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Kenyérszentelés
a Budai Várban

Fotók: Kari

Fotó: Kari

A napokban kaptuk azt az ör-
vendetes hírt, hogy közel másfél 
milliárd forintot nyert közoktatá-
sának fejlesztésére Berettyóújfalu. 
Az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv keretein belül, az Iskola felújí-
tási program részeként országosan 
253 pályázó, közel 500 képzési 
hely jutott több mint 80 milliárd 
forint támogatáshoz. Megyénk-
ben 17 nyertes pályázat 6 milliárd 
forintnyi összeget kapott, és igen 
előkelő eredménynek számít az, 
hogy ebből Berettyóújfalu mintegy 
másfél milliárdot tudhat magáénak 
három nyertes pályázatával. A be-
rettyóújfalui József Attila Általános 
Iskola és tagintézménye (Széchenyi 
István Általános Iskola) épületeinek 
fejlesztése és tornaterem építése a 
korszerű oktatási környezet kiala-
kításáért című pályázatát 497.673 
ezer forinttal, a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola és tagintézménye 
(Hunyadi Mátyás Általános Isko-
la) épületeinek rekonstrukcióját 
497.485 ezer forinttal, míg az Arany 
János Gimnázium, Egészségügyi 
Szakképző és Közgazdasági Szak-
középiskola bővítése, felújítása 
tanulóbarát oktatási környezet 
kialakításával a kompetencia alapú 
tanítás érdekében című pályázatát 
494.600 ezer forinttal támogatták. 
A pályázatokat Berettyóújfalu Vá-
ros Önkormányzata nyújtotta be 
az érintett intézmények közremű-
ködésével, ezért elsőként Szeifert 
Ferenc polgármestert kérdeztük a 
siker hátteréről.

– Valóban örömteli ez valameny-
nyiünk, az egész város számára 
– mondta el a polgármester-, de 
nem a véletlen, nem a szerencse 
műve. Régóta és nagyon sokan, 
sokat dolgoztak az eredményért. 
Négy-öt éve kezdődött meg város-
unkban az a tudatos intézményi 
struktúra átszervezési, fejlesztési 
folyamat, amely a fenntartható in-
tézményrendszer kialakítását céloz-
ta. Először az óvodáknál indult meg 
az átalakítás – fejtette ki Szeifert 
Ferenc. Egységes szervezetbe tö-
mörítették egységes irányítással, és 
kettő kivételével (amelyből egyik, a 
Széchenyi úti Tagóvoda felújítása 

jövőre kezdődik) valamennyit fel-
újították, és akadálymentesítették. 
Egy plusz szolgáltatást is bevezettek, 
újra indították a bölcsődét, előbb 
egy, majd két csoporttal, azonban 
a visszajelzések azt mutatják, hogy 
már ez is kevés, a további bővítésre 
újra pályázni fognak. A következő 
lépcsőfok az általános iskolák átszer-
vezése volt. A két nagy intézményt a 
két kicsivel vonták össze, ez által a 
mostani két intézményi pályázat tu-
lajdonképpen mind a négy önkor-
mányzati iskola felújítását lehetővé 
teszi. Az így kialakított szervezetek 
pedig működőképesek, ezt mi sem 
bizonyítja jobban, hogy egyre több 
környékbeli településen élő gyerek 
veszi igénybe a szolgáltatásaikat. A 
polgármester elmondta, a gondol-
kodásuk azonban nem állt itt meg, 
a középfokú intézményeiknél is 
változtatásokat végeztek. A Kará-
csony Sándor Kollégium, valamint 
a volt banki épület iskolaépületté 
alakításával számos, helyszűkéből 
adódó problémáját oldották meg az 
Eötvös-szakképzőnek, és a visszajel-
zések szerint a pedagógusok kezdeti 

ellenérzései is oldódni látszanak 
azóta. Ezzel párhuzamosan végez-
ték a Bessenyei-szakközépiskola két 
kollégiumának felújítását, ami ösz-
szehasonlíthatatlanul jobb, élhetőbb 
körülményeket tud nyújtani vala-
mennyi bentlakó diáknak. Szeifert 
Ferenc úgy gondolja, a középfokú 
intézmények fejlesztéséért tett ed-
digi erőfeszítéseikre az Arany János 
Gimnázium bővítésére, korszerű-
sítésére most elnyert félmilliárd 
tette fel a koronát. Ehhez azonban 
tudni kell azt is, hogy korábban már 
legalább három beadott pályázatuk 
volt erre a célra, de a siker csak 
most érkezett el, most találkozott 
elképzelésük a kormányzati szán-
dékkal. Mindezeket jól kiegészíti a 
város szakképzésének fejlesztésére 
a Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói 
Szakképzés-szervezési Társulás által 
beadott 350 millió forint értékű 
nyertes pályázat, ami mellé még egy 
800 milliós infrastruktúra-fejlesz-
tési pályázatot is be kívánnak adni, 
melynek nagy részét Berettyóújfalu 
gépészeti szakképzésének fejleszté-
sére fordítanak majd. A polgármes-

ter úgy véli, hogy tudatos előrelátás 
volt a részükről az is, amikor az ön-
kormányzat kötvénykibocsátásról 
döntött. Sokan nehezményezték ezt 
akkor, mert csak a város eladósodá-
sának veszélyét látták benne. A köt-
vénykibocsátás mellett voksolókat 
azonban már akkor is az motiválta, 
hogy a másfél milliárd egy részéből 
olyan uniós pályázatokon vehetnek 
részt, előfi nanszírozást biztosítanak, 
illetve önrészt belőle, amely hosszú 
távon jelenthet fejlődést, lesz kedve-
ző hatással minden téren a városra 
és vele együtt az egész térségre. 
Éppen ezért szeretné, ha egyre több 
emberben tudatosulna, hogy az 
általuk megtett lépésekre – még ha 
néha egyeseknek fájdalmas is volt – 
szükség volt a jövőnk, a gyerekeink 
jövője érdekében. Mindemellett azt 
is szeretnék, ha mindenki a maga 
helyén – a szakemberek, a helyi 
és az országgyűlési képviselők, a 
vállalkozók – megtenne mindent 
az előrejutás érdekében, mert a si-
ker – mint e három pályázat esete is 
bizonyítja – csak így lehetséges.

L. M.

Egy korszerű iskolarendszer van 
kialakulóban

Berettyóújfalu Város Önkormányzata és a Berettyóújfalu Sport-
egyesület 2008. október 25-én Buzánszky Jenő-napot rendez. A nap 
tervezett programja: 

– 10.00 órától kispályás labdarúgótorna a Kabos Endre Városi 
Sportcsarnokban, 

– 17.00 órától a Kossuth u. 6. szám alatt található egykori vár-
megyeháza dísztermében közönségtalálkozó Buzánszky Jenővel, 
ezt követően Sándor Mihály összefoglaló előadása a Berettyóújfalu 
Sportegyesület elmúlt szűk százéves történetéről. 

A tervek szerint szeretnénk időszaki kiállítást rendezni külön-
böző BUSE-relikviákból, emléktárgyakból, fotókból, dokumentu-
mokból is. Ezért kérünk mindenkit, akinek rendelkezésére áll ilyen 
emléktárgy, és azt szívesen megosztaná más futballrajongókkal ezen 
a napon, jelezze ezt személyesen a polgármesteri hivatal intézményi 
irodáján (201–203. iroda), 

Az alábbi e-mail címeken: 
– kapornaijudit@berettyoujfalu.hu
– kolozsvariistvan@berettyoujfalu.hu,
illetve telefonszámokon:
06 /54/ 505-422, 06 /54/ 505-423, 06 /30/ 747-7994
A kiállított tárgyakat 2008. október 10–25-ig kérjük rendelke-

zésre bocsátani, melyeket ezt követően mindenki számára vissza-
juttatunk.

Szeifert Ferenc
polgármester, a BUSE elnöke

Felhívás!
– BUSE-történeti kiállítás –

A Bihari Népművészeti Egye-
sület mesterei 14. alkalommal 
képviselték a Bihari térséget a Mes-
terségek ünnepén.

Az államalapításhoz kapcsolódó 
ünnepi rendezvény ebben az évben 
6 napos volt. A reneszánsz évében 
mind a 17-en különös gondossággal 
készülődtünk. Fafaragást, hímzést, 
szűrrátét-, tűzzománc-, viselet-, 
mézeskalács-készítést, bőrözést, 
nemezelést, fazekasságot, szövést 
mutattunk be, és árultuk portéká-
inkat az Újvilág Kertben felállított 8 
szépen berendezett sátorban. Ebben 
az évben új viselet is készült kiállító-
inknak, ami nagy sikert aratott.

Az új kenyér megszentelése 

mindig megható pillanat, amelyre 
a mesterek kíséretében és jelenlé-
tében kerül sor. A mesterek zászló-
kat, aratókoszorúkat, az új kenyeret, 
valamint mesterségeiket jelképező 
tárgyakat visznek magukkal. A 
Kapisztrán téri rendezvényről visz-
szaérve sátrainkhoz a vendégeket 
kínáltuk a megszentelt kenyérrel.

Ez a Mesterségek ünnepe azért 
volt kedvesebb, jelentőségteljesebb az 
előzőeknél, mivel felterjesztésünkre 
Barta József fafaragó mesterünk Ha-
gyományőrző Díjat kapott. Büszkék 
vagyunk rá. Gratulálunk neki.

Török Istvánné,
a Bihari Népművészeti Egyesület 

elnöke

– Az elmúlt 50 év legjelentő-
sebb iskolafelújítási programja 
kezdődött meg az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv keretében. 
Ez önmagában is örömmel tölt el 
minden érdeklődőt. Természetesen 
számunkra az a legfontosabb, a 
legörömtelibb, ami városunkat 
érinti – tájékoztatta a sajtó képvise-
lőit Gyula Ferencné országgyűlési 
képviselő asszony augusztus 28-án 
stílszerűen az egyik nyertes intéz-
mény, az Arany János Gimnázium 
előtt a névadó szobrának fi gyelő 
tekintetétől kísérve.

A kiírt pályázatra több mint 
1000 pályázó adta be felújítási, 
illetve korszerűsítési szándékát 
az egyes oktatási intézményekre. 
Talpon csak 800 maradt, s ebből 
253 nyert közel 80 milliárd forint 
értékben – ismertette a pályázat 
körülményeit és eredményét a 
képviselő. Majd büszkén tette 
hozzá, végre – sok-sok munkával 

– Biharnak is sikerült jelentős 
összeget: közel másfél milliárd 
forintot megnyernie. Kifejezte azt 
a reményét is, hogy most sokan 
örülnek vele együtt a városban, 
hiszen ő is pedagógus, és számára 
mindenek felett fontos a gyerme-
kek jövője, amelyet az óvodákban 

és az iskolákban alapozunk meg. 
Véleménye szerint ez a jövő leg-
jobb befektetése. Természetesen 
nemcsak a gyerekeknek szépítünk 
és építünk, hanem legalább ilyen 
fontos az, hogy a pedagógusok, 
akik felelősen, fáradságot nem 
ismerve adják át tudásukat ta-
nítványaiknak, jobb munkakö-
rülmények között tudjanak helyt 
állni hivatásuk gyakorlása közben 
– szögezte le Gyula Ferencné, majd 
kijelentette, ha konkrétan nézzük 
Bihar fővárosát, Berettyóújfalut, 
ezután még bátrabban nevezhet-
jük iskolavárosnak. A város lakói 
tudják és látják, hogyan újult meg 
a Rákóczi utcai és szentmártoni 
óvoda, de a folytatás legalább 
ilyen szép lesz – ígérte a képviselő, 
hiszen 497.673.252 forintot nyert 
a József Attila Általános Iskola és 
tagintézménye épületeinek fejlesz-
tésére és tornaterem építésére. A II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 

Új tanév új lehetőséggel
tagintézménye az épületek korsze-
rűsítésére elkölthet 497.485.504 
forintot, és végül az egész kistér-
séget kiszolgáló Arany János Gim-
názium és Egészségügyi Szakképző 
és Közgazdasági Szakközépiskola 
felújítása, bővítése céljára rendel-
kezésre áll 494.600.000 forint.

