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Világbajnok világcsúccsal!
2008. szeptember 1-6-ig a délafrikai Johannesburgban rendezték
meg az Ifjúsági és Junior Erőemelő
Világbajnokságot. A versenyen 8
fiatal magyar versenyző vett részt,
közülük a legjobb eredményt Makrai Éva, a berettyóújfalui Eötvös
József Szakképző Iskola diákja
érte el. Évi a fekvenyomásban
Ifjúsági -44 kg-os kategóriában
háromszor javítva a világcsúcsot
világbajnoki címet szerzett 82,5
kg-os teljesítménnyel. Ezzel 12
kg-ot javított a régi világcsúcson. A
guggolásban 102,5 kg-ot, valamint
a felhúzásban 110 kg-ot teljesített.
A 295 kg-os összteljesítménye új
Ifjúsági- és Junior Országos csúcs
(a régi 265 kg), amivel az előkelő
5. helyezést érte el összetettben. Fő
számában, a fekvenyomásban a 73
ifjúsági versenyző közül az abszolút
világbajnoki címet is megszerezte.
Felkészítője Ungai János testnevelő
– kaptam a hírt.

Hamarabb szembesültem azonban a világsikerrel, mint ahogy
kezembe jutott az Évi iskolája
által elküldött tájékoztató. Történt
ugyanis, hogy az újfalui sportrajongókkal és hozzáértőkkel leginkább
„ellátott” helyen, a debreceni Főnix
sportarénában a futsal bajnokok
ligája mérkőzésének szünetében
tudtuk meg a hírt. Országgyűlési
képviselőnk, dr. Vitányi István és
Muraközi István alpolgármester,
valamint Mezei József együttesen
jelentették be az újabb berettyóújfalui csodát, és adták át a díjat
Évának. Nagyon jól megválasztott
a helyszín és az időpont, a sikerre
éhes nézők összes szeretete ömlik
Makrai Évára. Érzi is ezt, de messziről is látszik, nehezen tudja kezelni,
zavarban van. Szerény lénye nem
tiltakozik, de nehezen azonosul a
kis hősnő szerepével.
Személyesen is érintett vagyok a
történetben, hiszen nálam is edzett

Éva. A karatéban is nagyon tehetséges volt, és sajnáltam, hogy abbahagyta az edzést. Semmi közöm
azóta az edzésmunkájához, mégis
hihetetlen büszkeség feszített belülről. El tudom képzelni edzőjének,
Ungai Jánosnak, nevelőszüleinek,
barátainak büszkeségét. Fantasztikus sikertörténet – több is egyszerre
– Berettyóújfalu történetében. Nem
bánom, hogy sportágat váltott, ha
ez az ára a világsikernek. Ő már
ifjúsági korúként olyan csodát tett,
ami másnak felnőttként egy élet
edzésmunkája után sem sikerül.
Csoda jár Biharban, sportcsoda.
Megérintette Makrai Évát is. Rajta
keresztül az MVFC szurkolóit, a
berettyóújfalui sportrajongókat,
mindannyiunk szívét. Engedjük
magunkhoz közel férkőzni, mert
lehet, hogy ezek az események
életünk legszebb és legritkább eseményei közé fognak tartozni.
R. S.
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A vitéz, aki két kézzel harcolt
A Kisfaludy Társaság 1846-ban
meghirdetett pályázata három
történelmi személyt sorol fel követendő például a költői beszéd
témájának: Toldi Miklóst, Mátyás
királyt és Kádár vitézt. A néphagyományban napjainkig ismeretes
történet Kádár vitézről a históriás
énekköltészet egyik legnépszerűbb
alkotása. Népszerűségét nagyszámú
kéziratos másolatok, különböző
kiadások és folklorizálódott változatok mutatják.
A történet hőse, Kádár István
II. Rákóczi György szolgálatában
állott, aki mint katona, az ellenséggel vívott egyik ütközetben, Berettyóújfalu határában, csapatának
élén 1658-ban elesett. Idős emberek
emlékezetében még az 1920-as
években is élt az a hagyomány, hogy

