feladatokat,
illetve az intézmény-fenntartási
feladatokat is.
Ehhez kapcsolódott a következő
napirendi pont is, amely vagyonkezelési szerződésben rögzítette,
hogy a Herpály-Team Kft.-hez
utalt közfeladatokhoz szükséges
létesítmények, illetve vagyontárgyak kezelési jogát is a HerpályTeam Kft.-nek adják át ez év július
1-jétől. A képviselők támogatták
mindkét szerződés megkötését,
és felhatalmazták Szeifert Ferenc
polgármestert ennek kivitelezésére. A berettyóújfalui székhelyű
General-Építő ’98 Kft.-t hirdették
ki nyertesnek a Berettyóújfalu Város
Önkormányzata által fenntartott két
kollégium-épület felújítása és egy
kollégium iskolaépületté átalakításához megindított közbeszerzési
eljárásban.
Pályázat benyújtásáról döntöttek
a berettyóújfalui bölcsőde bővítésének második ütemére, illetve
jóváhagyták, hogy a BERÉPO Kht.
is pályázzon a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökséghez az intézmény által
használt ingatlan felújításának és
akadálymentessé tételének támogatására. Az érintett szülők kérésére
hozzájárultak, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek számára egy
speciális csoportot hozzanak létre
a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde Rákóczi Tagóvodájának egy üres csoportszobájában. Ezt a csoportot a
Kihívással Élők Nappali Intézménye
tartaná fenn Kerek-erdő címen. 16
gyermek számára biztosítanának ellátást, illetve a fent említett helyiség
használatáért bérleti díjat fizetnének
az óvodának. Összeállították az
önkormányzat 2008. második félévi
munkatervét is. Zárt ülésen döntöttek a Zeneiskola igazgatói állásának
pályázatáról, ennek értelmében
újabb 5 évre Szilágyi Péter igazgató
irányíthatja az intézményt, illetve
szintén zárt ülésen október 31-ig
meghosszabbították a művelődési
központ jelenlegi igazgatójának,
Porkoláb Lajosnak a kinevezését.
Ugyancsak a nyilvánosság kizárásával határoztak a képviselők szociális
és népjóléti ügyekben is.

Gróf Tisza István
Kórház

Fotó: Kari
(archív)

Az önkormányzati akarat visszaadta eredeti nevét, nyolc évtized
múltán Berettyóújfalu kórházának ismét Gróf Tisza István Kórház a
neve. A bihari térség legfontosabb egészségügyi intézményének már
csak a rangját kell visszaszerezni. Előbbit 1945-ben vették el, utóbbit
2005 óta folyamatosan.
A reformnak hirdetett egészségügyi piacosítást hangos viták
kísérik a Parlamentben, az önkormányzatok szintjén és a sajtóban.
Emlékezhetünk, milyen erővel és gyakran támadták dr. Vitányi István országgyűlési képviselőt itt, a Bihari Hírlapban is: ne riogasson!
Tudomásul kell venni, hogy nem felelünk meg a törvényes előírásnak,
ezért nem tarthat igényt Újfalu a súlyponti kórház státuszára – ezeket
írta egy helyi képviselő. S miközben a szocialista kormányzatnak
hálálkodott, elfelejtette szóba hozni, hogy az Újfalu által nem teljesíthető feltételeket a parlament szocialista többsége szabta meg, ezért
nem lehet érvényesíteni a méltányossági szempontokat. Emlékszem,
jött Kökény Mihály és a képviselő asszony nagyívű memorandumára
rányomta az igazság pecsétjét ekképpen: Újfalu kórházának akkor
van jövője, ha érzékeli, hogy más a filozófia, más a stratégia. Lám
csak, lám! Filozofikus hajlamok nélkül nem megy. Aztán érkezett
államtitkár úr is, Kincses Gyula. A filozófiának ő adott értelmezhető magyarázatot: „a berettyóújfalui kórháznak nem kell mindent
tudnia, az legyen a dolga, hogy humánus, jó minőségű szolgáltatást
nyújt az embereknek.”
Hol volt már, s hol van már a „jóléti rendszerváltás” keretében
reformként hirdetett alapvetés? Az, hogy 50 km-es körzeten belül
minden embernek joga van magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz,
súlyponti kórház eléréséhez. Hová lett a tavalyi hó?
Amikor 2007 tavaszán Vitányi képviselő úr a Parlamentben szóvá
tette a kórházi ügy káros pályamódosításának dolgát és Berettyóújfalu
kórházát, a súlyponti státuszt érintő módosító indítványt terjesztett
a T. Ház elé, a Hajdú-Bihar Megyei MSZP-s képviselők – közöttük
Gyula Ferencné asszony, a bihari térség választott képviselője – ezt
nem támogatták. Milyen lehangoló. S annál is több: hűtlenség a
választói érdekek képviseletéhez!
Berettyóújfalu önkormányzati testülete most felhatalmazta a város
polgármesterét, hogy a biztonságos betegellátás, a gyógyításhoz való
egyenlő esélyek, a méltányosság és a szolidaritás egészségügyi elveinek
megteremtése érdekében kezdeményezze kórházunk státuszának megváltoztatását. Ezzel most egyetértett Gyula Ferencné képviselő asszony
is. Csak hát… az esélyek megváltoztak. Hová lett a tavalyi hó?
Szívós István

Pályázati felhívás!
Berettyóújfalu Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, Berettyóújfalu Város Önkormányzata, az ADITUS Zrt. és a Városvédő Egyesület
közösen helyi roma származású, az általános iskola 5-8. osztályos tanulói,
illetve középfokú képzésre felvételt nyert, minimum 3.00 tanulmányi átlaggal rendelkező diákok részére 2008/2009. tanévre tanulmányi ösztöndíj
pályázatot ír ki 2008. július 11-től.
A pályázaton elnyerhető támogatás
4000 forint értékű tanszervásárlási utalvány.
Beadási határidő: augusztus 11.
Eredményhirdetés augusztus 19.
A pályázatokat egy példányban kérjük eljuttatni a
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György út 17-19. postacímre.
A borítékra kérjük ráírni:
Roma ösztöndíj pályázat 2008.
A pályázat benyújtásához adatlapok átvehetők a C.K.Ö irodában, Kossuth u. 6. sz. vagy letölthetők a www.berettyoujfalu.hu honlapról.
Balog Antal – 30 501-5004
Pap István – 30 503-7640

HITEL!

Még nincs nyári szünet
az önkormányzatnál

2008. július 11.



LAKÁSVÁSÁRLÁSRA
SZABADFELHASZNÁLÁSRA
SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖK
Kedvezőtlennek érzi meglévő lakáshitelét?
Magas élet- és hitelfedezeti biztosítással kombinált?
 Még magasabb összegre lenne szüksége?
Hívjon bizalommal!
B. Monok Ildikó
30 555-6808
Email: hitelek.hitelek@gmail.com
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KULTÚRA

Ünnepeljük együtt
államalapításunk
évfordulóját!
Szent István-napi előzetes programajánló:
augusztus 19.:
Ifjúsági Fúvószenekar és mazsorettek,
virágkarneváli csoportok,
vásári komédiások felvonulása a Bajcsy-Zsilinszky utcán
Színpadi programok a Szent István téren:
4 for Dance
Détár Enikő és Rékasi Károly – utazás a musicalek világában
Somló Tamás és az LGT emlékzenekar
A rendezvényt tűzijáték zárja.
augusztus 20.:
Bihari Múzeum:
„Mindennapi kenyerünk
– Az elvetett búzától az újkenyérig –
családi múzeumi délután
Sinka István Városi Könyvtár:
„Mátyás annyi dicső emlékét hagyta nevének...”
Mátyás és kora - történelmi társasjáték családoknak
Az est folyamán a múzeumkertben fellépnek:
Zeneteátrum – részletek az István a király rockoperából
Princess – hegedű trió
A belépés díjtalan!
Részletes programajánló a következő számban!