Kell-e nagyobb öröm ennél 
egy képviselőnek, aki a város ok-
tatási bizottságának elnöke is. Azt 
hiszem, nem – vélte a képviselő 
asszony, majd arra fi gyelmeztetett, 
a pályázati siker nem jelent azonnal 
iskola-átadási ünnepséget, de jelent 
egy nehéz, mindenkitől partnersé-
get váró megvalósítást.

Végül elmondta a sajtó képvi-
selőinek, bízik abban, hogy az élet 
más területén is hasonló sikerekről 
számolhat be, és megragadva az al-
kalmat minden diáknak, a szülők-
nek és kollégáinak eredményes új 
tanévet és közös sikereket kívánt.

L. M.

Tisztelettel és szeretettel hívjuk Önt és barátait Bihar vármegye 
képgalériájának ünnepélyes megnyitójára szeptember 26-án, 17 
órára a Nadányi Zoltán Művelődési Központ kiállítótermébe.

Meghívók!
Fiatalok a Bibliában címmel református ifj úsági napot szerve-

zünk minden bihari fi atal számára 13 éves kortól.
Ideje: 2008. szeptember 20. (szombat), 9-15 óra. 
Helyszín: Berettyóújfalu, Nadányi Zoltán Művelődési Központ. 

A részvétel ingyenes, adományokat szeretettel elfogadunk. 
További információ: Református Lelkészi Hivatal (402-619), 

Berettyóújfalu, Kálvin tér 3. 
* * *
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Ez év őszén tizenegyedik alkalommal rendezik meg a területi 
kamarák a „Bihari számadó napok”-at.

Az október 16-18-ig tervezett rendezvénysorozatnak 
hagyományainkhoz híven 

a Berettyóújfalui  Kabos Endre Városi Sportcsarnok 
ad otthont.

A három nap során szakmai előadások, kulturális programok 
kerülnek megszervezésre.

A rendezvény kiemelkedő eseménye lesz a termékbemutató,
kiállítás és vásár,

melynek szervezési munkálatai megkezdődtek.
Az igazi vásárhangulat kialakulásához a termék-előállítók, 

mezőgazdasági vállalkozók, szolgáltatók, kereskedők, alkotómű-
vészek jelentkezését várjuk.

Amennyiben élni kíván a kiállítási lehetőséggel, kérjük 
legkésőbb 2008. szeptember 26-ig jelentkezzen.

További tájékoztatást nyújt:
Kereskedelmi és Iparkamara Területi Irodájában, Balogh 

Sándorné, Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 47., T./F:  54/404-261.
E-mail: Balogh.Sandorne@hbkik.hu

Tisztelettel:
Balogh Sándor, a

HBKIK Berettyóújfalui Szervezetének elnöke

Vállalkozók figyelmébe!

A  Ha j d ú - B i h a r  Me g y e i 
Kereskedemi és Iparkamara Berety-
tyóújfalui Szervezetének elnöksége 
a térséghez tartozó vállalkozások 
tevékenységének elismerésére: a 
2007. évben Nyíri István-díjat 
alapított.

A díj az egyes gazdasági szer-
vezetek érdekén túlmutató, a város 
és térsége gazdaságának egészét 
szolgáló tevékenység elismerése. 

A díj évente egy személynek 
adható. 

A díj odaítéléséről a HBKIK 
megyei elnöksége dönt. Javaslattevő 
a HBKIK Berettyóújfalui Szerveze-
tének elnöksége a térségben műkö-
dő érdekképviseleti és társadalmi 

szervek, vállalkozók jelölésének 
fi gyelembevételével. A díj átadására 
minden évben, „Bihari Számadó 
Napok” megnyitóján kerül sor. 

A díj: a névadót ábrázoló bronz 
mellszobor, elegánsan jeleníti meg 
Nyíri István gépészmérnököt. Érté-
két növeli, hogy a szobrot városunk 
szobrászművésze: Kurucz Imre 
készítette. 

Kérjük, javaslatával segítsen 
megtalálni a bihari térségben 
működő vállalkozók közül a legal-
kalmasabbnak tartott személyt. 

Tisztelettel:
Balogh Sándor,

a HBKIK Berettyóújfalui
Szervezetének elnöke

Tisztelt Asszonyom!
Tisztelt Uram!

A Nyíri István-díj várományosa személyére
Javaslattételi határidő: 2008. szeptember 20.

Cím:
HBKIK Területi Iroda,

Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 47. 
E-mail: Balogh.Sandorne@hbkik.hu

Javaslattevő személy, szervezet, vállalkozás neve, 

címe: ………………………………………………………………

……………………………………………………………

Elérhetősége:  …........…………….telefon/fax 

        …......................………………………e-mail cím

A díjra jelölt személy neve:

……………………………………………………………………….

Indoklás: .................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Aláírás:………………………………………

JELÖLŐLAP

Berettyóújfalu Város Önkormányzata  a 2009/2010-es tanévre is 
kiírta a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályá-
zatot. A pályázat benyújtási határideje 2008. október 31. A részletes 
kiírást terjedelme miatt csak a következő számban áll módunkban 
közölni, az érdeklődők azonban addig is hozzájuthatnak a polgár-
mesteri hivatal portáján vagy elolvashatják a város honlapján: www.
berettyoujfalu.hu

Berettyóújfalu Cigány Kisebbségi Önkormányzata, Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata, az Aditus Zrt. és a Berettyóújfalui Városvédő 
Egyesület közösen hirdet ösztöndíjpályázatot helyi roma származású 
gimnazista, szakközépiskolás, szakmunkásképzős, illetve technikus 
képzésben résztvevő fiataloknak, valamint egyetemista, főiskolás 
hallgatóknak, akiknek tanulmányi eredménye eléri vagy meghaladja 
a háromegészes átlagot. A pályázat beadási határideje október 10-e. A 
pályázat nyerteseinek jutalma, akárcsak az előző kiíráskor, most is egy 
4000 forint értékű tanszervásárlási utalvány lesz. A pályázatban nem 
vehetnek részt azok, akiket az előző fordulóban már hasonlóképp jutal-
maztak. Adatlap a cigány kisebbségi önkormányzat irodáján (Kossuth u 
6.sz) vagy a polgármesteri hivatal portáján férhető hozzá, illetve letölthetö 
a város honlapjáról: www.berettyoujfalu.hu

�

�

Pályázati felhívás!

Figyelem!

Ülésezett berettyóújfalu önkormányzata

Fotó: Kari

A Bihari Hírlap legutóbbi (augusztus 29-i) számában megjelent 
Családi délután augusztus 20-án című cikkben egy közreműködő 
neve tévesen jelent meg. A Bihari Múzeum programjában nagy se-
gítségünkre Kalmár Dezsőné Erzsike néni volt. A tévedésért elnézést 
kérünk az érintettektől. 

Sándor Mária muzeológus,
a cikk egyik szerzője

Helyesbítés

Szeptember 4-ére hívták össze a 
város képviselő-testületének soron 
következő ülését.

A napirendi pontok megtár-
gyalása előtt Papp János képviselő 
a Mezei Vill FC felkérésére tájékoz-
tatta a testületet arról, hogy előző 
hét csütörtökén a csapat megnyerte 
a magyar ún. Szuperkupa bajnok-
ságot is, ahol magyar bajnokként a 
magyar kupagyőztessel mérkőztek 
meg. Ugyancsak a magyar bajnoki 
cím megszerzése jogosította fel 
őket arra, hogy részt vegyenek 
a Bajnokok Ligája mérkőzésein, 
melyet szeptember 9-10-12-én 
a debreceni Főnix Csarnokban 
rendeznek. Papp János a csapat 
nevében meghívókat és a tisztelet-
jegyeket adott át a képviselőknek.

Majd a polgármester írásos 
jelentéséről tárgyaltak, melyben 
Szeifert Ferenc egyebek között arról 
tájékoztatta a testületet, teljes tá-
mogatást kapott a város benyújtott 
pályázatával a volt szovjet katonai 
objektum területén keletkezett 
szénhidrogén szennyeződés kár-
mentesítésére. Az Észak-alföldi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség 
tájékoztatása szerint 20 millió forin-
tot nyert a város a Széchenyi utcai 
Tagóvoda felújítására, az ,,Egységes 
információs eszközök kihelyezése 
Berettyóújfaluban” elnevezésű 
pályázaton pedig több mint másfél 
milliót. Az Észak-alföldi Regionális 
Tanácshoz beadott további pályá-
zatokat, melyek köztéri játszóterek 
felújítását, útburkolat-felújításokat 
céloztak, forráshiányra hivatkozva 
elutasították. Engedélyezte az Ok-
tatási Hivatal a Vass Jenő Óvoda 
és Bölcsődében, valamint az Eöt-
vös-szakképzőben a maximálisan 
megengedett csoportlétszámok 
túllépését. Elkészült a nyár folya-
mán a Karácsony Sándor Kollégium 
iskolaépületté alakítása. A korábbi 
önkormányzati határozatoknak 
megfelelően a Mezei Vill NB I-es 
bajnokcsapatnak 1millió forintot, 
míg a Pro Minoritate Alapítvány tá-
mogatására 50 ezer forintot utaltak 
át. Az írásos jelentést a polgármester 
szóban kiegészítve elmondta, szep-
tember 1-jén Berettyóújfaluban 
4867 gyerek kezdte meg a tanévet 
a bölcsödétől a középiskoláig, és 
sok helyen látványosan jobb körül-
mények között indulhatott meg az 
oktatás. Két intézményben akadály-
mentesítés történt, megújultak a 
Bessenyei-szakközép kollégiumai 
a Karácsony Sándor Kollégium 
iskolává alakításával egy időben, 
és a volt banképület átalakítása 
is megkezdődött, ami szintén az 
Eötvös-szakképző oktatási céljaira 
fog rendelkezésre állni. Majd a 
másfél milliárdos pályázati sikerről 
számolt be a polgármester, melyet 
a város általános iskolái, illetve az 
Arany János Gimnázium bővítésére 
és korszerűsítésre nyertek. Szeifert 
Ferenc elmondta, közös ez az ered-
mény, benne vannak az intézmé-
nyek dolgozói, a polgármesteri 
hivatal az adminisztrátoroktól az 
irodavezetőkig, az önkormányzati 
és országgyűlési képviselők, a vál-
lalkozók. Jó munka volt, és ilyen 
kell, legyen a folytatás is.

Az intézményekről

A polgármesteri beszámoló 
elfogadását követően a város alap-
fokú közoktatási intézményeinek 
nevelési-pedagógiai program-

jairól tárgyaltak a képviselők. 
Nevezetesen a Vass Jenő Óvoda 
és Bölcsődének a tagóvodákkal 
közös programjáról, illetve a város 
korábban négy, jelenleg kettővé 
összevont, iskola-tagiskola struk-
túrában működő programokról. A 
testület jóváhagyta az intézmények 
által kidolgozott programokat, 
illetve elfogadta az ezek függvényé-
ben módosított minőségirányítási 
protokollokat is. Hasonlóképpen 
jártak el a Bessenyei György Szak-
középiskola és Arany János Kol-
légium minőségirányítási prog-
ramjával, melynek módosítására, 
kiegészítésére egy ez év áprilisában 
lefolytatott törvényességi haté-
konysági vizsgálatot követően a 
szakértők tettek javaslatot.

Meghatározta a testület az általa 
fenntartott nevelési és oktatási 
intézményekben a 2008/2009-es 
tanévben finanszírozott óraszá-
mokat az alábbiak szerint: a Vass 
Jenő Óvoda és Bölcsőde órakerete 
1094, József Attila általános Iskola 
és tagintézményei 1426, II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola és tagin-
tézménye 1048, Bihari Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 284, 
Arany János Gimnázium 1511, 
Bessenyei György Szakközépiskola 
és Arany János Kollégium 1276, 
Eötvös József Szakképző Iskola és 
Speciális Szakiskola 2153. 

Egy  augusztus 14-i keltezésű 
miniszteri rendelet alapján mó-
dosították a Bessenyei György 
Szakközépiskola és Arany János 
Kollégium alapító okiratát esze-
rint szeptember 1-jétől az alábbi 
képzések és szolgáltatások lesznek 
az intézményben.