Bakonszeg és Berettyószentmárton
közötti határrészen egy kiemelkedő
domb alatt, amelynek a neve Kádárdomb vagy Kádár temetője, a tatároktól agyonnyilazott Kádár vitéz
nyugszik. Emlékét helynevek, kisebb mondák, történetek, szólások
őrzik a bihari, sárréti hagyományban. A hagyomány ápolásához és
újjáélesztéshez minden bizonnyal
hozzájárult a Kádár-halom régészeti
feltárása, valamint a Kádár vitéz
emlékezetével kapcsolatos 80 esztendővel megtartott síravatás.
Hogy lesz-e szobra a 350 esztendővel ezelőtt elhunyt Kádár
vitéznek, nem a családon múlik.
De ez nem is családi ügy! Ezért
vállalta magára a szervezést a Berettyóújfalu Városért Közalapítvány
alapítványunk. Berettyóújfalu Város

Önkormányzata 7.500.000 Ft-tal
járul hozzá a szobor felállításához, a
Képző és iparművészeti Lektorátus
2.500.000Ft-tal támogatja a mű
megvalósítását.
Kádár vitéz sírjának avatását
országos figyelem övezte 80 esztendővel ezelőtt. Aztán majdnem
az enyészeté lett. Öt évvel ezelőtt
hagyományőrző fiatalok felújították
a síremlékét és azóta egyre többen
látogatják, koszorúzzák az emlékhelyet. A rendszerváltás után Berettyóújfaluban cserkészcsapat alakult az
ő nevével, igaz, ez a kezdeményezés
kérészéletűnek bizonyult, de hamarosan hagyományőrző egyesület is
viseli a nevét.
Kádár vitéz szobrának megalkotásával a magyar történelem egyik
hősi, önfeláldozó alakja támadhat

fel a feledésből és kerülhet a nemzeti köztudatba. Alakját a korábbi
századokban mítoszok és balladák
övezték, különös módon a bukovinai
székelyek őrzik leginkább az emlékét. Indokolt, nemes, szép szándék,
hogy az utókor emlékezetében
megelevenedjen a vitéz emléke és
hősi példája, amit a tervezett szobor
is szolgálhat, hangsúlyozottan éppen
a Berettyó melletti településeken,
akik legközelebbről érezhetik magukénak alakját. Győrfi Lajos alkotása
áttételesen magáról a honvédelemről
szól. A figurában gesztikulálás nélkül
a harcra készültség érződik, az akció
előtti mozdulást megelőző pillanat.
(Kérjük, támogassa a tervezett
szobor felállítását! Berettyóújfalu
Városért Közalapítvány 1020038034113248-00000000).

Kocsifecskendő verseny és tűzoltó fesztivál
A Morotva Liget ismét egy rangos eseménynek adott helyet, itt
rendezték meg 2008. szeptember
5-6-án az V. Bihari Nemzetközi
Kocsifecskendő Versenyt és Tűzoltó
Fesztivált.
A borongós péntek reggelt egy
vidám, jó hangulatú délelőtt, az
Ifjúsági Nap eseményei színesítették. 12 órától a városi tűzoltók már
izgatottan várták a külföldi és hazai
csapatok érkezését, ami nem volt
zökkenőmentes, mert néhányan
még el is tévedtek a Morotva Ligetet
keresve. A liget úgy nézett ki mint
egy tarka tábor. Itt olaszul beszéltek,
a fák alatt lengyelül vicceltek, amott
a cseh szakács pocakján feszült
a „Bon Appetit” feliratú kötény,
a román csapat pedig magyarul
kínálgatta nemzeti fasírtjukat. Elsőként a Zeusz kutyakiképző iskola
mutatta be rendkívül jól betanított
állatait, majd a Flórián Band lopta
be a ritmust és lendületet a ligetbe,
de még többen voltak kíváncsiak
a csinos, erotikus hastáncosnőkre.
Este nyolctól az Irigy Hónaljmirigy
négy tagja szórakoztatott mindenkit
negyven percen át, aztán Mohácsi
Brigitta – Lizával és Jocóval – feldolgozásokból összeállított zenés
műsorával mutatkozott be. A Retro
Diszkóban hajnalig folyt a sör és
a tánc.
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Másnap délelőtt, 9 órakor, a liget
zöld gyepén összegyűltek a versenyzők. Egymás mellett álltak a lengyel,
román, székesfehérvári, budapesti, pomázi, marcali, vámospércsi,
bárándi, ónodi, nyíregyházi, cseh,
monori, olasz, hajdúböszörményi,
kabai, berettyóújfalui, komádi, hajdúnánási tűzoltók. A versenyzők
felvonulását a városi Ifjúsági Fúvós
Zenekar indította Szilágyi Péter
vezetésével. Felvonultak a tűzoltók
és a lóvontatta kocsifecskendők. A
felsorakozott lánglovagokat Gyula
Ferencné országgyűlési képviselő
köszöntötte, majd Györgyfi Sándor
tűzoltóparancsnok nyitotta meg a
versenyt.
A fesztivált megtisztelte jelenlétével Szeifert Ferenc polgármester,