Szétszóródásunk
idején…
A bibliás Ady 1914-ben írta
A szétszóródás előtt című versében: „S míg úrfajtánk egymást s
a népet falta,/ Tunya álmainkat
jég verte/ S még a Templomot se
építettük föl.”
Templomot építeni nagyon
nehéz. Ezer akaratból, tízezer
vágyból, milliónyi áhítatból lehet.
A híres építőmestereknek tudásuk
mellett legfőbb erényük mindig az
alázat volt. A Templomokon áldás
így lehetett. Ezer esztendők során
a hit nélkül emelt méltóságteljes
templomok és büszke tornyaik
is az idők viharában csak porladtak. Háborúk, forradalmak és
rendszerváltozások diktatúráitól
leomlottak.
Egy Templomépítő mester körünkből most eltávozik. Nagy Béla
lelkipásztor úr az elmúlt vasárnapi
istentisztelet után bejelentette,
hogy egyházközségünkben vállalt
szolgálatát befejezi. A karcagi
református közösség és a város
meghívására ott teljesíti tovább
lelkipásztori és tanító-nevelői hivatását. Az egyházkerület püspöke,
dr. Bölcskey Gusztáv úr ehhez
hozzájárulását adta.
Erősnek nem mondható várunk
bihari sáncai így bizony némileg
gyengülnek, még ha ezzel a kunsági
vártán javul is a biztonság.
Fiatal lelkipásztorunk pályafutásának első szakasza ezzel lezárult.
Reá új szolgálat, az építés új feladatai várnak. Példája itt marad szeretetünkben. Emlékezetemben a
nagy kálvinisták alázatos és szerény
utódaként, avatott prédikátorként
él tovább. Jobb kezében mindig a
Szent Biblia, kinyitva éppen ott a
textus verseinél és hirdeti, magyarázza az ige tanításait, Jónás próféta
nagy tanulságokat példázó négy
könyvét négy szószéki szolgálat
alkalmával.
Nagy Béla tiszteletes úr erkölcsi felfogása és világnézete
szilárd hittudományi alapokra
épült. Mondanivalójában mindig
átsüt a hit ereje, az igazság és az
őszinteség. Úgy gondolom: hittel
vértezett prédikátor, úgy hiszem:
gyülekezeti gyámolító.
Az egyházi életben való munkásságát – kívülállók – nem ismerhetjük. Amikor távozását és
annak okait bejelentette, a tényt a

XXXII. Bihari honismereti tábor
Június 23. és 29. között harminckettedik alkalommal rendezte meg
a Bihari Múzeum Baráti Köre a
Bihari honismereti tábort. Hétfőn
délután – a helyválasztás kezdeti
nehézségeit leküzdve – régi-új helyszínen, a Szabó Pál Kollégiumban
várták a tábor vezetői azokat a közelről s távolról érkező gyerekeket,
akik ismét összesereglettek, hogy
ízelítőt kaphassanak a bihari térség
régmúltjából, népéletéből, illetve
természeti értékeiből. Első este –
ráhangolódásként – Berettyóújfaluval ismerkedtek a fiatalok, a régi
táborok programjaiból felelevenített
„akadályverseny” formájában,
melynek állomásai voltak többek
között a római katolikus, valamint a
reformtus templom, az olimpiai tölgyek, valamint a Bihari Múzeum.
A hét hagyományosan közös
kirándulással indult. Idén a békésbihari térség megismerése volt a
cél, így a táborozók útba ejtették a
sarkadi Márki Sándor Helytörténeti
Gyűjteményt, a geszti Tisza-kastélyt,
ahol a neves politikuscsalád ma iskolaként funkcionáló „ősi fészke”
mellett a parkban álló kis emlékház
kapcsán Arany János itteni éveiről is
hallhattak, hiszen 1849 után, rövid
ideig itt húzódott meg az egykori
nemzetőr Tisza Domonkos házitanítójaként. A nap Biharugrán zárult,
ahol először a tavaly májusban
átadott Bihari Madárvártán, majd
a Körös-Maros Nemzeti Park területein ismerkedtek meg a Kis-Sárrét
és a Dél-Bihari Síkság élővilágával,
majd a faluban a kiemelkedő népi
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író, Szabó Pál frissen felújított egykori lakóházában tettek látogatást,
ahol egy rendhagyó irodalomóra
vitte közelebb a hallgatóságot a 20.
század jeles irodalmi irányzatához
és annak jeles szereplőjéhez.
A szakmai munka ebben az
esztendőben is három szakcsoportban folyt.
A régészeti-helytörténeti csoport munkáját a tábor vezetője,
Krajczárné Sándor Mária irányította, aki elsőként a város határában,
az Arany János Gyermekotthon
elnevezésű lelőhelyen folyó régészeti feltárásra vitte el a csapatot.
Itt Szolnoki László, a debreceni
Déri Múzeum régésze számolt be
az eddigi eredményekről, és biztosított lehetőséget arra, hogy az ifjú
kutatók bekapcsolódjanak néhány
órára az ásatás munkájába. A másik
két napon a 20. század megismerése

Magyarajkú pedagógusok
Berettyóújfaluban
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jelenlévő egyházközségi elöljárók
mély hallgatása kísérte. Az itteni
közel három évi szolgálatról szó
nem esett. Barátságok erkölcsi
felelősségét, viszályok irdatlan
súlyát viszi-e vállain – nem tudhatjuk. Lelkiismeretével ő maga
ezt bizonyosan elrendezte. Az
elválás váratlanságában nekünk
meg kell nyugodnunk. Találgatni
is lehet, vitatni és szembeszállni
az érzelmekkel is. Egyet nem tehetünk: nem minősíthetünk. Nem
tudhatjuk, gyötrelmesebb szívvel
távozik-e tőlünk, mint amilyennel
mi – nagyon sokan – itt maradunk. Abban bizonyosak lehetünk,
hogy álnokság az ő szívében nem
lakozik.
Karcagon az egyházi és a városi
vezetők is tudják, hogy minden
az iskolán múlik. Nagy Béla tiszteletes úr mostantól a karcagi
egyházközség fenntartásába került
gimnázium vezető vallástanára
lesz. Emellett szószéki szolgálatot
is vállalt, hiszen a krisztusi példa
erejét és hatalmát „alkalmas és
alkalmatlan időben”, mindig hirdetni kell.
Minden az iskolán múlik. Mai
világunkban mindennél fontosabb:
eszményeket kell állítani, és újra
és újra erősíteni kell hitünket. A
tanuló ifjúság eszményévé kell
fejleszteni a keresztény erkölcs és
műveltség évszázadokon át jelen
való példáját.
Ez lesz most már lelkipásztorunk feladata, szolgálni a „konok”
kunságiak hitét és reményeit a
szétszóródás előtt.
Szívós István

Első alkalommal rendeztek
a berettyóújfalui Igazgyöngy
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben határon túli magyar
pedagógusok számára művészeti
továbbképzést. Ezzel kapcsolatosan kérdeztük Lisztesné Ritók
Nórát, az iskola vezetőjét.
A művésztanártól megtudtuk,
ez egy ötnapos rendezvény, melyet
a Balassi Intézet szervezett, akik a
határon túli magyar képzések koordinálásával foglalkoznak. Most
három országból, Romániából,
Szlovákiából, Szerbiából érkeztek
magyarajkú pedagógusok (óvónők, tanítók, tanárok) hozzájuk. A
rendezvényük neve: „Művészeti nevelés a hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztatására”. A képzés célja,
hogy a pedagógusok amit itt láttak,
hallottak, be tudják építeni otthon
a pedagógiai munkájukba.
A foglalkozásokon a résztvevők
hallhattak a hátrányos helyzetű
gyermekek saját képi világának
kialakításáról grafikai technikákkal, fantáziafejlesztésről festészeti
technikákkal, a finommotorika
fejlesztéséről, a kézműves technikák
elsajátíttatásáról, helyi hagyományok ápolásáról, a vizuális kifejezés
és kreativitás fejlesztésének lehetőségeiről, a gyermekek speciális
Fotó: Kari

részképességeinek fejlesztéséről, a
múzeumpedagógiáról, mint oktatási területről.
Összesen 29-en érkeztek a
programokra, a Móló Panzióban
szállásolták el őket. Kulturális programokat is szerveztek számukra,
melyek során megismerkedhetnek
városunk és a megye nevezetességeivel. Ezen a héten Debrecenben
(Déri Múzeum, Nagytemplom) és
Nádudvaron voltak, illetve meglátogatták helyben a Csonka-tornyot és a Bihari Múzeumot, majd
megtekintik a Liszt Ferenc orgonát
a református templomban, illetve
városnézést is terveznek. A résztvevők számára az utazás és szállás ingyenes, az állam állja a költségeket.
Azok, akik jelentkezni szeretnének
erre a programra, a saját országukban kell ezt megtenniük az ottani
pedagógus szövetségeknél, és ők
választják ki azokat, akik jöhetnek.
Az Igazgyöngy Művészeti Iskola
évek óta részvevője a különböző
nyári akadémiáknak, és idáig mindig
ők utaztak. Jövő héten utazik két kollégájuk a szlovákiai Komáromba és
rá két hétre Rimaszombatra. Mindkét helyen képzést fognak tartani,
hasonlót a berettyóújfaluihoz.
Hegedűs Gyula
újságíró gyakornok