Szakközépiskolai rendszerű 
szakmacsoportos képzés:

 
1. Humán szakterület

 
Oktatás szakmacsoport

A szakmacsoportra épülő OKJ-s 
szakmák:

Pedagógiai asszisztens
Óvodai dajka

Gyógypedagógiai asszisztens

Szociális szolgáltatások
szakmacsoport

A szakmacsoportra épülő OKJ-s 
szakmák:

    Gyermekgondozó-nevelő
Gyermek- és ifj úsági felügyelő

Gyermekotthoni asszisztens
Kisgyermekgondozó-nevelő

 
 Egyéb szolgáltatások

szakmacsoport

Rendészeti pályákra előkészítő 
képzés

 
2. Műszaki szakterület

 
Informatika szakmacsoport

A szakmacsoportra épülő OKJ-s 
szakmák:

    
Informatikai rendszergazda 

Informatikai 
alkalmazásfejlesztő      

    Multimédia-fejlesztő (régi OKJ 
szám szerinti kifutó képzés)

  
3. Agrár szakterület

Mezőgazdaság szakmacsoport
Szakmacsoportra épülő OKJ-s 

szakma:
 

Mezőgazdasági gépésztech-
nikus

   
4. Gazdasági-szolgáltatási 

szakterület
 

Vendéglátás-idegenforgalom 
szakmacsoport

Szakmacsoportra épülő OKJ-s 
szakmák:

 Vendéglős
Vendéglátó technikus (régi OKJ 

szám szerinti kifutó képzés)

 Támogatta a testület, hogy Be-
rettyóújfalu idén is csatlakozzék az 
Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um Támogatáskezelő Igazgatósága 
által a 2009. évre is meghirdetett a 
BURSA HUNGARICA felsőokta-
tási önkormányzati ösztöndíjpá-
lyázathoz.

A pályázat célja az, hogy az 
esélyteremtés érdekében a hátrá-
nyos helyzetű, szociálisan rászo-
ruló fiatalok számára is elérhe-
tővé tegye a felsőoktatásban való 
részvételt.

A BURSA HUNGARICA egy 
többszintű támogatási rendszer, 
amelynek pénzügyi fedezeteként 
három forrás szolgál:

1.) A települési önkormányzatok 
által nyújtott támogatás, mely-
nek havi összegét pályázónként 
állapítja meg az önkormányzat.

2.) A megyei önkormányzatok 
által nyújtott támogatás, mely 
a települési önkormányzat által 
támogatott pályázók számára 
megítélt összeget tetszőleges 
összeggel kiegészítheti.

3.) Intézményi támogatás, mely-
lyel az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium a települési ön-

kormányzat által megállapított 
támogatási összeget az önkor-
mányzati támogatással meg-
egyező mértékben ( 1+2 ) – az 
Oktatási Közlönyben közzétett 
értékhatárig – kiegészíti.
Az idén 4millió forintot külö-

nítenek el e célra, ami 105 pályázó 
támogatását teszi lehetővé. 

Új társulási megállapodás alap-
ján működik 2008. november 15-
étől a Fényes-Ház Gondozószol-
gálat. Fenntartója a továbbiakban  
Berettyóújfalui Körzeti Szociális 
Feladatok Ellátását Működtető 
Intézményi Társulás lesz. Mivel 
az eddigiekhez képest bővül a 
feladatellátási köre, három fővel 
emelkedik a dolgozói létszáma, 
összességében 45,5 fő lesz.

Jóváhagyták, hogy a Parola 
Közhasznú Egyesület a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség által  a 
Társadalmi megújulás operatív 
program keretében meghirdetett, 
Gyermekek és fi atalok integrációs 
programjára pályázzon, és egyúttal 
garanciát vállaltak arra, hogy 2016 
februárjáig biztosítják számukra 
a művelődési központban lévő 
pinceklubot.

A gazdálkodásról

Tájékoztatót hallhattak a kép-
viselők az önkormányzat I. félévi 
gazdálkodásáról. 

A beszámolóból kiderült, a pol-
gármesteri hivatal és az intézmé-
nyek nagyvonalakban az időará-
nyosnak megfelelően teljesítették 
a költségvetésükben meghatározott 
bevételeket és kiadásokat. Némi 
eltérést mutat ebből a szempontból 
a legnagyobb intézmény, a Területi 
Kórház, akik ugyan a 2008. évi első 
félévi bevételeikből tudták fedezni 
kiadásaikat, de azon az áron, hogy 
a 244.049 ezer forintos tartozásuk a 
II. félévre húzódik át. A tartozások 
összege annak ellenére növekszik, 
hogy a 2007. évhez viszonyítva 
mintegy 250 millió forinttal csök-
kentették kiadásaikat, elsősorban 
a beszerzések visszafogásának 
köszönhetően.

Az önkormányzat kötvény-
kibocsátásából származó másfél 
milliárdból az I. félévben 493.600 
ezer forintot használtak fel, melyet 
elsősorban a tavaly decemberben 
felvett munkabérhitel, illetve a 
fennálló folyószámlahitel kiegyen-
lítésére fordítottak. Viszont a tarta-
lékolt egymilliárd az első félévben 
közel 24 millió kamatbevételt 
jelentett a városnak.

Hosszasan vitatkoztak, végül 
mégsem fogadták el a Bihari Hulla-
déklerakó Társulás 18%-os díjeme-
lési javaslatát. Az augusztus15-i 
lapszámunkban részletesen körbe-
jártuk a témát, beszéltünk minden 
érintettel, igyekeztünk feltárni az 
okokat, közzé tenni az indokokat. 
Az ülésen a képviselők pro-kontra 
ezek mentén sorakoztatták érve-
iket, engedjék meg nekem, hogy 
ne ismételjem az akkor általam 
leírtakat. 

Mindenesetre  szeptember 
11-én rendkívüli ülésre ül össze a 
testület, de ennek fejleményeiről 
(mivel, ha minden a szokásos me-
netrend szerint alakul, az újság már 
nyomtatott állapotban lesz akkor, 
és másnap reggel kézbeítésre kerül) 
csak a következő számban tájé-
koztathatjuk ez igen fontos kérdés 
megoldásáról az olvasókat.
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A pályázati siker ismeretében 
az érintett intézmények igazgatóit 
is felkerestük. Gombos Jánosné, Ko-
vács Zoltán és Domján János igaz-
gatók egyöntetűen örömüket fejezték 
ki a kapott összeg nagysága miatt, és 
közös véleményük volt, hogy ebből 
már jelentős, a város közoktatását 
meghatározó fejlesztéseket tudnak 
végrehajtani. Ennek nem csak Be-
rettyóújfalu, de a térség számára is 
jövőt befolyásoló jelentősége lehet. 
Az igazgatók elképzeléseikről, illetve 
a pályázatokban szereplő tervekről 
egyenként beszéltek. 

Gombos Jánosné, a József 
Attila Általános Iskola EGYMI 
igazgatónője: Közel 500 milliót 
nyertünk, és ehhez az önkormány-
zat kötelezően 10 % önerőt kell, 
hogy biztosítson, így kb. 540 milli-
ós lesz a beruházás a két iskolában. 
A József Attila Általános Iskola már 
korábban is pályázott tornaterem 
építésére, de ez az akkor nem 
sikerült. Ebből a pénzből azon-
ban az is megvalósulhat az iskola 
úgynevezett kisépülete mellett. Ez 
kötné össze a nevelési tanácsadót 
a régi tornateremmel, és mindkét 
régi épületet felújítják, összhangba 
hozzák az újjal, vizesblokkal lát-
ják el. A mostani tornateremből 
egy többfunkciós konferencia-, 
színháztermet szeretnénk. Az új 
tornaterem egyszerre két osztály 
befogadására is alkalmas lesz. A 
tetőtérben számítógépes terem, 
nyelvi labor kerül kialakításra, az 
udvarrészen két tantermet és aulát 
tervezünk, melynek galéria részé-
ben egy 10 ezer kötetes könyvtár 
kap helyet olvasóteremmel. A 
gépkocsibejáró a Váci Mihály utca 
felől lesz, parkolóval, az udvart 
térburkolattal látják el. Míg a 
József Attila Általános Iskolában 
elsősorban a szerkezeti változások, 
a bővítés dominál majd a gyerek-
létszám miatt, addig a Széchenyi-
tagiskolánál a gazdaságosságra, 
az állagmegóvásra és az esztéti-
kusságra szeretnék a hangsúlyt 

fektetni. Ez a József Attila Iskolánál 
csak egy következő lépcsőfok lehet 
majd. Így a Széchenyi-iskolában 
teljes nyílászárócsere, hőszigete-
lés fog megvalósulni, valamint új 
nemesvakolattal látják el a külső 
részét, belül pedig teljes állagfelújí-
tást, burkolatcserét hajtanak végre. 
Nagyon boldog vagyok, és a tantes-
tület, a gyerekek a szülők nevében is 
köszönetet mondok mindenkinek, 
aki hozzásegített bennünket ehhez 
a hatalmas előrelépéshez.

Domján János, az Arany János 
Gimnázium igazgatatója: A város 
oktatási-fejlesztési koncepciójában 
már régóta benne van az Arany 
János Gimnázium és csatolt ré-
szeinek felújítása, ezért többször, 
pontosan háromszor nyújtottunk 
be pályázatot címzett állami támo-
gatásra, ami időközben megszűnt. 
Ezek a pályázatok kb. 1 milliárdról 
szóltak, és bennük volt a Szabó 
Pál Kollégium felújítása is. Most 
a maximálisan elnyerhető összeg 
félmilliárd forint volt, úgyhogy a 
korábbi tervekhez képest prioritá-
sokat kellett az új pályázatban fel-
állítanunk, és meglehetősen gyor-
san kellett kidolgoznunk. Öröm-
mel tölt el mindnyájunkat, hogy 
most végre sikerült, mert mind 
az önkormányzattól, mind Gyula 
Ferencné országgyűlési képviselő 
asszonytól nagyon sok segítséget 
kaptunk, ezért mindannyiukat 
köszönet illeti. Azért is öröm ez, 
mert úgy gondoljuk, hogy az egész 
kistérség alma matereként a gye-
rekeken keresztül a felemelkedést 
szolgálhatjuk. A kapott összegből 
egyszerre tudunk bővítést és felújí-
tást is végezni, de személy szerint 
én a bővítést tartom fontosabbnak, 
mert eddig igen komoly helyszűké-
ben voltunk, 30 tanulócsoportot 
kellett elhelyeznünk 28 tanterem-
ben, és ahhoz, hogy az ütközéseket 
elkerüljük, a kollégium tanulószo-
báit, illetve az ebédlőt is igénybe 
kellett, hogy vegyük. A szakképzős 
csoportoknak pedig délutáni órá-
kat is tartottunk. A pályázathoz 

előkészített tervek szerint 7 vagy 
11 új tanterem készül, ez majd a 
részletes terv-dokumentációban 
dől el. Végre méltó körülmények 
közé kerülhet az iskolai könyv-
tár, ami jelenleg egy valamikori 
osztályteremben működik, és a 
könyvek egy része dobozokban 
van elhelyezve. A könyvtárat úgy 
tervezzük, hogy elhúzható falai 
legyenek, így több funkcióra is 
alkalmas lesz. Mindezek mellett új 
tornaterem is készül és egy olyan 
közösségi tér, ahol 200-300 gyerek 
is elfér egyszerre. Véleményem 
szerint az átalakítások hosszú 
évekre meghatározók lesznek, ami 
alapvetően nem csak nekünk, de a 
városnak, az egész kistérségnek is 
hasznára válik. 

Kovács Zoltán, a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola igazga-
tója: 497 millió forint a pályázati 
támogatás, és az önkormányzati 
kiegészítéssel 523 millió forint lesz a 
felhasználható keret. A pályázat két 
nagy részre oszlik a mi esetünkben. 
Egyik az épületek felújítása, a másik 
az eszközbeszerzés. Az építészeti 
rész arányosan kb. 210-220 millió 
forint körüli mindkét intézmény-
ben. A fennmaradó 50-60 millió 
forint fordítódik eszközbeszerzésre, 
például iskolabútorokra, padokra, 
ezt viszont kétharmad-egyharmad 
arányban osztjuk fel a gyereklét-
számok függvényében a Rákóczi 
és a Hunyadi Mátyás Tagiskola 
között. Az építészeti munkálatok a 
Rákóczi-iskola komplett, kívül-be-
lüli újjászületését jelentik majd. Kis 
lejtésszögű tető készül, és nyílászáró, 
burkolatcsere történik, felújítják a 
vizesblokkokat, hőszigetelik a hom-
lokzatot, és festenek is. Megtörténik 
az akadálymentesítés és a sportud-
var átalakítása is. Egy úgynevezett 
közösségi tér készül a tornaterem 
fölé, aminek az iskolai célokon 
felül térségi funkciót is szánunk, 
képzéseknek, továbbképzéseknek 
ad majd helyet. Tervezünk egy 
sportrekreációs szabadidős komple-
xumot is szintén térségi vonzáskör-
rel. A Hunyadi Mátyás Tagiskolában 
a beruházás törzsét egy ebédlő, egy 
tálalókonyha, a kapcsolódó kiszol-
gáló helyiségekkel, mosdókkal stb. 
építése alkotja. Itt is nyílászáró csere, 
valamint külső homlokzat felújítás 
történik majd, illetve az eszközbe-
szerzés keretének egyharmadából 
bútorzatcsere is lesz. Szinte hihe-
tetlennek tűnik számomra – mert 
nem volt még erre példa –, hogy 
egy ilyen kisvárost ekkora összeggel 
támogatnak, de bízom abban, hogy 
ezegyszer nem szemfényvesztés, 
és minden elképzelésünk, álmunk 
megvalósulhat majd, ezért itt sze-
retném mindenkinek megköszönni 
a segítségét.

L. M.

A térség jövőjét hosszú távon 
meghatározhatja

A Berettyóújfalu szentmártoni 
részén található Morotvaligetben 
rendezték meg a Morotva ifj úsági na-
pot. Az immár negyedik alkalommal 
megtartott sportversenyt a Morotva 
Egyesület, a Hunyadi Mátyás Tag-
intézmény és a Bihari Lövészklub 
szervezte. Az idén először – százezer 
forintos támogatással – bekapcso-
lódott a város önkormányzatának 
ifj úsági és sportbizottsága is.

A mintegy 180 diákot megmoz-
gató sportversenyen a szervezők 
mellett csapatot állított ki a Széche-
nyi István, a József Attila, illetve a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola is. 
A lelkes és mozogni vágyó diákok 
a hagyományos műsorszámokban 
– sor és váltóverseny, lövészet, 
valamint duatlonban – mérték 
össze ügyességüket. A jó hangulatú 
versengés után izgatottan várták az 
eredményhirdetést, s azzal együtt 
az értékes tárgyjutalmakat, amiket 
dr. Vitányi István országgyűlési 
képviselő, az ifjúsági és sportbi-
zottság tagja, Muraközi István 
alpolgármester, Lakó Imre és Nagy 
Judit bizottsági tagok nyújtottak át. 
Sorversenyben 1. helyezést ért el a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

csapata. Lövészetben a fi úk közül 
a legügyesebbnek Bereczki Bence 
(Hunyadi Mátyás Tagiskola), a 
lányoknál Tallós Viktória (József 
Attila Általános Iskola) bizonyult. 
A legtöbb pontot szerző csapat – a 
Hunyadi Mátyás Tagintézmény – 
egy évre az Aranysörét vadászbolt 
vándorkupáját vihette haza.

A duatlon – futás, kerékpáro-
zás – III. korcsoportos versenyét a 
József Attila Általános Iskola tanulói 
nyerték: Kurtán Bettina és Rinyu 

Balázs. A IV. korcsoportban a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
tanulói bizonyultak a legjobbaknak: 
Csuha Ildikó és Marczin Tamás.

A verseny szervezését és lebo-
nyolítását Papp János, a Morotva 
Egyesület elnöke köszönte meg 
Kovács Tiborné tagintézmény-ve-
zetőnek. A rendezvény folytatásáról, 
a nemzetközi tűzoltóversenyről a 
következő számban olvashatnak 
majd.

Nyírő Gizella 

Már július utolsó harmadában 
gondolkodóba estünk, hol vásárol-
juk meg a gyerekek zökkenőmentes 
iskolakezdéséhez szükséges „kellé-
keket”. Minden – a postaládánkba 
érkező – katalógust, szórólapot 
gondosan áttanulmányoztunk, 
összevetve előző évekbeli tapasz-
talatainkkal, és úgy döntöttünk, 
a legjobb a régi, jól kitaposott 
úton maradni, vagyis elsétálni az 
egyik helyi papírboltba és röpke 
negyedóra alatt túlesni a válogatási 
procedúrán. 

Itt nem kell külön összeszedni 
a füzeteket, mert kész füzetcsoma-
gokkal várnak minden általános 
iskolást. Ettől sokkal nagyobb falat 
a füzetborítók kiválasztása, tudják, 
az a szép papíros, amit csak rá kell 
tenni a füzetre. Ezt a gyerek egye-
dül is meg tudja csinálni, sőt még 
örömmel is teszi, hiszen ő válasz-
totta, anya csak fi zetett. A gondok 
akkor kezdődnek, ha nincs velünk 
a kiskamasz, és csak homályos, 
körülbelüli meghatározást kaptunk 
tőle a mintát illetően. Ilyenkor sze-
gény, nagyon megfelelni igyekvő 
szülő, aki nem rendelkezik már egy 
kamasz ízlésvilágával – hiszen rég 
túl van rajta –, izzadtan válogat a 
képek között. Nekem szerencsém 
volt, hogy velem volt a nagylá-
nyom, de ő is csak körülbelül tu-
dott rábólintani, hogy az öccsének 
vajon tetszene-e a cápás, delfi nes, 
kamionos, piramisos füzetborító. 
Illetve ez utóbbit biztosan tudtuk 
mind a ketten, hiszen a történelmet 
nagyon szereti. A könyvborítót 
csak saccolni lehet – ugye ismerős, 
kedves szülők –, mert augusztus 
utolsó hetéig nem tudni a könyvek 

méretét, sem darabszámát. Nem 
baj, ebből mindig lehet még pót-
lást vásárolni. Aztán jöhet a többi 
kellék: ceruzából HB-s és radíros 
végű, színesből a natúr, radírból a 
puha, temperából inkább a drágább 
– mert az biztos, hogy jó minőségű 
– rajzlap, műszaki rajzlap, balkezes 
olló, jobbkezes olló, dupla hegyező, 
„kenős” ragasztó, stb.

 A másik papírboltban tanácsta-
lan, keresgélő szülővel találkoztam. 
Nagy kérdés volt, hogy melyik 
betűtartót válassza az elsős anyuka, 
a kisebb, gumis vagy a nagyobb, 
műanyag, átlátszó betűtartót. Ez 
bizony attól függ, hogy melyik tan-
könyvkiadó könyvét választotta az 
adott iskola. Javasoltam a szülőnek, 
hogy várja meg a tanító nénik eliga-
zítását. Kisebb gyerekeknél vitára 
adott okot a táska kiválasztása is, 
mert a gyermek tudná, hogy a város 
papírboltjaiban felhalmozott táskák 
közül neki verdás, pókemberes, 

űrlényes, batmenes, micimackós, 
királylányos, kutyás, macskás, 
kék, rózsaszín, piros, fekete, zöld, 
narancs színű táska kell, de szegény 
szülő – eléggé el nem ítélhető mó-
don – megnézi a termék árát, és az 
alkalmasságát is. A harmadik üzlet 
polcai között hosszú listát gyűrö-
gető szülők nézegettek időnként 
tétován. Majd megkönnyebbülten 
sóhajtottak föl, amikor a minták és 
színek kavalkádjában gyermekeik 
segítséget nyújtottak számukra. 
Kész szerencse, hogy a mi kisvá-
rosunkban még nem ütötte fel a 
fejét a csoki illatú füzet, melynek 
létezéséről egy országos hetilapban 
olvastam. 

Szóval nyáron is nyüzsgött a vá-
ros, és nem csak a meleg miatt főtt a 
felnőttek feje. Duzzadtak a szatyrok 
a tanszerektől, a gyerek örömmel 
cipelte az új iskolatáskát, hiszen 
ő választotta, anya csak fi zetett… 
(Jó sokat.)

A legeredményesebbek
a szervezők voltak

Füzetek, tollak, ceruzák… 

A berettyóújfalui keresztyén gyülekezetek kirándu-
lást szerveznek Budapestre szeptember 30-án, kedden 
a Biblia éve alkalmából. A nap hangversennyel zárul 
este 7 órakor Művészetek Palotájában. Indulás reggel 
9 óra, várható hazaérkezés 23.30-kor. Részvételi díj: 
6.000 Ft, ami tartalmazza a belépőt is. Érdeklődni lehet 
a Református Lelkészi Hivatalban (402-619).

Budapest, Művészetek Palotája, Bartók Béla Nem-
zeti Hangversenyterem 

– „Énekeljetek az Úrnak!” –
Hangverseny a Biblia éve alkalmából 

Műsor:
S. Bach: Magnifi cat, BWV 243

Mendelssohn-Bartholdy: 42. zsoltár

Honegger: Dávid király – szimfonikus zsoltár három 
részben

Közreműködik: Debreceni Kollégiumi Kántus, 
Psalterium Hungaricum Énekkar, a Károli Gáspár 
Református Egyetem Soli Deo Gloria Énekkara, Zug-
lói Filharmónia – Szent István Király Szimfonikus 
Zenekar.

A Biblia a világ zeneirodalmának máig kiapadha-
tatlan forrású ihletője. A magyarországi történelmi 
keresztény egyházak által meghirdetett „Biblia éve 
2008” rendezvénysorozat egyik központi eseménye 
ez a hangverseny, amelyen katolikus, református és 
evangélikus zenészek, illetve kórusok adnak elő bibliai 
ihletésű zeneműveket. 

Egyházi hírek 2008. szeptember

Erősné Árgyelán Ildikó

Fotók: Kari

Érettségi akár két év* alatt is! 
Gimnáziumi osztályainkban, esti tagozaton 

heti 2 délutáni  elfoglaltsággal
(*meglévő képesítés beszámításával).

A beiratkozottak 99%-a sikeres érettségi vizsgával zárta 
a tanulmányait. 

A felsőfokú intézményekbe jelentkezett diákok 100%-a 
felvételt nyert.

– A résztvevők diákigazolványt kapnak
– 23 éves korig családi pótlék igényelhető!

Érdeklődni:  Toldi Miklós Református Általános Iskola
4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 4.

Tel.: 54/402-039, 20/497-6097, 20/378-5177
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Négynapos változatos, jó prog-
ramajánlattal csalogatta kirándu-
lásra a Tájak, korok, múzeumok 
vezetője, Jankulyné Emike az egye-
sületi tagokat. Uticél: a Börzsöny és 
a Mátra. Negyvenkét fővel indult el 
az autóbusz augusztus 6-án azokkal, 
akik jó szívvel fogadták a progra-
mot. Megállapítottuk utólag, hogy 
a kirándulás sikeres volt. Mindenki 
jól érezte magát, mert megtalálhatta 
az érdeklődési körének, igényének 
megfelelő szellemi, lelki, fi zikális 
mozgási lehetőséget, mely szó-
rakozást, feltöltődést, pihenést 
jelenthetett.