következett, az idén 80 éves Területi
Kórház múltjába pillantottak be a
Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban,
valamint a Bihari Múzeumban
fellelhető források és emlékek
segítségével.
A néprajzi csoport Nagy Réka
és Kolozsvári István néprajzosok
vezetésével Bakonszeget tűzte ki
úticélul, ahol próbáltak teljes népéleti keresztmetszetet kapni és adni
a településről. A település és a temető szerkezetén keresztül bemutatni
a falu társadalmi életének változásait, a Tájház megismerésével a
népi építészetet és a hagyományos
lakáskultúrát, emellett pedig a
Bessenyei-emlékházat és az egykori
Nadányi-Miskolczy kúriát meglátogatva a Bakonszeghez kötődő
hírességeket. Végül meglátogatták
Kardos Gézánét, aki népéleti festményein keresztül a mindennapi

munkafolyamatokat, az ünnepeket,
az egyének és az egész faluközösség
szempontjából jelentős alkalmakat
örökítette meg a lehető leghitelesebben.
A természetjáró csoport Váncsod, Hencida és Bakonszeg határának természeti értékeit vizsgálta
ebben az esztendőben. A szíkes
pusztagyepek, a minden évben
más és más arcát megmutató Csere-erdő, valamint a Berettyó-ártér
gazdag növény- és állatvilága mutatkozott meg a csoport tagjai számára
Hődör István, a hajdúböszörményi
Zöld Kör szakavatott munkatársa
segítségével.
A már jól összeszokott táborozók végül ismét közösen keltek
útra, most északi irányba. Látogatást tettek Nagykerekiben, a
Bocskai-várkastélyban, Kismarja és
Szentpéterszeg tájházaiban, illetve
a Pocsajban elköltött ebéd után a
pocsaji láphoz tettek gyalogtúrát.
Az estét a Bihari Népművészeti
Egyesület alkotóházának udvarán
zárta a csapat, ahol jó hangulatban,
igazi tábortűz mellett fejeződött be
a tartalmas hét.
Vasárnap, a szokásos záró kiállításon számoltak be a megjelent
rokonoknak és érdeklődőknek a
fiatalok az elmúlt napokban szerzett
ismereteikről és élményeikről, majd
a táborzáró ünnepség után, mielőtt
hazaindultak volna, ismét elhangzott az eddig mindig eredményt
hozó búcsúmondat: „Jövőre veletek
ugyanitt!”
Kolozsvári István

Szünidei pajti-party
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Az idei vakáció alatt sem maradhatott el az évek óta megrendezett Pajti-party néven ismert
nyári napközis tábor. A névből
is kiderülhet, hogy gyerekeket
érintett, egész pontosan a nyolc és
tizenkét év közötti korosztályt, akik
a város összes iskolájából jelentkezhettek résztvevőnek. A tábor
költségeinek nagy részét pályázati
úton, az önkormányzat oktatási
és kulturális bizottságától kapott
pénzből fedezte a Városi Szociális
Szolgáltató Központ. A fennmaradó összeget, amely konkrétan a
gyerekek étkeztetéséhez kellett, a
szülők fizették.
A két héten keresztül zajló
program június huszonharmadikán kezdődött, és mint minden
évben, úgy idén is a berettyóújfalui
Nadányi Zoltán Művelődési Központ kiállítótermében kapott helyet
a gyereksereg. Itt reggel fél nyolctól
várták a gyerekeket a programok
szervezői, név szerint Goronné
Ondré Katalin, Haklik Andrásné,
valamint Kecskeméti Anett. Miután összegyűlt a huszonhárom
táborozó, minden nap délelőtti
foglalkozásokat tartottak, melyek
változatosak és szórakoztatóak
voltak gyerekek számára. Rengeteg
kézműves feladatot kaptak a diákok, például gipszképek készítése,
gyöngyfűzés, színezés, ragasztás,
faragás. Az elkészített alkotásokkal
kidíszítették termüket, vagy haza is
vihették munkájukat. A gyerekek
szinte minden feladatot élveztek,
és szívesen csinálták őket.

A legfontosabb, hogy a gyerek
ne kötelezettségként élje meg a feladatokat, hanem élvezze azok végrehajtását - mondták a szervezők.
Ebben a szellemben telt minden
foglalkozás, minden nap és az egész
tábori idő. A délelőtti program után
ebéd következett, majd délután egy
órakor újabb, délutáni foglalkozás
vette kezdetét. Itt szellemi vetélkedőket, vicces, játékos feladatokat
végeztek. Activitiztek, társasjátékoztak, székfoglalót játszottak, néptáncot tanultak. A gyerekek elmondták,
hogy a lányok inkább díszeket
készíteni, a fiúk pedig kártyázni,
focizni szeretnek. Rendhagyóan
alakultak a péntek délelőttök is,
hiszen a gyerekek által „fakanál”
néven emlegetett sütő-főzőfoglalkozáson pudingot, babapiskótát
készítettek az ifjú szakácsok, majd
élvezve munkájuk gyümölcsét,
csemegéztek is belőle.
Kiemelték a keddi napokat,
amelyek fürdőzéssel teltek a helyi
strandon, illetve a csütörtököket,
amiken kirándulni mentek. Első
héten Bakonszegre utaztak, és
meglátogatták a Bessenyei-kúriát.
A második héten Gyulára indultak,
ahol a vár bejárása és a cukrászat
megtekintése, termékeinek megkóstolgatása volt a csapat célja.
A tábor végeztével elégedetten
távozott gyerek és felnőtt, táborlakó
és táborvezető. Mindannyian élvezték a közös napokat, és már várják
a jövő nyári Pajti-partyt.
Szőllősi Tibor
újságíró gyakornok
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A falugazdász rovata
Amióta az ember növényeket
termeszt saját szükségletei kielégítésére, azóta tudja, hogy az időjárás
a legnagyobb úr. Most, így aratás
tájékán is folyamatosan az eget
kémleljük, lesz-e eső, vagy nem.
Ami jól jön az egyik gazdának, az
biztosan nem jó a másiknak, mert
még renden a szénája, még gyorsan
ki kell szórni egy kis fejtrágyát,
nincs kész a vegyszerezés. PéterPál napján – amikor köztudottan
megszakad a búza gyökere – azonban már az aratásra is gondolni
kell. Ebben az évben az „időjárás
felelős” nagyon sok gondot okozott
- nemcsak a gazdáknak -, hiszen az
esők, jégesők, viharok, teljesen össze
kuszálták a kalászosokat. A gyomosodás beindult, megkezdődött a
gombásodás folyamata is, elég sok
a fuzáriumos búza. Érdekességként
jegyzem meg, hogy az ókori rómaiak Rubigos és Rubigó nevű isteneikhez imádkoztak, hogy ne legyen a
gabonájuk rozsdás. Sőt összekötve a
„kellemest a hasznossal”, Rubigália
néven ünnepséget rendeztek tiszteletükre, ahol áldozatot mutattak be,
természetesen nem elfelejtkezve a jó
itáliai borról.
Visszatérve az aratás hivatalos részéhez, Berettyóújfaluban is
megkezdődött mind az őszi árpa,
mind az őszi búza betakarítása. Az
alábbi vetésterületeken kell aratni
az újfalui gazdáknak:
Növény
Vetésterület ha
Őszi árpa ------------------ 610
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Őszi búza ---------------- 1.410
Tavaszi árpa ---------------- 391
Zab ------------------------- 410
Magborsó (takarmány)------90
Őszi káposzta repce ------- 240
Szalma betakarítás ------ 3.151
Tarlóhántás -------------- 3.295
Gondolatom szerint a lap megjelenésének idejére az aratás kellős
közepén leszünk, és semmi sem
háborgatja ezt a nagyon fontos
munkát. Egyelőre a felvásárlási
árakról még csak híreket hallottam,
de kialakul lassanként a végleges ár
is. Június végén voltam a Debreceni
Egyetem Agrártudományi Kara
által rendezett búzatermesztési
tanácskozáson, ahol többen elmondták, hogy a 42 - 45.000 forint
körüli tonnánkénti árat tartanák reálisnak, akkor lenne jövedelmező a

búzatermesztés. Bízom benne, hogy
a gazdák nem fognak csalatkozni a
2008 évi búzatermesztésben – sem a
termésátlagokban, sem a minőségben, sem a felvásárlási árakban.
A falugazdász iroda tájékán
relatív a csend, hiszen elkezdtük a
Mezőgazdaági és Vidékfejlesztési
Hivatallal (MVH) a földalapú támogatások helyszíni ellenőrzését. Ennek a következménye, hogy a vidéki
településeken július hónapban nem
lesz ügyfélfogadás, csak Berettyóújfaluban, a Kossuth u. 6. sz. alatt levő
körzetközponti irodában.
Határidős feladatok:
Termeléshez kötött anyatehén
támogatás: 2008. július 31.
Félig önellátó gazdaságok kifizetési
kérelem beadása: 2008. július 31.
Ékes Irén
falugazdász