Az első komoly erőfeszítést 
Somoskővár megrohamozása hozta. 
A látvány, a környező hegyek, erdők 
szépsége lenyűgözött mindnyájun-
kat. Hollókővárának „bevétele” 
már egyszerűbb volt, de a látvány 
itt sem maradt el. Turistavezetőnk 
szellemes, fordulatos, figyelmet 
ébrentartó ismertetése mindőnk 
rokonszenvét elnyerte. A Somoskői 
várhegy kissé meredek várfalának 
csúcsán XIII. századi várromot 
találtunk. A mellette lévő természeti 
érdekesség keresésére indultunk, a 
megkövesedett bazalt oszlopokhoz. 
Ez a bazalt zuhatag íves-oszlopos 
formában szilárdult meg. Csak 
négy helyen található a világon 
ilyen geológiai ritkaság. Fáradalma-
inkat a Petőfi  kunyhóban pihentük 
ki, ahol Petőfi 1845-ben szintén 
megpihent, és verssel köszöntötte 
e tájat. A látott múzeumok tárgyi 
gazdagsága, gondos rendezettsége, 
áttekinthetősége szintén elnyerte el-
ismerésünket. Tetszett a gyöngyösi 
Orczy Múzeum és a pásztói kiállító 
helyiségek természettudományos 
leletanyaga. Sokat tanultunk a mú-
zeumi sétáinkat irányító vezetőktől. 
Hollókő a világörökség része, büsz-
keségünk. A zsalugáteres, fehérre 

meszelt, tornácos, muskátlis ablakú, 
arányos felépítésű parasztházak 
gyöngyszemekként sorakoznak az 
utca mindkét oldalán. Belsejük tele 
népművészeti kincsekkel. Szövés, 
fafaragás, népi kerámiák, színes 
cserépedények, tarka ruhás népmű-
vészeti babák. A Babamúzeumban 
szépséges tájjellegű népviseletekkel 
ismerkedhettünk meg. A Szent 
Korona Házban, Gyöngyösön 
egyedülálló vallásos iparművészeti 
értékeket láthattunk. Szécsény 
városában a ferences rendiek lakó-
helyét és templomát láttuk. Életükbe 
nyertünk bepillantást, ahol a csend 
és az áhítat volt jelen mindenütt, a 
díszudvarban, a boltozatos keren-
gőkben és a csillagboltozatos sekres-
tyében. Büszkeséggel mutatták, hol 
szállt meg Rákóczi fejedelmünk. Ez 
a mai napig a Rákóczi-szoba. A Tűz-
torony a város közepén áll, a bátrak 
a felső szintekre is feljutottak. A régi 
templomok rekonstrukciója értéke-
ket mentett a XXI. század emberé-
nek. Ilyenek voltak a gyöngyöspatai 
és a pásztói románkori templomok, 
valamint az Oskolamester háza. Tar 
községben buddhista szentély az 
imamalommal (stupa) volt látható, 

mellette Körösi Csoma Sándor, 
kiváló tudósunk tibeti útjáról, mun-
kásságáról láthattunk képes, szöve-
ges emlékkiállítást. Ez a bemutató-
terem is vonzotta az érdeklődőket. 
Nem hagyhattuk ki a sziklába vájt, 
több ezer méter hosszú, hatalmas 
hordókkal teli pincerendszert. Ha 
már megkocogtatva a hordókat, jó 
borocskával teli „hangot” adtak, ak-
kor az érzékszervek közül az ízlelés 
is megkövetelte a maga igényének 
kielégítését, és dalra fakasztotta 
a jóhangú társaságot. Történel-
münkről sem felejtkeztünk meg. 
Szent László királyunk emléke előtt 
tisztelegve megnéztük Szentkúton a 
kegyhelyet, a gyógyító forrásvízben 
lábunkat is megáztattuk. Abasáron 
Aba Sámuel szobránál tisztelettel 
adóztunk. Pásztón délután sztra-
pacskaevés, fergeteges néptánc, 
népzenei együttes látványa zárta 
kirándulásunkat a városnapon. 

Volt még sok-sok személyes 
élmény, beszélgetés, nevetgélés, jó 
hangulat, sőt még a pekingi nyitó 
gáláról sem felejtkeztünk el. Azt 
is láttuk.

Jó volt, Emike, köszönjük.
Hamvasné, Faragó-Flaskainé

Szép nyár volt…
Berettyóújfalu város rendőrei az 

elmúlt évekhez hasonlóan a kora 
reggeli órákban a szeptember 1-jei 
iskolakezdéssel a város általános 
iskoláinál gyalogos szolgálatot 
látnak el. A rendőri jelenlét célja 
ügyelni a közlekedés rendjére, 
felhívni a szülők és a gyermekek 
fi gyelmét a szabályos közlekedésre. 
Az iskolák környezetében vissza-
térő probléma a tiltótábla ellenére 
történő szabálytalan megállás, ami 
fokozott balesetveszélyt idéz elő.

2008 augusztusában indította 
az Országos Rendőr-főkapitányság 
az „Az iskola rendőre” elnevezésű 
programot, amelynek alapvető 
célja a kisiskolások balesetmen-
tes közlekedésének elősegítése, 
valamint a gyermekek biztonsá-
gát veszélyeztető egyéb tényezők 
megszüntetése.

A program létrehozásának in-
doka, hogy a gyermek gyalogosok 
és kerékpárosok a legvédteleneb-
bek a balesetek szempontjából, 
mivel életkorukból adódóan nem 
érzik a veszélyt. A tudatos maga-
tartás kialakításában, a balesetek 
megelőzésében a felkészítésnek, 
a tanórai és tanórán kívüli közle-
kedésre nevelésnek meghatározó 
szerepe van.

Ezen cél elérése érdekében 
hozták létre „Az iskola rendőre” 
programot, ami alapvetően az 
általános iskolai oktatáshoz kap-
csolódik, és szervesen illeszkedik 
a rendőrség által a gyermekek felé 
irányuló baleset- és bűnmegelőzési 
tevékenységbe.

A program célja, hogy lehetőség 
szerint minden általános iskolának 
legyen egy iskola rendőre, aki 
közvetlen kapcsolatban van az 
iskola vezetésével, a diákokkal és 
a szülőkkel.

Az iskola rendőre részt vesz 
a baleset-megelőzési bizottságok 
által szervezett általános iskolai 
kampányokban, a reggeli forgalom 
segítésében, a szabálytalankodók 
kiszűrésében. Segítséget nyújt a 
KRESZ- és DADA program koor-
dinálásában; az osztályfőnöki órák 
keretén belüli baleset- és bűnmeg-
előzési témakörök oktatásában. 
Lehetőség szerint részt vesz az 
iskola szabadidős programjainak 
lebonyolításában.

Az iskolarendőrök bemutatko-
zására a tanévnyitó ünnepségeken 
került sor.

A kapitányság területén 18 te-
lepülésen alakult meg, és működik 
aktív polgárőrség. 

Szeptember hónapban a rend-
őrkapitányság ismételten a pol-
gárőrök bevonásával, közös akció 
keretében kívánja az iskolák kör-

nyezetében felhívni a fi gyelmet a 
balesetek megelőzésre. 

Az akció keretében kiemelt 
fi gyelmet fordítunk 

– a jogkövető magatartás el-
lenőrzésére, 

– a gyermekek biztonságos 
közlekedésének elősegítésére,

– a közlekedési balesetek ki-
alakulásához vezető körülmények 
megszüntetésére,

– a szabálytalanul megálló, 
várakozó járművek vezetőivel 
szembeni szigorú fellépésre,

– a passzív biztonsági eszkö-
zök, közöttük a gyermekülések 
és biztonsági övek használatának 
ellenőrzésére.

A sajtó segítségével is felhívjuk 
azokat a szülőket, akik gyerme-
küket autóval viszik iskolába, 
hogy a kijelölt várakozó- illetve 
megállóhelyeken álljanak meg. A 
gépkocsiból a gyermekek a jobb 
oldali ajtókon szálljanak ki, hasz-
nálják a biztonsági öveket, szükség 
szerint a biztonsági gyermekülést. 
A KRESZ értelmében biztonsági 
gyermekülésben kötelező szállítani 
a gépkocsi hátsó ülésén – életkor 
meghatározás nélkül – 135 cm-nél 
alacsonyabb gyermeket. Az úttes-
ten történő gyalogos áthaladást 
mindig körültekintően, gyalog-
átkelőhelyen, illetve ennek hiá-
nyában a legrövidebb útvonalon, 
útkereszteződéstől kellő távolságra 
hajtsák végre.

Kerékpáros közlekedés esetén 
a szülővel közös útvonal-bejárás 
után engedjék gyermekeiket önálló 
közlekedésre. Kerülni kell a for-
galmas, balesetveszélyt magában 
rejtő útvonalakat. A kerékpárokat 
az előírásnak megfelelően kell 
felszerelni világítóberendezéssel, 
fényvisszaverő „prizmákkal”. 

Gyalogos közlekedés esetén 
fontos, hogy gyermekkel közösen 
haladva mindig a szülő menjen az 
úttest felőli oldalon. 

Szürkület után vagy rossz látási 
viszonyok között gondoskodjunk 
a gyermekek láthatóságának, ész-
lelhetőségének fokozásáról. A 
jelenleg kapható és elterjedt priz-
mák, láthatósági mellények már 
nagy távolságról is visszaverik a 
gépjárművek fényszóróinak fé-
nyét. Törekedni kell arra, hogy a 
gyermek ne egyedül közlekedjen, 
lehetőleg az egy irányban lakók 
együtt vagy nagyobb gyermek, il-
letve felnőttek, szülők társaságában 
menjenek haza. 

Az őszi időjárás közeledtével 
szintén fontos, hogy a lakott terü-
leten kívül, a közúti közlekedésben 
részvevő kerékpárosok és állati erő-
vel vont járművek vezetői ismerjék 
a KRESZ szabályait. Éjszaka és 
korlátozott látási viszonyok között 
a kerékpárosoknak, valamint az 
állatot hajtó személynek lakott 
területen kívül fényvisszaverő mel-
lényt kell viselniük. A rendelkezés 
nagyban hozzájárul a balesetek 
megelőzéséhez, segíti a gépjármű-
vezetőket az úttesten tartózkodó 
személyek észlelésében. 

A Berettyóújfalui Rendőrkapi-
tányság az illetékességi területén 
szeptemberben és októberben 
mini közlekedési akciók keretében 
végzi a Berettyóújfalui Területi 
Baleset-megelőzési Bizottságtól 
pályázat útján nyert láthatóságot 
javító láthatósági mellények, szó-
róanyagok, termékek kiosztását.  
Elsősorban a gyalogosok, kerék-
párosok és motorkerékpárosok 
részére osztják szét a láthatóságot 
segítő eszközöket.

Dr. Balogh Erika
r. szds.

Rendőrségi hírek

Augusztus 24-én véget ért 
a pekingi nyári olimpia, amely 
mindannyiunknak szolgáltatott 
sok-sok szépet, felemelőt a nyomasz-
tó közép-európai kánikulában. Míg 
mi itthon szorgoskodtunk, vagy a 
szabadságunkat, vakációnkat töl-
töttük, addig sportolóink több ezer 
kilométerre tőlünk mindent megtet-
tek, hogy nemzetünket képviseljék, 
hogy az országnak és maguknak, 
sportáguknak dicsőséget, hírnevet 
szerezzenek. Ugyanezzel a szorgos-
kodással ténykedett minden más 
náció „reprezentálója” is. Akik pedig 
a legjobbnak bizonyultak, öröm-
könnyek közepette, aranyéremmel 
a nyakukban, büszkén figyelték 
a dobogó legtetejéről a magasba 
emelkedő nemzeti lobogót. Ők vol-
tak a bajnokok. Egy adott sportág 
legjobbjai. Hazájuk büszkeségei. 
Szurkolók milliárdjai követték végig 
az eseményeket a televízió képer-
nyője előtt, s voltak szerencsések, 
akik a helyszínen rághatták le a 
körmüket izgalmukban.

Habár emlékeinkben még ele-
venen él, de a pekingi nyár már a 
múlté. Befejeződött a világ legna-
gyobb sportszemléje, négy évet kell 
várnunk, négy bizakodással teli 
esztendőt, remélve, hogy a 2012-es 
londoni viadal újra elkápráztat 
minket, kiemel a lét mindennapi 
szürkeségéből, az önmagát elemész-
tő emberi tülekedés posványos 
mocsarából. Hiszen sokak szemében 
az olimpia még mindig a becsületes 
vetélkedés, a kitartás, a töretlen 
emberi hit ragyogó és magasztos 
szimbóluma. 