Megyei polgárőr nap
Június 21-én Balmazújvárosban
rendezte meg a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség a megyei
polgárőr napot.
Ezen a napon Mazács Ferenc
alelnök Ezüstkereszt kitüntetést
vehetett át dr. Túrós Andrástól,
az Országos Polgárőr Szövetség
elnökétől, valamint Tóth Attilától,
a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr
Szövetség elnökétől. Erre az elismerésre nagyon rászolgált polgárőr
társunk, aki sok éve szervezi a
szolgálatokat, és segíti a munkánkat.
A múlt esztendei rendezvényhez
hasonlóan beneveztünk a kispályás
labdarúgóversenyre. A szurkoló-

Megköszönjük
Az Összefogás a Berettyóújfalui
6. sz. Óvoda Gyermekeiért
Közhasznú Alapítvány nevében
köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2007-ben személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották alapítványunknak.
Az APEH által átutalt 68.000 Ftot és az NCA pályázatán nyert
100.000 Ft-ot a szabványoknak
megfelelő udvari játékok vásárlására és szakszerű kihelyezésére
fordítottuk.
Tárgyévi összes bevétel:
627.000 Ft
Összes ráfordítás
536.000Ft
Eredmény:
91.000Ft
2008-ban is várjuk támogatásaikat az OTP 11738046-20036029
sz. számlaszámra.
Nagyné Molnár Viola,
a kuratórium elnöke

Nálunk olcsó
és hatásos!
Hirdessen
a Bihari
Hírlapban!

tábort erősítette dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő, Muraközi
István alpolgármester és dr. Lingvai
Csaba, városunk rendőrkapitánya.
A siker nem maradt el, és hatalmas
küzdelemben a második helyezést
sikerült megszerezni a 16 csapatos
versenyben, amihez gratulálunk.
A kiváló szervezésnek és a rendkívül jó időnek köszönhetően sok
ezer résztvevő tekintette meg a
polgárőr napot. Úgy érezzük, hogy
ismét sikeresen és eredményesen
képviseltük városunkat, polgárőrségünket.
Vilistein Levente
elnök

Kirándulás
a Magas-Tátrában
2008 tavaszán csatlakoztam
ahhoz a baráti körhöz, amely
színházat szervez; hol vonattal, hol
autóbusszal kirándul, történelmi,
kulturális emlékeket keresve.
Május közepén Erdélyi Józsefné
szervezésében három napra a Magas-Tátrába jutottunk el. Bringye
László autóbuszvezető menedzselésével egy nagy tudású, mindent
ismerő idegenvezetővel jártunk
Gömörben, a Szepességben, a
Stracenai-völgyben, a Szlovák Paradicsomban és a Magas-Tátrában.
A velünk egykorú Laci „bácsi”
mágnesként vonzott bennünket az
újabb és újabb csodák felé.
Elsőként a 700 éves Rozsnyó
négyzet alakú főterén a XVII.
században épült őrtornyot néztük
meg. Az építmény lábánál áll
Andrássy Franciska fehér márványszobra (1905), aki a város szegényeinek jótevője volt. Itt hallottuk
élettörténetét, amely nagyon felkeltette érdeklődésünket. A nagylelkű
Andrássy Dénes és a jóságos Franciska házasságát az Andrássy család
nem nézte jó szemmel. Hablawetz
Franciska operaénekesnő rangon
aluli választása volt Dénesnek. A
házaspár külföldön élt, ott is halt
meg. Akkor sem tértek vissza,
amikor Andrássy Dénes 1873ban megörökölte a krasznahorkai
várat, mégis felújíttatta és emlékeket állíttatott az Andrássyaknak,
hőn szeretett feleségének is. Megszámlálhatatlan jótettel segítette
a birtokán élőket, kórházakat,
árva- és szegényházakat hozott
létre. Az imádott asszonynak, Franciskának mauzóleumot építtetett
Krasznahorka völgyében.
Münchenből hazahozatta földi maradványait, 1904-ben újra
temettette. 1913-tól mindketten
itt nyugszanak márványkoporsóban. A mauzóleum kertjében a

ÉRVIZSGÁLAT
Computeres
Arteriográffal!

Postaládánkba érkezett

Tanévbúcsúztató parti

Szeretné elkerülni a
SZÍVINFARKTUST,
ÉRELMESZESEDÉST,
ÉRSZŰKÜLETET,
AGYVÉRZÉST?
15 perces
fájdalommentes
Arteriográf vizsgálattal
MEGELŐZHETŐ!
Az érelmeszesedés korai jelei
már fiatal korban is
kimutathatók!
A vizsgálat szakorvos
bevonásával történik.
DÍJA: 7500 Ft.

A II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola 2. b. osztálya – gyerekek,
szülők, pedagógusok – nagy lelkesedéssel készültünk erre a tanévzáró
partira, melyet június 6-án tartottunk az esős időjárás miatt az iskola
épületében.
A szorgos szakácsok már délután hozzáláttak a főzéshez, megterítettünk, sütemények, pogácsák,
üdítők, gyümölcsök kerültek az
asztalra. Közben volt időnk játékos sorversenyekre, vetélkedőkre.
Gyerekek, szülők, pedagógusok
együtt küzdöttek, izgultak, ki lesz
a győztes. Természetesen a zene,
tánc sem maradhatott el. Öregek,
fiatalok együtt ropták a táncot. Ezen
a délutánon kellemes élményekkel

lettünk gazdagabbak valamennyien.
A vacsora is elkészült, de előtte
„osztályfőnöki” órát tartottak a
tanító nénik. Megállapították, hogy
gyermekeink iskolai, városi, megyei, országos versenyeken értek el
komoly sikereket. Köszönjük pedagógusainknak, Bagosi Sándornénak
és Hoszpodárné Lisztes Annamáriának nevelő-oktató munkáját.
Eredményes, sikerekben gazdag
tanévet zártunk.
Köszönjük iskolánknak is, hogy
gyerekeinknek ilyen lehetőségeket
teremtettek. Kellemes nyári szünidőt kívánunk minden gyereknek
és pedagógusnak.
A 2. b. osztály
szülői munkaközössége

2008. július 11.

A vizsgálatot
az egészségpénztárak támogatják.
Üdülési csekket is elfogadunk!
Időpont, hely:

2008. 07. 29.
Berettyóújfalu,
Orbán Balázs tér 5 sz.
Berettyó Patika, a kórházzal szemben.

Az arteriográf-érvizsgálat
megóvhatja Önt
a korai szívinfarktustól!

NE FÉLJEN! NE VÁRJON!
Érdeklődés, bejelentkezés:

06-20-363-1669

tacskójuk emlékét szobor őrzi. Az
Andrássyakkal való ismerkedést
a betléri Andrássy-kastélyban és
annak angolparkjában folytattuk.
Jól benne voltunk a délutánban,
az autóbuszunk Dobsinán ment
keresztül, a Szlovák-érchegység
középső részén. A Dobsinai-jégbarlang üdülőközpontjában volt
a szálláshelyünk, de előtte még
a Sztracenai-völgyben utaztunk,
majd az érchegység kilátó pontjánál megálltunk, és a Gölnic-patak
szurdokvölgyében sétáltunk. Szinte mesevilágban jártunk a magas,
erdőborította hegyek között. Este
lett, mire Ruffiny szállodához érkeztünk az eget támasztó sziklafalak közé, a végtelen nyugalomba.
Másnap a Dobsinai-jégbarlanghoz vettük az irányt, ami a SzepesGömöri karszt területén, a Szlovák
Paradicsomban fekszik 969 méter
magasan. Az utolsó 1 km-t gyalog
kellett megtennünk, 130 méter a
szintkülönbség. Fújtattunk, szétszóródtunk, de feljutottunk. Az
idény első turistái voltunk a jégbarlangnak. Akik először láttuk,
csak ámultunk a 20-25 m vastag
jégképződményeken. A barlangot
Ruffiny Jenő királyi bányamérnök
fedezte fel. Autóbuszra szállva,
ismét mellénk szegődtek hűséges
kísérőink, az útmenti almafák
talpig rózsás-fehér ruhában. Idegenvezetőnk elmondta, a régiek
úgy tartották, hogy az utak vándorait segíteni kell az almafák
gyümölcseivel, és utat mutatnak,
merre van emberlakta település.
Közben Lőcse főterére érkeztünk.
Nem tudtuk, merre forogjunk,
annyi ott a szépség. Örömmel
nyugtáztuk, hogy a történelem
viharai megkímélték az értékeket,
az utódok megtartják, felújítják,

büszkélkednek vele. A gótikus
stílusú Szent Jakab templomban
minket is lenyűgözött a faragott
csipkézetű, 18 méter magas oltárkép. Ezután betértünk a lábakon
álló reneszánsz városházába (ma
múzeum), majd elmélkedtünk
az előtte álló, középkort idéző
szégyenketrecen. A főteret díszes
házak veszik körül, az egyik leghíresebb a Thurzó-ház. Kevés utazás
után Késmárkon voltunk, Thököly
Imre városában. Itt is megcsodáltuk a Felvidék gazdagságát jelző
házakat. Majd elsétáltunk a várba,
az udvarán levő várkútnál leültünk,
beszélgettünk. Késő délután a fő úti
célunk felé tartottunk, a MagasTátrába. Laci „bácsi” megmutatta a
legmagasabb csúcsot (Gerlachfalvi
2665 méter), és élvezettel beszélt
a Lomnici csúcsról, ahol 40 évig
csillagászkodott. Éjszakánkat a
csúcsok közelében töltöttük magánházaknál.
A harmadik napon Ótátrafüredről siklóval jutottunk fel a Tarajkára. Itt három vízesésből erőnk
miatt kettőhöz sikerült elgyalogolnunk. Ezután a Csorba-tóhoz
tartva több 10 km hosszan letarolt
fákat láttunk, a 2004. november 19ei tomboló vihar, majd a következő
évi tűzvész nyomait. Fájdalom ült
az arcunkra. Dél körül a Csorbatavat körbejárva megettük lassan
utolsó szendvicsünket is. Ezután
hazaindultunk az Eperjes-Kassa
útvonalon. Mindkét helyen a látnivalókból szemezgettünk. Idegenvezetőnk – aki a Magas-Tátrában
lakik – Kassáig kísért bennünket.
Hálás csoport voltunk… búcsúzott
el tőlünk Laci bácsi. Egy álomvilágban jártunk, köszönjük Bringye
Lacinak és idegenvezetőnknek.
Györfi Lajosné

2008. július 11.

5

KULTÚRA

Újdonságok
házunk tájáról

A 2007/2008-as tanév folyamán
több területen is sikerült a Toldi
Miklós Református Általános Iskolának megújulnia. A teljesség igénye
nélkül kívánok a legörömtelibb
változásokról beszámolni minden
kedves olvasónak.
Az épület hátsó bejáratánál
elkészült egy szép léckerítés és
az új nagykapu, mely jelentősen
hozzájárul az intézmény és tanulóink biztonságának növeléséhez.
Az udvar árnyas fái alá új padok
kerültek. A földszinti folyosó a kicsinyek tantermeit magában foglaló
része melegséget árasztó, valódi
falambéria ruhába öltözött. Leendő első osztályosaink tantermét a
tanulóbarát környezet kialakításának jegyében még otthonosabbá
varázsoljuk a tanév kezdetére.
Barátságos játszósarkot alakítunk
ki, ami az óvodás évek hangulatát
idézi fel a kicsikben.
Egy tanterembe pályázati pénzből, több mint egy millió forint
értékben kerül vadonatúj bútorzat, mely korszerű kialakításával,
mozgathatóságával lehetővé teszi
a legmodernebb pedagógiai módszerek alkalmazását is. A hatékony
oktató-nevelő munkát szolgálja az
is, hogy osztályaink ideális létszámúak, az egyéni fejlesztés tágabb
lehetőségeit vehetjük figyelembe
a gyerekek foglalkoztatásánál. (Az
előző lapszámban láthatták a fotót a
bútorok megérkezéséről.) Folytatásként még két tanterem bebútorozását tervezzük a közeljövőben. Szülői
és támogatói felajánlások érkeztek a
tantermek egy részének felújítására,
illetve az iskola külső lábazatának
rendbehozatalára.
Reményeink szerint a nemes
szándék hamarosan megvalósul, s
valamivel szebb külsővel ünnepelhetjük szeptember 23-án azt, hogy
80 esztendeje adták át ezt a városunk arculatát meghatározó épületet
az oktatás céljaira. Tehát a múlt is
kötelez bennünket, itt dolgozókat
arra, hogy a felröppenő negatív
hírekkel ellentétben tovább folytassuk a keresztyén és nemzeti értékek megismertetésén és ápolásán
alapuló nevelő-oktató munkánkat,

hiszen ezt az értékrendet közvetítő
iskolaként egyedülállóak vagyunk a
városban és a térségben.
Oktató-nevelő munkánkat segíti
tavasz óta egy új, nagyteljesítményű fénymásoló. Megkezdődött a
számítógéppark korszerűsítése is.
Modern, multimédiás számítógépek kerültek beszerzésre, a gyerekek
fejlesztését pedig interaktív szoftverek segítik szeptembertől. A beszerzés költségeinek túlnyomó részét
a jótékonysági estünk bevételéből
sikerült finanszírozni, köszönet
érte mindazoknak, akik hozzájárulásukkal segítettek bennünket. Az
iskola könyvtárába pályázat útján
100 ezer forint értékben szereztünk
be kötelező és ajánlott olvasmányokat, valamint ismeretterjesztő- és
környezetvédelemmel kapcsolatos
DVD filmeket. Számos egyéni
fejlesztést szolgáló kiadvánnyal is
bővült könyvtárunk.
A város iskolái közül elsőként
vezettük be a tanév során a Belső
gondozói rendszert, valamint a hátrányos és nem hátrányos helyzetű
gyermekek hatékony együttnevelését szolgáló programjainkat. Ezek
a programok a következő években
válnak igazán gyümölcsözővé,
hiszen a munka még most indult
el. Örömünkre szolgál, hogy a
Debreceni Református Kollégium
Gimnáziumának igazgatójával kötendő megállapodás szerint az iskolánkban végző 8. osztályos tanulók
felvételi vizsga nélkül juthatnak be
a nagy múltú intézménybe.
A nehézségek és a problémák
sokasága ellenére igyekszünk a
jóra, a pozitívumokra koncentrálni,
mert csak ez a szemléletmód lehet
segítségünkre abban, hogy elnyerhessük és megtarthassuk a szülők
bizalmát, akik az eddigiekben ránk
bízták gyermekeiket, vagy a jövőben
teszik ezt.
Magam és kollégáim nevében
kívánok kellemes, hasznos, szép
nyarat mindenkinek!
A megújult, megszépült iskolaépületbe várjuk és visszavárjuk a
feltöltődött, tanulni, fejlődni vágyó
tanulóinkat.
Jakabné Bogáti Ildikó

Hogy telik a nyarad?
Ismét eljött a nyári szünidő, az
iskolák padjai már egy hónapja
üresek. Az általános iskolások
táborozni járnak, valamint otthon
a kertben, játszótereken pihenik ki
az elmúlt tanévet. De mit csinálnak
ilyenkor azok a közép- vagy főiskolások, akik még nemrég tanulással,
érettségire készüléssel, vizsgázással
töltötték napjaikat? Vannak, akik
a nyári munkát választják, ha találnak valami maguknak valót,
de vannak, akik szórakozással és
kikapcsolódással múlatják idejüket.
Vajon milyen lehetőségeket kínál
a város ennek a korosztálynak?
Ennek jártunk utána, megkérdezve
fiatalokat és az őket célzó programok szervezőit. De haladjunk csak
sorjában. Berettyóújfaluban számos
fiatal él, és sok vendég is megfordul.
Logisztikai adottságai a városnak
elég jók, hiszen sokfelől fut be főút,
még a határ irányából is. Éppen
ezért az egyes rendezvények sok
érdeklődőt vonzanak, vonzhatnak.
Tehát adottságaink miatt érdemes
programokat szervezni, mert sokak
számára könnyen elérhető város
vagyunk. A helyi fiatalok arra a kérdésünkre, hogy milyen szórakozási
lehetőségeik vannak, a következőket
válaszolták:
„Én hétvégenként a helyi diszkóba vagy presszókba járok a barátaimmal, hétköznap pedig gördeszkázni szoktunk a BUSE-pálya
melletti Extrém parkban.” (16
éves fiú)
„Általában horgászom vagy
parkba járok sétáltatni a kutyámat,
de a strandunkat is kedvelem. Gyakran járok uszodába.” (26 éves férfi)
„Inkább más városokba járok
szórakozni, mert számomra nem
kielégítő a városban lévő szórakozóhelyek színvonala. Arra gondolok,
hogy korhatár nélkül beengednek
fiatalokat, akik ráadásul megdöbbentő, a kultúrától messze álló
viselkedést produkálnak.” (22 éves
lány)
„Imádok a Mezei-Vill FC mecscseire járni, mert ez jelenti számomra a kikapcsolódást. Nagyon örülök

információkat, bár a jelenlévőknek
nem volt ismeretlen a szürkehályog,
a glaukóma (zöld hályog) stb.
szembetegségek, de szakembertől
hallani ezek gyógyítási módját, az
új módszereket, a ma használatos
eszközöket a gyógyításban mindenkit érdekelt. Előadás közben
kérdezhettünk is, főorvos asszony

zási lehetőségek legyenek, de ezért
csak kevesen tesznek.
***
Miután a város fiatalságát és
szervezeteiket megkerestük, véleményeiket meghallgattuk, hivatalos
oldalról közelítettünk a témához.
Felkerestük az önkormányzat dolgozóját, Kolozsvári István kulturális menedzsert, akivel tervekről,
sikerekről, lehetőségekről beszélgettünk.
– Az ifjúságot érintő szórakoztató
intézmények fejlesztésére milyen
tervek vannak?
– Már évek óta tervben van a
strand fejlesztése, átalakítása. Sajnos
területi akadályok is vannak, hiszen
teljesen körbeépült, nem bővíthető.
De átalakításokról vannak tervek.
– Az emberek szerint lassan
halad a strand fejlődése. Mi ennek
az oka?
– Mint mindenütt, a pénz hiánya
a gond. Pályázati forrásokból próbálunk előrelépést elérni. Jelenleg
is van beadva pályázat, de nem
könnyű megnyerni a szükséges
összegeket.
– Próbálták már magánszemélyek megvásárolni a fürdőt?
– Igen, kaptunk már ajánlatot,
többet is. A célunk viszont az, hogy
a város tulajdonába maradjon a
strand.
– A mozi jelenleg magán kézen
van, és sokan panaszkodnak rá, hogy