Ám nem mind arany, ami fény-
lik… Egyre többet cikkeznek a 
játékokat körülvevő botrányokról. 
Hogy vannak az egyenlők között 
is még „egyenlőbbek”. Korábban a 
rajongás, az elfogódottság, a pátosz 

mellett ezek még csak suttogó han-
goknak, halk sikolyoknak tűntek 
legfeljebb, ám mára már felerősöd-
tek. Nem zörög a haraszt, ha... És 
itt érdemes megállni, elgondolkodni 
egy pillanatra. Vegyük számba, 
mi minden borzolta a kedélyeket. 
Felejtsük el rövid időre a fantasz-
tikus világcsúcsok okozta eufóriát! 
Nézzünk egy kicsit a színfalak mögé! 
Mert a gyanú egyre erősebb, hogy 
itt valami nagy „gazemberség” is 
történt. Szakértők garmadája nyi-
latkozott és nyilatkozik még most is 
arról, hogy ezek a teljesítmények sok 
esetben már nem (csak) az ember 
csodálatos, minden legyőző neki-
feszülésének, az akarat, a test és a 
lélek együttes diadalának ajándékai. 
Hanem egy sajátos „háttérországé” 
is, melynek vajmi kevés köze van a 
sporthoz. Ez már inkább a vegyé-
szek, a biokémikusok, és tudja az 
ördög (de az nagyon…) még milyen 
szakemberek vetélkedése. A sport 
halála közeleghet, ha nem teszünk 
valamit ez ellen. Az emberi becsület, 
az egyenlő mérce képzeletbeli testén 
egy újabb, súlyos tőrdöfés éktelen-
kedik. Még véletlenül se gondolom 
azt, hogy mindenki bűnös ebben 
a lidérces játékban. Nem! De aki 
nem veszi fel a kesztyűt, az egy 
idő után könnyen lemaradhat a 
dicsőségről. Persze sokan felkapják 
a fejüket, a hazug ember és a sánta 
kutya esetét bizonygatva. Ám azt is 
megszellőztették, hogy az üldözöttek 
körülbelül 2-3 éves előnyben vannak 
üldözőikkel szemben. Mindemellett 
itt van még a temérdek pénz. És a 
hatalom. A marketing. A sztárok 
köré felépített iparszerűen működő 
médiacirkuszok. S ha valaki felemel-
né komolyabban a hangját? Lehet 
hasonló sorsra jutna, mint az a több 
száz orosz ellenzéki újságíró, aki írá-
saival szembeszegült a „putyinista” 

hatalommal… Riasztó asszociácó, 
de nem elképzelhetetlen. A tisztáta-
lan verseny egyelőre még a vegyületek 
és az őket kotyvasztó szakmabeliek, 
valamint az erre pénzt áldozó, 
önmagukat sportszeretőnek nevező 
embertársaink közös „gyermeke”. 
Ám ha így haladnak ezek a folya-
matok, akkor idővel eljuthatunk arra 
a pontra, amikor a laborban már 
nemcsak a  „varázsital” születik meg, 
hanem maga a tökéletes és legyőzhe-
tetlen „sportoló” is. És akkor a tiszta 
teljesítményt elérők már csak ócska 
„kacatok” lesznek ebben a rémisztő, 
emberi hitelességet teljesen mellőző, 
gátlástalan tusakodásban.

Kiss Tamás

Július 7-én reggel indultunk 
Debrecenbe a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola néhány tanuló-
jával és kísérő tanárainkkal, Nagy 
Andreával és Kari Sándorral. 

Összesen öt napot töltöttünk a 
Vekeri-tó közelében lévő Víg-Kend 
Major Szabadidőközpontban. A 
tábor ideje alatt színes programok 
vártak bennünket. Minden nap 
valami újat próbálhattunk ki.

Hétfőn, miután elfoglaltuk 
szobáinkat, körbejártuk a tábort 
és környékét. A hely feltérképe-
zése után vacsoráig strandolással 
töltöttük az időt. Este megbeszélést 
tartottunk a másnapi programról. 

Kedden svédasztalos reggelivel 
kezdődött a napunk. Ezután min-
denki kedve szerint lovagolhatott 
a Holló nevű ló hátán. A délutáni 
program sorverseny volt, mely-
nek győztes csapata jutalomban 
részesült.

Szerda délelőtt az egyik ven-

déglátó, Józsi bácsi segítségével az 
íjászatot is kipróbálhattuk. Ebéd 
után költői tudásunkat mutathat-
tuk meg versírás közben. A verset 
a tanárok által megadott szavak-
ból kellett megírnunk. Délután a 
jégkrémezés és forgózás egészen 
vidámparki hangulatot teremtett. 

Versengés a lombikban

Vacsora után a szabadtéri moziban 
egy magyar fi lmet nézhettünk meg, 
mely különleges élményt nyújtott 
mindeninek a hideg és a szúnyogok 
ellenére is. 

Csütörtökön kézműves fog-
lalkozással kezdtük a napot, ahol 
tetszés szerint batikolhattunk 

kendőket, majd kalászbabákat 
készíthettünk. Ebédig még volt 
annyi időnk, hogy lovas szekérrel 
körbekerülhessük a tábort. Az esti 
program nagy részét a csillagtúra 
töltötte ki. A verseny után éjfélig 
„búcsú bulit” tartottunk, mivel ez 
volt az utolsó esténk a Víg-Kend 
Majorban.

Péntek reggel összecsoma-
goltuk holmijainkat. Ebéd előtt 
tanáraink kihirdették a tisztasági 
verseny eredményeit. Egész hé-
ten pontozták szobáink rendjét. 
Hazafelé menet még megálltunk 
a Millenáris Parkban játszani egy 
kicsit. Délután 16 óra körül meg-
érkeztünk az iskolánk elé, ahol már 
szüleink vártak minket. 

Köszönjük iskolánknak és ta-
nárainknak ezt a lehetőséget, és 
reméljük, jövőre is együtt tábo-
rozhatunk.

Szilágyi Boglárka
8. b osztályos táborozó

Polgárőrök és rendőrök segítették az évkezdést

Fotó: Kari

Nyári tábor a Víg-Kend Majorban
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IRODASZEREK
Leporellók, fénymásoló-papírok,
faxpapírok, pénztárgép-szalagok,

borítékok, tintapatronok,
fl oppy- és CD-, DVD-lemezek,

lézer-tonerek, festékporok.

NYOMTATVÁNYOK
Számlák, nyugták, menetlevelek,

Szállítólevelek, 
orvosi nyomtatványok

HÁZTARTÁSI PAPÍRÁRUK
Műanyag tányérok,

poharak és evőeszközök.

FÉNYMÁSOLÁS,
spirálozás, laminálás.

Az idei évben, szeptember 23-án 
lesz a 80. évfordulója annak, hogy 
a jelenlegi Toldi Miklós Református 
Általános Iskola (akkor Református 
Elemi Népiskola) épületét átadták az 
oktatás céljaira. Az akkori időszak 
népiskola-építési programja kereté-
ben kapott a település nagy összegű, 
vissza nem térítendő támogatást és 
kedvező kamatozású, hosszú lejára-
tú kölcsönt, hogy a régóta hiányzó, 
megfelelő nagyságú és színvonalú 
iskolaépület elkészülhessen. 1928. 
szeptember 23-án nagyszabású 
ünnepség keretében avatták fel az 
épületet. A korabeli sajtótudósítás 
szerint, több mint kétezer ember 
gyűlt össze az új iskola udvarán. S 
azóta nemzedékek sorát bocsátotta 
ki, akiknek nyolc éven keresztül 
ez az épület volt – ahogy mondani 
szoktuk – a második otthona.

Sajnos az elmúlt évtizedek jócs-
kán hagytak nyomot az iskola külső 
képén. Az év elején a városközpont 
arculatához szervesen hozzátarto-
zó, impozáns épület még rendkivül 
méltatlan állapotban várta a kerek 
évfordulót. Bizony szomorú szívvel 
tekinthettek a málló vakolatra, a 
hulló tégladarabokra azok, akiknek 
valamilyen személyes kötődésük 
volt (vagy van) az iskolához. De 
azok is, akik – akár lokálpatrió-
taként, akár átutazóként - „csak” 
az építészeti értéket, a szép régi 

épületet látták benne.  A nyár 
elején azonban váratlan segítség 
érkezett a „civil szférából”. Rácz 
Sándor építési vállalkozó rend-
kívül nagylelkű felajánlást tett, 
amikor bejelentette az intézmény-
fenntartó egyházközségnek, hogy 
adományként teljesen ingyen 
felújítja az épület homlokzatának 
alsó, legrosszabb állapotban lévő 
részét. A munkálatok augusztus 
közepén kezdődtek, s egy bő hét 
elteltével már gyönyörködhettünk 
is a megújult külsőben. A szünidő 
utolsó napján a szülők társadalmi 
munkával tették fel az i-re a pontot, 
amikor is a pinceablakok átfesté-
sével fejezték be a felújítást. Nagy 

örömünkre az évnyitó ünnepségre 
sereglő gyerekeket és szülőket már 
a Toldi új arca fogadta.

A nyár folyamán az épület bel-
sejében is folytak nagyszabású 
munkálatok, hiszen Horváth László 
szülő két alsós tantermet saját ere-
jéből (az anyagköltséget is állva) 
teljesen felújított, kifestett.

Az adományozóknak és a nyá-
ri társadalmi munkában részt 
vett szülőknek, nagyszülőknek a 
tanulók és a tantestület nevében 
hálás szívvel köszönjük példaadó 
hozzáállásukat. 

Ha másképpen nem megy, ak-
kor „mi magunk”…  

S. R.

A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde 
a nyári ügyeleti nyitva tartás után, 
augusztus 25-től fogadja újra a 
gyermekeket.

A zárást követő július és au-
gusztus hónapban a bölcsőde egy 
hónapig, a József Attila Tagóvoda 
és az Eszterlánc Tagóvoda is 1-1 
hónapig fogadta a nyáron is dolgozó 
szülők gyermekeit.

Az óvodát, bölcsődét igénylő 
gyerekek száma meghaladta az 
ötvenet. 

A tagintézmények szeretettel 
várták a jelentkezőket, a pedagógu-
sok, dajkák, gondozónők igyekeztek 
kellemes körülményeket teremteni 
a nagy melegben is.

A 2008/2009-es nevelési évben a 
gyermekek fogadására valamennyi 
tagintézményünk felkészült. A szü-
net idején megtörtént a lámpatestek 
cseréje, az egészségügyi festések, a 
nagytakarítások.

Nagyobb felújítási munkát a 
költségvetési keretből nem tudtunk 
végeztetni. A Gyermekkert Tag-
óvodában a garanciális feladatokat 
látták el (parkettacsiszolás, lakko-
zás), az önkormányzat védőkorlát 
felállításával tette biztonságossá a 
járdán való közlekedést.

Igazán nagy öröm számunk-
ra, hogy az Eszterlánc Tagóvoda 
közel 10 millió forintot nyert aka-
dálymentesítésre, ami már meg is 
valósult. Rendkívül esztétikus és 
megfelel a mozgáskorlátozott, na-
gyothalló, gyengénlátó gyermekek 
és szüleik óvodában való tartóz-
kodásához.

Mint arról már tájékozódhat-
tunk, a Széchenyi Tagóvoda is 
támogatásban részesül, 20 millió 

Ft értékben akadálymentesítési és 
felújítási költségekre. Örömmel 
várjuk a megvalósítási időszakot. A 
bölcsőde bővítésére is készült pályá-
zat, reméljük, ez is sikeres lesz.

Intézményeink közül most már 
csak a Székhely Óvoda felújítása 
nem történt meg, pedig nagy szük-
ség lenne rá, hiszen mindig nagy 
létszámú csoportokkal működik. 
A XXI. századi feltételeknek – mind 
a gyermekek, mind a dolgozók 
számára – már sajnos nem felelnek 
meg az épület jelenlegi adottságai. 
Bízunk benne, hogy rövidesen lesz 
lehetőség erre is pályázni. A tárgyi 
feltételek javítására van még szük-
ség a minimális eszközjegyzékben 
szereplő képességfejlesztő játékok, 
eszközök terén, valamint az udvari 
játékok uniós szabványnak megfe-
lelő átalakítására, cseréjére, hogy 
gyermekeink minél biztonságosabb, 
esztétikusabb körülmények között 
éljék óvodás napjaikat. A fejlesztés 
eszközeinek pótlása pedig a nevelő-
munka sikerességét biztosítja.

A 17 óvodai csoportban a szep-
temberi induló létszám 392, ami a 
nevelési év végére eléri a 450 főt. A 
csoportokba járó gyermekek szá-
ma sajnos nem arányos eloszlású, 
vannak csoportok, ahol 26 – 32 fő 
közötti.

A bölcsődében is nagy a túlje-
lentkezés, jelenleg 36-an járnak, 
igénylő pedig még 14 lenne. Őket 
sajnos már nem tudjuk fogadni. 
Reméljük, a következő nevelési év 
a gyermekek elhelyezését illetően 
megoldódik, és megszűnik a zsú-
foltság.