Fotó: Kari

nem üzemel. Attól félnek, hogy ez
történne a stranddal is?
– Pontosan. Féltjük a tulajdonunk, mert a város lakosságának
érdekeit kell szem előtt tartanunk.
Visszatérve a mozira, a tulajdonosának üzemeltetnie kellene.
Amennyiben a határidő lejártával
is így marad a helyzet, a szerződés
szerint visszaszáll a tulajdonjog az
önkormányzatra.
– Melyek az utóbbi évek lépései,
amiket az önkormányzat magáénak
tudhat, és a szabadidő eltöltésének
lehetőségeit célozza.
– Nagyon fontos előre haladásnak látom az extrém sportot
kedvelők támogatását. Az önkormányzat tavaly a város napján egy
területet adott a gördeszkások,
biciklisek számára. A BUSE-pálya
melletti terület átadása nyitást jelent
a fiatalok felé.
– A fiatalok kéréseit igyekszenek
teljesíteni?
– Ha a kérés jogos és hasznos,
mindenképpen próbálunk segíteni,
de nem könnyű. Mindenkinek azt
ajánlom, hogy próbáljon egy erős
civil szervezetet alkotni társaival
nézeteinek, elképzeléseinek kibontakoztatására. Tegyen le valamit az asztalra önmagától, és ha ez megvan, az
önkormányzat bizalmát is elnyerheti.
Ez esetben adhatunk támogatásokat,
de fontos, hogy ne egyoldalú legyen a
belefektetett munka és pénz, hanem
a szervezetek az önkormányzat
mellett, együtt dolgozzanak.
Mint láthatjuk, akadnak városunkban szórakozási lehetőségek,
de van még munka elég a tökéletesítésre. Mindenkinek bele kell adni
valamit, ha úgy gondolja, kevés
a program, kevés a lehetőség. Az
előrelépést csak több ember egy
irányba haladó munkája eredményezheti. A fiataloknak is tenniük kell azért, hogy még jobban
érezhessék magukat a városban.
Ez pedig nem csak a szünidőre
vonatkozik, hiszen igények mindig
voltak, vannak, lesznek.
Szőllősi Tibor és Koszorus Lászó
újságíró gyakornokok

Közérzetek III.
„A távolságot, mint üveggolyót,
megkapod. Pénz nincs.” – mondta
egykoron a humorista, a Géza. Géza
bácsi már meghalt, ráadásul igen
régen mondta ezt. Ám majdcsak
minden szava, gondolata ma is
aktuális. Tudjuk, a korszakos zsenik
halhatatlanok. Amiket kigondolnak,
szavakba öntenek, azok gyakran
(mindig?) örök érvényűek. Esetünkben mondjuk azt, hogy sajnos…
Vagy inkább fogalmazzunk úgy –
diplomatikusan –, hogy nem igazán

Látássérültek tanácskozása
a művelődési központban
A Látássérültek Észak-alföldi
Regionális Egyesületének Beretytyóújfalu és körzete csoportja ez év
elején alakult meg városunkban.
Mivel a létszám a környező falvak
látássérültjeit is felöleli, igen nehéz
helyzetben van a vezetőség. Nagy
megpróbáltatást jelent a beteg, illetve eléggé idős embereknek összejövetelt vagy bármilyen rendezvényt
létrehozni. Első próbálkozásunk a
megalakulásunk után egy találkozó szervezése volt a helyi kórház
szemészeti osztályának főorvos
asszonyával, dr. Bessenyei Emíliával. Hiszen a látássérült embert mi
érdekelné jobban, mint a betegsége
és annak gyógyítása, karbantartása.
Június 20-án 35-40 fő gyűlt össze a
főorvos asszony előadására. Nagy figyelemmel kísértük az igen érdekes

bajnoki címnek, mert így már nemzetközi porondon is megmutatkozhat a csapat.” (32 éves férfi)
Változó véleményekről számolt
be tehát a fiatalság, viszont egyvalamiben egyetértettek, mégpedig,
hogy örülnének több színvonalas
programnak és új szórakozóhelyeknek is. Kiemelték koncertek,
szabadtéri fesztiválok szervezését,
a strand fejlesztését. Nagyon sajnálják, hogy a mozi is csak elméletileg üzemel. Úgy gondolják, hogy
gazdaságilag is megérné a városnak
fejlesztésekre költeni, mert lenne
látogatottság, van igény ilyen jellegű
programokra. Ezzel a véleménnyel
egyetértenek a Parola Közhasznú
Egyesület tagjai is, akik igen sokszor
kiveszik a részüket a különböző rendezvények szervezésében,
lebonyolításában. Ők pályázati
úton próbálják megoldani a programjaik finanszírozását. Nemcsak
önkormányzati, hanem uniós pályázatokon is részt vesznek, jelenleg
is folyamatban van egy, mellyel
maximálisan húszmillió forintot is
nyerhetnek. Ez a tekintélyes összeg
sok kulturális és szubkulturális szórakoztató rendezvény ugródeszkáját
jelentené. A Parolások így próbálják
színesíteni a város fiataljainak életét,
de azt is elmondták, hogy fiataloknak is több részt kellene vállalni a
programok szervezésében, mert
mindenki elvárja, hogy jó szórako-

szívesen válaszolt, a számunkra
ismeretlent elmagyarázta. Életmód-váltásra, életvitelre is tanított,
felhívta a figyelmünket, hogy problémás esetben az emberi szervezet
„jelez”. Feltétlenül figyeljünk oda
magunkra. Kedves, közvetlen, szeretetteljes egyénisége jó hatással volt
a hallgatóságra. Jó hangulatban, kötetlen beszélgetéssel zárult összejövetelünk. Főorvos asszony hasznos
tanácsait megfogadjuk, köszönjük,
hogy megtisztelte csoportunkat, és
elfogadta meghívásunkat. Az első
sikeres kezdeményezés után próbálkozunk más jellegű programokkal is
ellátni csoportunk tagjait. Ez ügyben
kérjük, igényeiket szíveskedjenek
bejelenteni Nagy Zoltán elnökünknél fogadónapokon.
A vezetőség

olyan ütemben változnak a dolgok
mifelénk, ahogy kellene. Ki tudja?
Vagy aki tudja, mélyen hallgat?
(„fecseg a felszín, hallgat a mély”)
Mit tud az, aki tud? Tud-e egyáltalán valamit? Esetleg dezinformált?
Netán dezilluzionált? Vagy csak
simán megkergült? Netán a puszta
félelem miatt tartogatja magában a
mondandóját?
Ellenségképeket gyártunk. Rossz
magyar beidegződés. Évtizedes.
Vagy évezredes… Ujjal mutogatunk. Egymásra. Én is egy másra
és te is egy másra. Egyre másra…
Rakásra… Ám önmagunk felé
sosem görbül az ujjunk. Mert mi
vigyázunk. Nehogy eltörjön. Jó lesz
az még pénzt számolni, fenyegető
mozdulatokat, pofonokat „kivitelezni” általa. Pedig valljuk be, ez
öngól. Méretes zakókat mérünk
önmagunkra ezáltal. Nap mint nap.
Éjjel és nappal. Pedig „…a múltat
be kell vallani”. Önmagunk és a
másik Ember előtt tisztességet tenni.
Szavaink, tetteink súlyát vállalni. A
szemétkupacot kihúzni a szőnyeg
alól. Amit közösen sepertünk oda,
hátha nem bukunk fel benne. Meg
kellene keresni mindannyiunknak
a maga kis „csomóját”. Mert a felelősség kollektív. De ilyen az ember. A
memóriája pedig szelektív:
Én, kérem, én nem tettem semmit, mert ő, meg ő, meg ő, meg ő a
hibás… Én valójában nem is vagyok,
maximum metafizikai síkon szublimálom önmagam önmagamat.

Meg, ööö…, izé, ilyesmi. Valamint
a hasonlóak. És a többi… Jóformán
a nevem sem ejti ki senki. Akkor
pedig legyen a nevem Senki. Sehol.
Senkinek. Semmiképp. A Semmiért
egészen…
Ez van. Ezt kell szeretni. Hozott
anyagból főzni. Ki mint vet, úgy arat.
Vagy ki mint vet, úgy nyaral? Meg
érdekek is vannak. Főleg. Elsősorban.
Sőt! Első sörben. Mert van ám lobbi.
Ez a legfőbb magyar hobbi! És megtesszük. Hibáink pedig ciklikusan
ismétlődnek. Konzekvensen. De még
mindig nem kaptunk a fejünkhöz.
Pedig kaptunk rá eleget.
Foglyok vagyunk mindannyian.
A „mennyország” foglyai. Gyártottunk magunkban egy világot, és azt
hittük, hogy az tényleg megvalósult.
Közben az „igazi való” elrobogott
mellettünk. Mint egy expresszvonat.
De ez nekünk fájdalmas volt. Mert
nagy volt a huzat. Meg a felismerés.
Mégsem az van, ami valójában van.
A pőre igazság köszönt ránk. Szenvtelenül. Tényekkel hozakodott elő.
Mert papírja volt róla. Azóta nekünk
is van. Hisz ezzel megmagyarázzuk
magunkat. És úgy hisszük, minden
rendben van.
Valahogy mintha a korszellem
leg főbb tüneteként az érdektelenség lenne leginkább beleégetve
a lelkekbe. Az amúgy tettrekész,
alkotó szellemű emberek lelkébe. S
hogy mi okozta ezt? Talány. Televíziós műsorok, rádióbeszélgetések,
baráti diskurzusok sora feszegeti

ezt a témát állandóan. Csak a
diskurzus nem emelkedett még a
cselekvőképesség rangjára. Hogy
úgy mondjam, még gyerekcipőben
jár. A tett még csak gondolat. Egy
begubózott elhatározás. Mag a hó
alatt… Várva a kikeletet. Csak
aztán nehogy kikeljen magából… A
kollektív kurázsi korára vár nagyon
sok ember. Elszigetelten egymástól.
Falakkal elkerítve. Vakon élik le az
életüket, ha nem nyitják fel a szemüket. Mert egymásra kell tekinteni.
Felismerés szükségeltetik, hogy az
egy valójában millió, s a millió egy.
Gondolatok, amelyek magasztosnak
is tűnhetnének, ám a média „vasvillával” felforgatja, boszorkánykonyhájában kilúgozza, s így válik egy
alapvető emberi érték, a közösség
kohéziója lejáratott bohócmutatvánnyá némelyek szemében.
Itt élünk Európa közepén, egy
kontinensen, egy furcsa irányba haladó világban. Törésvonalak ölelnek
át minket. A megosztottság ördögi
nyomvonalai. S tudjuk, az ördög
nem alszik. Kár, hogy mi gyakran
szendergünk. S az álom, amit kínálnak nekünk, gyakran igen szirupos,
negédes. Az ébredés viszont roppant
keserű. Mint egy szétrágott pirula,
amit mégis le kell nyelni. Sűrű
könnyhullatások közepette. Bárcsak
örömkönnyek lennének végre. És
akkor talán elkezdődne valami.
Valami új, valami jó, előre tekintő,
egybekovácsoló parola.
Kiss Tamás
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Az első világbajnoki cím
városunkban
Június 26-28-ig Prágában 38
nemzet részvételével rendezték
meg a Fekvenyomó világbajnokságot. Berettyóújfalut az Eötvös
József Szakképző Iskola két diákja
képviselte, akik nemcsak a magyar
válogatottnak, hanem a világbajnokságnak is legfiatalabb versenyzői voltak.
Bazsó Roland -67,5 kg-os kategóriában legjobb európai versenyzőként 172,5 kg-os teljesítményével
4. helyezést ért el, ezzel megjavítva
az országos junior csúcsot, és a 10
fős férfi válogatott legeredményesebb versenyzője lett. Roland ezzel
a teljesítményével vezeti a junior
fekvenyomó világranglistát.
Makrai Éva Gyöngyi -48 kg-os
kategóriában 85 kg-os teljesítménynyel 5. helyezést ért el, ezzel megjavítva az ifjúsági és junior országos

A Nadányi Zoltán Mûvelõdési Anyakönyvi hírek
Születtek
Központ programjai
Zenés nyári esték:
Július 11-én, 18 órakor: Musica Solaris együttes
Július 18-án, 18 órakor: Classicum rézfúvós kvintett
Helyszín: A Sinka István Városi Könyvtár udvara. A belépés díjtalan.

Figyelem!
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Sinka István Városi Könyvtár
2008. július 28-tól augusztus 24-ig zárva tart.
Nyitás: Gyermekkönyvtár – Számítógépterem: 2008. augusztus 25.,
hétfő, 13.00 óra. Felnőttkölcsönző: 2008. augusztus 26., kedd,10.00 óra.

Önismeret a jövő kulcsa
csúcsot. A remek teljesítményével
hozzájárult, hogy a női fekvenyomó
válogatott világbajnok lett, ezzel
Berettyóújfalu is megszerezte első

világbajnoki címét. Éva 85 kg-os
eredményével 20 kg-os előnnyel
vezeti az ifjúsági és junior világranglistát.

Nehéz csoportban az MVFC
Nehéz ellenfeleket kapott magyar bajnokcsapatunk az UEFA
Futsal Cup szerdai sorsolásán. A
nézőszámnak jót fog tenni, hogy
van igen nagynevű ellenfelünk is,
az ukrán Shakhtar Donyeck „személyében”, de a csapat biztos nem
örül annak, hogy Európa egyik, ha
nem a legjobb futsal bajnokságának
győztesét húzták ki számunkra az
„egyes kalapból”.
Szitkó Róbertet, a csapat edzőjét
telefonon interjúvoltuk meg, mi a
véleménye a sorsolásról, hogyan
látja az esélyeket.
– Sajnos nem nekünk kedvezett
a szerencse, az első kalapból a
Shakhtar, a másodikból a horvát
bajnok, HMNK Gospiae csapatát
kaptuk. A magyar bajnokság győztese kiemelt, és rögtön a selejtező
csoportokban találta magát, addig
a negyedik csapat a csoportunkban
még egy előzetes selejtező körben
vesz részt. Valószínű, hogy egy észt
vagy egy bosnyák ellenfelünk lesz.
Az ukrán bajnok kiemelkedik a
mezőnyből, egyértelműen látszik,
hogy nekünk a másik két csapat
lesz igazán az ellenfelünk. Nagyon
nehéz mérkőzések elé nézünk, a
horvát bajnok tavaly a legjobb 16
közé jutott, ahol a román bajnok
Cip Deva csapatát is kiejtették. Tőlük tudunk tájékozódni, illetve akár
videóanyagot elemezve is tudunk
készülni „rájuk”. A negyedik csapat,

2008. július 11.



Újból vége a tanévnek. A gyerekek ismét kiélvezhetik jól megérdemelt pihenésüket a nyár folyamán.
De milyen programok állnak
rendelkezésükre, hogy a szünetet
tartalmasan, jó hangulatban, és
ne a számítógép monitorja előtt
töltsék a nebulók?
E kérdéskörben kutatva Beretytyóújfaluban több jelenleg is futó
vagy már éppen véget ért tábor
áll vagy állt a gyerekek rendelkezésére.
Az egyik ilyen szerveződés az
Önismereti tábor, melyet a Városi
Szociális Szolgáltató Központban
és Családsegítő és Gyermekjólléti
Szolgálat szervezésében rendeztek
meg június 30-tól július 4-ig.
A tábor vezetői elmondták,
hogy a tábor már harmadik alkalommal színesíti a 6-10 éves korú
gyerekek nyári programját.
Fő célja, hogy a gyerekek kommunikációs és problémamegoldó
képességét fejlesszék, amit nagyon

fontosnak tartanak a jövőre nézve.
Pontosan azért, mert a gyerekek
későbbi életében jelentős lehet
ezeknek képességeknek a tudatos
használata. Mindezt különböző
önismereti és fejlesztő játékokkal
érik el. Bár a tábor időtartama nem
elegendő a látványos eredmény eléréséhez, de a szülők visszajelzései
így is pozitívak.
És ami a legfontosabb, a gyerekek nagyon szeretnek ide járni, és
jövőre is szeretnének visszajönni
elmondásuk szerint. A fiúk inkább
focizni szeretnek, míg a lányok a
különböző kézségfejlesztő foglakozásokat kedvelik. Ilyen például
a rajzolás vagy különböző figurák
készítése színes papírból.
A táborban három fő foglalkozik a gyerekekkel: dr. Nyírőné Sápi
Andrea és Pete Judit fejlesztőpedagógusok, valamint Vida Tímea
pszichológus.
Koszorus László
újságíró gyakornok