A bölcsőde, az óvodák szeptem-
ber 1-jétől benépesültek, a beszokás 
idején olykor sírástól hangosak. 
Nehéz az elválás gyermeknek, 
szülőnek egyaránt, de aki 2-3 hét 
múlva erre jár, már jó kedvű gyer-
mekzsivajt hall, mosolygós szemű 
gyerekeket, anyukákat, apukákat 
lát a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde 
valamennyi intézményében.

Török Istvánné
intézményvezető

Megújult a Toldi külső képe 

„A KABAI Nyári Színház be-
mutatja: Rideg Sándor: Indul a 
bakterház, falusi burleszk két rész-
ben” hirdette a plakát már hetekkel 
korábban az előadás előtt. Nagyon 
előrelátóak voltak a szervezők, mert 
gondoskodtak esőnapi előadásról, 
és gondoltak a családokra is, hi-
szen nemcsak felnőtt és gyerek, de 
családi belépőt is lehetett vásárolni. 
Augusztus 22-én szabadtéri színhá-
zi előadás volt a Morotvaligetben 
mindannyiunk legnagyobb örö-
mére. Sokan ismerjük és szeretjük 
Regős Bendegúz – gyermek tehén-
pásztor – történetét. A fi lmváltozat 
mindannyiunk számára felejthetet-
len a magyar színjátszás nagyjaival 
a szereposztásban.

Ezen az augusztusi estén azon-
ban mégsem hiányoltuk az eredetit, 
mert a színpadon megjelenő lelkes 
előadók elvarázsoltak bennünket. 
Elhittük nekik, hogy először látjuk 
a darabot, mert a forgatókönyv 
szorosabban épült a könyvre, mint 
a játékfi lm – ettől volt új -, és a szí-
nészek hiteles játéka élettel töltötte 
meg az egyszerű díszletet. Ebben 
a bakterházban annyi minden 
történik, és az itt élők nem tesznek 
semmi mást, csak teljes lényükkel 
végigélik az eseményeket. Ha sírni 
kell, sírnak, ha nevetni kell, nevet-
nek, evést, ivást, betegséget, szerel-
met teljes intenzitással élnek át. A 
jól eltalált szereposztás, a szereplők 
tehetsége garantálta a sikert, hiszen 

visszatapsoltuk őket – ötször? hat-
szor? – sokszor. A Szabó baktert 
alakító színész egyáltalán nem ha-
sonlított Koltai Róbertre, és ez volt 
a jó. Ő a színpadi Szabó bakter volt, 
akit rögtön a szívünkbe zártunk öb-
lös hangjával, bővérével, tekintélyes 
termetével együtt. A ténsasszony-
nak igencsak jó éles hangja és még 
élesebb nyelve számos falusi átkozó-
dással és szitokkal ismertetett meg 
bennünket. Kaba büszke lehet a 
polgármesterére, vérbeli színésznő. 
De a menyasszony se volt kutya, a 
bájait és kevés fogát szemérmetle-
nül mutogató ara sírásával betörőt 
lehetett volna riogatni. Sajnálom, 
hogy a közönség lelkes tapsát nem 
honorálta egy-egy széles mosollyal. 
A Bendegúzt alakító kiskamasz 
olyan természetességgel mozgott 
a díszlet-bakterházban, mintha 
mindig ott élne a színpadon. Töké-
letesen alakította a túlélésért küzdő 
cselédgyereket. Alakításukért csak 
gratulálni tudunk a fellépőknek, 
valamennyi karakter jól megfor-
mált, hiteles volt. A hangerőre sem 
panaszkodhattunk, mert azt nem 
lehet ráfogni, hogy halk volt az 

előadás. Némi technikai bakitól 
eltekintve az estét jó hangulatban, 
vidám nevetés közepette töltöttük. 
Rideg Sándornak pontosan ez volt a 
célja, hogy szórakoztasson. Ő maga 
így fogalmaz: „Munkámban pedig 
mindössze arról teszek bizonyságot, 
hogy egy szekérderéknyi vidámság 
jobban élteti az embert, mint száz 
vagon keserves sóhajtás és ugyan-
annyi szomorúság… Jelen munká-
mat annak idején azért írtam, hogy 
olvasóimat megajándékozzam a 
szertelen vidámság és a nevetés örö-
mével, és ez alkalomként szolgált 
nekem arra is, hogy támadást intéz-
zek a határtalan butaság világa ellen, 
amelyet tiszta szívből utálok.”

Valljuk be őszintén, időnként 
tényleg az volt az érzésünk, mintha 
Bendegúz lenne az egyetlen épeszű 
ember e díszes kompániában. 

A végére pedig még a közönség 
is részese lehetett a darabnak, mert 
a színpadról lerepülő gombócokat 
az első sorban ülők a legnagyobb 
természetességgel dobálták vissza 
a színészek közé. Ahogy mondani 
szokták, minden jó, ha jó a vége!

Erősné Árgyelán Ildikó

Indul a bakterház 

Ha szeretnél igazolt sportlövő és a Bihari Lövészklub tagja lenni,  akkor 
jelentkezz  fegyvervizsgára felkészítő tanfolyamra, melynek időtartama 
6×2 óra.

A tanfolyam díja 15 000 Ft, mely egy alkalommal 1 óra elmélet, 1 óra 
lövészet gyakorlatot tartalmaz. A vizsga díja 7000 Ft.

Az oktatás kiterjed kis-és nagykaliber maroklőfegyver, valamint kis- és 
nagykaliber puska kategóriákra. 

A tanfolyam szeptember 14-től október 3-ig tart, vasárnap és pénteki 
napokon, 13-15 óráig.

Az első oktatási nap: szeptember 14. vasárnap, 13 óra.
Jelentkezni lehet személyesen a Tardy-sziki lőtéren minden héten, 

szombaton, 14-16 óráig, vasárnaponként, 10-13 óráig.
Telefonon: Hudák Attila 30 4400489, Hegedűs Péter 30 3056866.

Lövésztanfolyam

Évkezdés a Vass Jenő Óvoda és 
Bölcsődében

Négyévenként – az olimpiai játékokat megelőzően 
– napi rendszerességgel elhangzik a mindenkit lázban 
tartó kérdés: „Hány arannyal térünk haza az olimpi-
áról?” Ez az egyszerűnek és érdekesnek tűnő kérdés 
késztetett írásra.

Már az ókori görögök is különös áhítattal fi gyelték 
a delphoi jósda papnőjének ill. papjainak működését 
a csaták végkimenetelét illetően. A jóslat kérőjének 
sok-sok lépcsőfokot megmászva kellett Apollón Isten 
földi helytartójának, Püthia papnőnek a templomáig 
megtennie, míg választ kaphatott kérdéseire.

Ezzel szemben a ma emberének elegendő a nyil-
vánosságot igénybe vennie, és máris kész a jóslat. 
Optimista látnokaink azt jósolják, meg sem állunk ki-
lenc-tíz aranyig. A mértéktartó látnok szemei előtt már 
ködösebb a kép, Ő csak hat aranyról beszél. A szkeptikus 
jövendőmondó, pedig szemeit üveggömbjére szegezve 
három aranyról beszél. Vannak olyan látók is, akik még 
a sportágat, sőt a versenyszámot is megnevezik, Ők az 
„igazi bátrak”.

Az meg szinte természetes, hogy versenyzőink bá-
tortalanul, szinte félszegen mondják el várakozásaikat, 
hiszen az adott pillanatban csak Ők tudják, mennyi 
munkával, mennyi lemondással jár a felkészülés, és 
hogy mekkora szerencsére van szükség ahhoz, hogy a 
rengeteg azonos képességű versenytárs közül éppen Ők 
kerüljenek ki győztesen az adott pillanatban. 

Nem árt hát, ha jósaink is inkább veszik a fáradt-
ságot, és - kifényesítve varázsgömbjeiket - a dolgok 
mögé néznek. 

Magam részéről nem tartom veszélytelen játéknak 
már a kérdés feltevését sem, mert felelőtlenségről tesz 
tanúbizonyságot. Miért? Nem véletlenül használtam 

a játék szót. Persze, nem vitás, szükség van az esélyek 
latolgatására. Én magam nem veszem a bátorságot, 
hogy tippeket adjak a „médiának” a kérdések feltevését 
illetően, de egy dologban biztos vagyok: az a versenyző, 
aki a világranglista 444. helyén áll, szintén azért verseny-
zik, hogy előrébb kerüljön, jobb legyen ellenfelénél és 
győzzön. Ő is szeretné megnyerni az olimpiát. Így van 
ezzel az esélyes, jobbnak rangsorolt versenyző is. Meg-
győződésem, hogy mindenki nyerni akar. Ne tegyünk 
hát fölösleges súlyt versenyzőink vállára, mert az Ő 
terhüket nem érezhetjük át.

Természetes dolog, hogy mindenki várakozással 
tekint a versenyek elé, de ez nem egyenlő az elvárással. 
Úgy gondolom, elvárható a tisztességes felkészülés, a 
bátor, lelkes versenyzés, a „tisztes helytállás”, de nem 
elvárható a győzelem. A sikervárás nem lehet egyenlő a 
győzelem elvárásával még akkor sem, amikor ez szinte… 
Mert ez a sport lényege.

Meg kell tanulnunk szembesülni azzal, hogy ne el-
várjuk, hanem várjuk a sikert, és legyünk büszkék arra 
a munkára, amit a mi versenyzőink is elvégeztek, mert 
csak így érthetjük meg a győztes könnyeit a dobogón 
állva. Örüljünk a sikereknek, és merítsünk erőt a vesztes 
csatákból, mert a harcot folytatni kell egy életen át…

A jövőbe látók is megértik soraimat, ha elgyalogol-
nak a Parnasszosz lábához, és ott kérnek segítséget az 
ókor bölcseitől.

Magam, pedig a jóslás nehéz mestersége helyett 
inkább teljes odaadással szurkolok minden magyar ver-
senyzőnek, megköszönve azt, amit az országért, értünk 
tesznek. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! 

Kiss Béla
edző, testnevelő,szurkoló

Aranymánia, avagy egy olimpia mellékzöngéi

Szeretnék egy írást közre-
adni, melynek megírására az 
olimpia, illetve az azt megelőző 
várakozás ihletett. Külön ak-
tualitást ad gondolataimnak, 
hogy lapjukban megjelent Kiss 
Tamás „Mérlegen a sikertör-
ténet” című cikke, melyben a 
szerző – teljes joggal – méltatja 
Szívós István: A mérleg hava 
című munkáját. A sikeres, spor-
tot szerető ember hű ábrázolása 

Tisztelt Szerkesztőség!
az alkotás. Aztán a lap alján 
maga Szívós István mérlegeli 
– egy külön cikkben – olimpi-
konjaink pekingi szereplését. 
A két írás kissé ellentmond 
egymásnak, s mindannak, ami 
a sport lényege. 

Az első cikkel maradékta-
lanul azonosulni tudok, nem 
értem viszont, hogy mi köze 
lehet az olimpiai sikereknek a 
politikához. Sportemberként, 

edzőként és testnevelőként is 
állíthatom, hogy a sikereknek a 
politika csak haszonélvezője és 
nem kovácsa. Ezért sem pozitív, 
sem negatív értelemben nem 
tartom szerencsésnek a kettő 
keveredését. 

Álljon hát itt a cikk, melyet 
még az olimpiai aranyak meg-
születése előtt írtam.

Tisztelettel
ifj . Kiss Béla

Postaládánkba érkezett

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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Bihari Hírlap
A berettyóújfalui önkormányzat

kéthetente megjelenő közéleti lapja.

A Nadányi Zoltán Mûvelõdési 
Központ programjai

GÉPKÖLCSÖNZŐ
bontókalapácsok,  ütvefúrók,

döngölőgépek, körfűrész, 
szőnyeg- és kárpittisztító, 

fűnyíró, sövényvágó, csiszoló, 
permetező, lapvibrátor 
(viacolor lappal is) ...