Június
12.: Balogh Zsuzsa
(Balogh Zsolt Tamás
Karancsi Beáta)
17.: Györfi Lajos
(Györfi Lajos
Pongor Erika)
27.: Gál Bíborka
(Gál Csaba
Herczeg Andrea)
Házasságot kötöttek
Június
21.: Balla Tamás – Zalányi Judit
21.: Lisztes Csaba – Szabó Edina
28.: Tóth Sándor – Pap Éva
Elhunytak
Június
15.: Kiss Józsefné
Bottó Mária Terézia (1955)
17.: Bak Jánosné
Horváth Irén (1934)
17.: Bagdi Imréné
Szücs Margit (1931)
23.: Vig Lajosné
Fülöp Veronika (1914)
24.: Bakó Sándorné
Kovács Erzsébet (1928)
26.: Tóth Lajosné
Rófusz Etelka (1928)


akinek kiléte még kérdéses, is olyan
bajnokságokból érkezik, akik Európa legjobbjai közé tartoznak.
A továbbjutás hatalmas siker
lenne, viszont előnyt jelenthet
számunkra, hogy hazai közönség
előtt (Debrecenben) mi rendezzük
csoportunk mérkőzéseit. A jelen
pillanatban Portugáliában játszó válogatottunk, melynek tagjai között
6 Mezei Vill FC játékos is található,
megverte a horvát válogatottat, nekünk azonban jóval nehezebb dolgunk lesz, hiszen az idegenlégiósok,
akik között számos brazil játékos is
található, biztosan megpróbálják
megnehezíteni a sorsunkat. Ennek
ellenére szerintem nem esélytelenül
indulunk, és a legnagyobb számú

magyar nézőközönségünk, szurkolóink támogatásával újra csodát
tehetünk. Július 15-én kezdjük a
felkészülést heti 3-4 edzéssel, és a
szeptember 9-10-12-i selejtezőkig
még két-három tornán is részt akarunk venni. Valószínűleg távozó és
érkező játékos, játékosok is lesznek,
akiknek személye még kérdőjeles.
A Sahkhtar mögött három közel
azonos képességű csapat közül talán
újra mi lehetünk a szerencsések és a
továbbjutó másodikok.
R. S.
FC Shakhtar Donetsk (UKR)
HMNK Gospiae (CRO)
MVFC Berettyóújfalu (HUN)
F csoport győztese (bosnyák, holland, német, észt)

IRODASZEREK
Leporellók, fénymásoló-papírok,
faxpapírok, pénztárgép-szalagok,
borítékok, tintapatronok,
floppy- és CD-, DVD-lemezek,
lézer-tonerek, festékporok.

NYOMTATVÁNYOK
Számlák, nyugták, menetlevelek,
Szállítólevelek,
orvosi nyomtatványok
HÁZTARTÁSI PAPÍRÁRUK
Műanyag tányérok,
poharak és evőeszközök.

FÉNYMÁSOLÁS,

spirálozás, laminálás.
Bélyegzőkészítés 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

Bihari lövésznapok
Június 7. A reggeli órákban a
Tardy-szíki lőtéren néhány megrögzött lövészetkedvelő gyűlt össze
az előkészületekhez, míg mások mit
sem sejtve tették a mindennapi hétvégi dolgaikat. Az időjárás mintegy
megviccelve az előző három napot,
hirtelen jóra fordult.
Talán mégis lesz ebből a két napból valami – gondoltuk. Nem volt
annyira rossz idő, hogy ne tudtuk
volna zökkenőmentesen lebonyolítani ezt a két nagyon várt napot.
Már negyedik éve. Egyszer egy
derecskei versenyen került szóba,
miért nem csinálunk Bihari Lövésznap címmel egy egész napos
versenyt? Így indultunk, és mára
kiforrta magát ez az esemény. Ez új
volt. Itt csak a fekvelövészet ment 40
évig. Ma már évi 10 versenyünk van
változatos lövésztechnikákkal az
előző évek 3 versenyéhez képest.
2005-ben elindult a Bessenyei
György Szakközépiskola rendvédelmi szakos diákjainak lövészet
elméleti- és gyakorlati képzése,
ma már 120 diák oktatása folyik
lőterünkön.
Azóta van honlapunk (www.
bilk.fw.hu/), e-mail címünk (www.

biharilk@freeemail.hu), melyet
Bereczki Szilárd valósított meg.
2006-ban klubunk tagja lett az
MDLSZ-nek (Magyar Dinamikus
Lövészsport Szövetségnek), így
országos versenyek rendezésére is
van jogosítványunk, melyet minden
évben megrendezünk gyorspont
lövészet kategóriákban. Mindez
egy elnök-és szemléletváltás után
jött létre, Hegedűs Péter új elnök
személyében, akinek sokat köszönhet a klub. Áprilisban megalakult az
elöltöltős szakág is Asztalos László
vezetésével (www.kapszli.hu.).
Ennyi bevezető után nézzük,
hogyan zajlottak a két nap eseményei.
Tizenegy kategóriában hirdettük meg a két nap versenyeit.
Debrecentől Budapestig sok helyről
érkeztek versenyzők. 9 óra körül
már 15-20 nevező jelentkezett, hogy
lőni szeretné a sziluett pisztoly- és
puska fémcélokat. Ezek a fémcélok
állatfigurákat jelképeznek, melyeket
különböző távolságról kell lelőni.
Ezt nagyon hamar meg lehet tanulni, csak egy kis összpontosítás
és némi gyakorlat kell hozzá. Nem
utolsó sorban szeretni kell ezt a mű-

fajt, és sok türelem és nyugodtság
szükséges hozzá.
Egyszerre 3 kategóriát lehetett
lőni, sziluett, teke, kiskaliber pisztoly, puska és légfegyver.
Az iskolások pontlövészet és
kisteke kategóriában lőttek, több
helyről érkeztek, nagy izgalommal
és nagy fegyelmezettséggel versenyeztek. Sajnálatos módon kevés a
fiatal, aki a lövészsportot választja,
így nehéz utánpótlást kinevelni.
Délután 4-re a fő versenyszámok

lezajlottak, az eredményeket összesítettük, és 5-kor zártuk a napot.
Elcsendesedett a lőtér, de elégedettek voltunk, mert ismét örömet
és tapasztalatokat szerezhettünk
néhány embernek.
Június 8., reggel 8 óra. Az időjárás kedvező volt minden szempontból. Ez nem elhanyagolható tényező
a versenyeken. Ezen a napon úgynevezett bukóalak lövészetet rendezünk, kiskaliber pisztoly, valamint
steel challenge fémlövészetet kis- és

nagykaliber pisztoly számban és
pontlövészetet kis- és nagykaliber
pisztoly kategóriában.
A déli órákban megtisztelt
bennünket jelenlétével Szeifert
Ferenc polgármester és Nagy László önkormányzati képviselő is,
valamint Balogh Barna, akikkel
a lőtér további életéről, sorsáról
beszélgettünk, majd 4 órakor Nagy
László, Hegedűs Péter és jómagam
átadtuk a díjakat a versenyzőknek
11 kategóriában.
A két nap eredményes volt,
mintegy 100 fő látogatott meg
minket, és mindannyian, akik ott
voltunk, tanultunk egy kicsit arról,
milyen is az, ha az ember közösségben van, ha megértik gondjait,
vágyait.
Köszönet mindenkinek, aki jelen volt, és aki jelen lesz itt, nálunk a
jövőben és mindazon embereknek,
akik biztosítják minden hétvégén a
lőtér üzemeltetését, szabadidejük
feláldozásával. Külön köszönet
Bordi Józsefnek, aki immár harmadik éve szinte minden vasárnap gondoskodik a lőtér nyitva
tartásáról.
Hudák Attila

Bihari Hírlap
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Főszerkesztő:
dr. Szegediné Lovász Magdolna.
Munkatársak:
Rinyu Sándor (sport), Kari Sándor (fotó).
Szerkesztőségi titkár:
Kundráth Andrea.
A szerkesztőség címe:
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Telefon: 402-286.
Felelős kiadó: Porkoláb Lajos.
Tördelés: Barna Ildikó.
Nyomás: Pirehab Kht. Debrecen.
Felelős vezető: Becker György.
Terjeszti a Magyar Posta.
ISSN 1215-1637