Berettyóújfalu, Krúdy Gy. u. 5. (a 
kórház mellett)

Telefon: (54) 401-183

Születtek

Július
18.: Tóth Barnabás
 (Tóth József
 Szitó Márta Zsuzsanna)

Szeptember
2.: Szatmári Csenge
 (Szatmári László
 Kecskeméti Brigitta)

Házasságot kötöttek

Július
19.: Vincze Attila
 Czirják Judit
19.: Gulyás Szabolcs
 Barta Anikó

Augusztus
13.: Nemes Béla
 Bányai Helga
23.: Bagdi István
 Kéri Emilia
23.: Varga Attila
 Pelbárt Margit
23.: Huppauer Norbert Attila
 Pelbárt Edit
23.: Gáll Zsolt Lajos
 Mészáros Zsuzsanna
23.: Szatmári Zoltán
 Erdei Éva
30.: Török Tamás
 Szatmári Magdolna

Elhunytak

Július
17.: Bördős Sándor (1918)

Augusztus
16.: Papp Gyula (1948)
20.: Dancsházi Károlyné
 Szántó Juliánna (1929)
20.: Karácson Sándor (1936)
20.: Máté Józsefné
 Kártik Margit (1949)
21.: Daróczi Sándor (1920)
30.: Dávid János Istvánné
 Házkötő Katalin (1954)

Sápi Albertné Sólyom Mária 
július 2-án 100. születésnapját ün-
nepelte. Születésnapja alkalmából 
városunk polgármestere, Szeifert 
Ferenc is köszöntötte őt.

KIÁLLÍTÁS
Tolnay Tibor nagyváradi festő-
művész kiállítása a Kisgalériában 
szeptember 8-tól 21-ig.

* * *
Bihar vármegye képgalériájának 
ünnepélyes megnyitója szeptember 
26-án, 17 órától.

* * *
SZÍNHÁZ

Szeptember 13-án, 19 órai kez-
dettel: APÁCA-PÁC. A szegedi 
Árnyszínház musical paródiája. 
Szereplők: Varga T. Zsuzsa, Szi-
lágyi Annamária, Kürtös Petra, 
Papp Gabriella, Márkus Judit.
Belépődíj: I. hely 2400, II. hely 2000 

Ft. Jegyek kaphatók a művelődési 
központban (telefon: 402-014; 
500-023).

* * *
KLUBOK, CSOPORTOK:
Nyugdíjas Klub népdalkö-

re – minden kedden, 13 órától
Csontritkulást megelőző tor-
na – minden kedden, 15 órától
Együtt-egymásért Klub – min-
den hónap második csütörtökén
Nyugdíjas Klub – minden héten, 
hétfőn

* * *
Október 6-án, 18 órakor emlé-

kezés az aradi vértanúkra gyertya-
gyújtással a városligeti kopjafánál.

Gyöngyösön, az igen impozáns 
városi sportcsarnokban került 
megrendezésre a futsal hazai szu-
perkupájának döntője. Hét éve 
nem volt ilyen alkalom, hiszen 
minden évben az aktuális bajnok 
nyerte a magyar kupát is. Idén vi-
szont az MVFC bajnoki címe mellé 
az Aramis csapatának magyar 
kupa győzelme társult. E két csapat 
között dőlt hát el ennek az immár 
hét éve oda nem adományozott 
trófeának a sorsa. 

Mint ebben az évben mindig, 
most is a berettyóújfalui szurko-
lók voltak többségben, kb. száz 
fő szurkolt Szitkó Robinak és 
csapatának. Valami miatt azonban 
a hangulat elmaradt a szokásostól, 
talán a sors fi ntorának köszönhető, 
hogy ugyanígy járt a mérkőzés 
színvonala is. Igazi szezonkezdeti 
próbálkozás volt ez a szurkolók és 
a csapat részéről is. Gólt rúgnunk 
csak nekünk sikerült ezen a napon, 
igaz, ebből az egyik öngól volt, így 
is 2:1 arányban diadalmaskodott 

az MVFC az Aramis fölött. Az 
igen értékes kupát Tamás László 
csapatkapitány vette át, és Mezei 
József újabb dicsőség-szériája ezzel 
remélhetőleg még mindig nem 
szakadt meg. A berettyóújfalui 
szurkolótábor kemény magjának 
zászlólobogtatása melletti ünnep-
lés igazán szívet melengető élmény 
volt 2008 nyárutóján. 

A mérkőzés előtt különböző 

Futsal Szuperkupa
MVFC – Aramis 2:1

Labdarúgás NB III.
Tiszalök – BUSE 2:0
BUSE – Diósgyőr 2:0

U-19
BUSE – Tiszakanyár 5:0

U-16
BUSE – Tiszakanyár 10:0

programok színesítették a „gyön-
gyösi sportestét”, melyek között 
bennünket is érintő sikerek is vol-
tak. A nemrég megalakuló magyar 
női futsal válogatott edzőmérkő-
zést vívott, csapatát több csoport-
ra osztva. A válogatottnak két 
berettyóújfalui hölgytagja is lett, a 
velük készült interjút a következő 
lapszámunkban olvashatják.

R. S.

Megkezdődött az NB III. 
2008/2009-es bajnokságának őszi 
szezonja. A BUSE három győzelem-
mel és egy vereséggel igen biztatóan 
kezdte a szezont. Nagy akarattal 
és támadó játékkal találkozhattak 
a mérkőzéseken a szurkolók, és 
az eddig látottak alapján joggal 
reménykedhetünk egy, a tavalyinál 
jóval eredményesebb szereplésben. 
Balogh Barnát, a BUSE szakosztály-
vezetőjét kérdeztük a szezonkezdet 
híreiről. 

– Heti négy edzéssel és heti két 
edzőmérkőzéssel igen kemény fel-
készülésen van túl a csapat, amely 
öt héten keresztül jelentett komoly 
igénybevételt labdarúgóinknak. 
A felkészülési edzőmérkőzések 
közül kiemelkedik a románok első 
osztályú bajnokságának harmadik 
helyezett csapata, a Temesvár. Igen 
nagy megtiszteltetés, hogy velük 
játszhattunk, hiszen több válogatott 
játékossal érkeztek Berettyóújfalu-
ba. Érdemben nem tudtunk ellen-
feleik lenni, de nem is ez a szint, 
amit meg kell ütnünk. Ezenkívül 
még hét edzőmérkőzést játszottunk 
NB III-as és megyei bajnokságban 
szereplő csapatokkal, váltakozó 
eredménnyel. Amit elterveztünk a 
rajt előtt, úgy érzem, azt a munkát 
elvégeztük, ennek is köszönhető 
szerintem a jó szezonkezdet. 

Szuperkupa győztes az MVFC

Eredményes szezonkezdet a BUSE-nál
A három győzelem és egy ve-

reség az első négy mérkőzésből 
igen biztató a jövőre nézve. Erő-
södött a csapatunk, új játékoso-
kat sikerült leigazolnunk. Bácsi 
Zsolt Létavértesről, Gál István 
Romániából, Angyalos András 
pedig Balmazújvárosból érkezett 
hozzánk. Három ifi  játékos került 
fel a felnőttcsapathoz, akiktől a 
későbbiekben szintén azt várjuk, 
hogy hozzátegyenek az eredményes 
játékhoz. Mindenképpen elvárás-
ként fogalmazódott meg felénk, 
hogy a tavalyi rossz szereplésünket 
ne ismételjük meg, azért mindent 
meg is tesz a csapat és a vezetőség 
egyaránt.

A részükről elvárt célkitűzés 
középcsapattá válni és a 8. 10. hely 
környékén zárni a bajnokságot. To-
vábbra is hazai vagy hazai kötődésű 
játékosokkal képzeljük el a BUSE 
jövőjét. Köszönjük szurkolóink 
biztatását, akik a tavalyi gyengébb 
szereplés ellenére is kitartottak, 
és az új szezonban is kitartanak 
mellettünk. Nekik is szeretnénk 
kedveskedni azzal a különleges 
programmal, amit a szeptember 
21-i (14 óra) BUSE – Ibrány NB 
III-as mérkőzés után láthatnak. 
16 órától Fradi öregfi úk – BUSE 
öregfi úk mérkőzésre kerül sor. A 
Fradi csapatának magját a ’95-ben 

a Bajnokok Ligájában szerepelt 
csapat alkotja. Az ígéret szerint 
olyan sztárjátékosokat láthatunk a 
pályán, mint például Hrutka János, 
Szeiler József, Vincze Ottó, stb., és 
a pályára lép a világ akkori egyik 
legjobb focistája, Varga Zoltán is. 
Nem titkolt célunk ezen mérkőzés 
megszervezésével, hogy a vidék, a 
környék érdeklődését is felkeltsük a 
berettyóújfalui nagypályás labdarú-
gás iránt, illetve hogy szurkolóink-
nak ezzel is kedveskedve színesítsük 
az őszi bajnoki programot. Ezen a 
napon a megszokottól eltérően a 
belépőjegy ezer forint/fő lesz. 

R. S.

Augusztus 20-án immár hagyo-
mányőrző jelleggel került megren-
dezésre a nyílt irányzékú kispuskás 
pontlövészet. Ezt a versenyt most 
kiegészítette egy megyei bajnokság 
is. Sok helyről érkeztek versenyzők: 
Debrecen, Derecske, Eger, Békés-
csaba, Szolnok, és nem utolsó sor-
ban a helyi lövészek is itt voltak.

Összesen 85 nevezőnk volt, 
de a kilátogatók száma kb. 150 fő 
lehetett. A csapatversenyt ismét a 
derecskei lövészek nyerték, egyéni-
ben férfi  felnőtt kategóriában Szabó 
Gyula (Bihari Lövészklub) lett az 
első, a nőiben Antal Jánosné (De-
recske), ifi ben ifj . Asztalos László 
(Blk) kapta az első díjat. A megyei 
rendezésű versenyen első helye-
zett Zsiga Zsombor (Blk), nőiben 
Kósziné Szabó Erzsébet (Derecske), 

ifi ben ifj . Asztalos László (Blk) lett 
a megyei bajnok.

Míg a lőtér egyik részén tartott 
a kispuska lövészet, eközben Pető 
László, a Magyar Sportlövők Szö-
vetségének megyei főtitkára, a Field 
Target Szövetség elnöke, rendezett 
bemutatót és versenyszerű field-
target lövészetet. Ez a lövésztechni-
ka légfegyverrel történik, bizonyos 
távolságban elhelyezett állatfi gurák-
ra kell lőni, de csak akkor dőlnek le, 
ha a közepükön lévő kb. 20 forintos 
nagyságú kerek lemezt találjuk 
el. Vannak célok, amelyeket akár 
30 méterre helyeznek el. Nagyon 
sokan neveztek, főleg a fi atalabb 
korosztály, de voltak felnőtt ver-
senyzők is.

Idén első alkalommal került 
megrendezésre az úgynevezett 
légfegyveres lövésztábor általános 
iskoláskorú gyerekeknek. Heti 2 
foglalkozásban 12 fővel indult a 
képzés. Elméleti és gyakorlati okta-
tásban részesültek, és napról napra 
nagyon szép eredményeket értek 
el. Volt pontlövészet, bukólövészet, 
sziluett-, kisteke- és vizibomba-
lövészet, amiket nagyon szerettek. A 
tábor utolsó, záró napját légfegyveres 
versennyel kötöttük egybe augusztus 
20-án, itt adtak számot arról a gye-
rekek, hogy mennyit tanultak a 18 
foglalkozás alatt. A 12 tanuló közül 
4 jelent meg a záró lövészeten. Ezzel 
egyidőben pontlövészet és kisteke 
verseny is zajlott, ahol velük együtt 
15-en indultak. Mindkét számban 
Szomjú Tamás lett az első. A hét 
lövésztáboros diákot, akik végig 
eljártak a foglalkozásokra, vagy több 
alkalommal részt vettek, de nem 
fejezték be, oklevéllel jutalmaztuk: 
Szilágyi Bíborka, Mezei Elizabet, 
Madarász Richárd, Bozsódi László, 
Vadász Tamás, Szőke Csaba, Cseh 
Imre részesült ez elismerésben.

Jövőre talán ismét megrendez-
zük ezt a tábort, mert van néhány 
kiváló tehetség a gyerekek közül, 
akik szorgalmasan és fegyelmezet-
ten folytathatnák tovább ezt a sport-
ágat, ahogy a táborban is tették.

Akik rajtuk kívül is kedvet 
éreznek a lövészethez, várjuk őket 
minden szombaton, 14-17 óráig és 
minden vasárnap, 10-13 óráig. 

Hudák Attila

VIII. Bihari 
lövészverseny

Sporteredmények

Gyermekszobák dekorációs 
festését falfestékkel 

– mesefi gura,
mesefal –
vállalom.

Rácz Anikó festő
Tel.: 30 225-8674,  54 400-660