Muraközi István alpolgármester, dr.
Vitányi István országgyűlési képviselő
és Tarsoly Gyula, a megyei Katasztrófa
Védelem igazgató helyettese.
Délelőtt tíz óra tájban kezdetét
vette a küzdelem. Az első fordulóban
a kocsifecskendő-verseny zajlott. A
bírák a korhű ruházatot is értékelték.
A próbatétel a létra átmászásával
kezdődött, majd a versenyzők végigfutottak a pallón, összeszerelték
a kocsifecskendőt, a szívótömlő és
nyomótömlő szerelése után következett a sugártömlő-szerelés. A külföldi
csapatoknál a nagyváradi tűzoltók
vették legkomolyabban a versenyt,
futottak, mint a nyúl, pillanatok alatt
összeszereltek, és halálos pontossággal tartották célra a vízsugarat. A
második fordulóban már kevesebb

résztvevővel indították a mozdonyfecskendő versenyt. Az eredményhirdetés előtt Szeifert Ferenc polgármester köszönte meg a csapatok
felkészülését, erőfeszítését, méltatta
munkájuk eredményét és dicsérte
lelkesedésüket, ügyességüket. Külön
köszöntötte a külföldi csapatokat, és
kiemelte a baráti összhangot, ami az
egész fesztivált jellemezte.
A felnőtt csapatok között a Berettyó ÖTE válogatottja bizonyult a
legjobbnak, boldogan vették át az elsőknek járó kupát. Az ifiknél is helyi
győzelem született, hiszen a Berettyó
ÖTE ifi női és férfi csapata győzött.
A külföldi versenyzők közül a nagyváradi csapat léphetett a képzeletbeli
dobogó legfelső fokára.
Szombat délután került sor a
pénteki főzőverseny eredményhirdetésére is. Ebben a vetélkedésben
– már nem először – a cseh szakács
remekelte a legfinomabb vacsorát.
A hazai szakácsremeket pedig a
berettyóújfalui tűzoltók főzték, a
„sertéscsíkok részeges tűzoltó-módra” receptjéről a laktanyában lehet
érdeklődni.
Györgyfi Sándor tűzoltóparancsnok azzal zárta a versenyt, hogy mindenkit meghívott 2009. szeptember
első hétvégéjére, a következő tűzoltó
fesztiválra.
Erősné Árgyelán Ildikó

bhirlap@freemail.hu

Számadó napok
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Berettyóújfalui Szervezete, a Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara tisztelettel meghívja Önt
a „BIHARI SZÁMADÓ NAPOK” rendezvényeire október 16-18-án.
Helye: Kabos Endre Városi Sportcsarnok, Berettyóújfalu, Lehel u. 1.
A rendezvény ideje alatt: kiállítás, vásár, szakmai előadások,
szórakoztató programok, véradás.
OKTÓBER 16. (Csütörtök)
09.30 Megnyitó
Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Díjak átadása
Vásárdíj:
Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Dr. Skultéti Éva, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkár
Dr. Kiss Valéria, a Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara titkára
Vállalkozói díj:
Vántus Viktor, a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
ügyvezető igazgatója
Nyíri István-díj:
Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Üdvözlőbeszédet mond Szeifert Ferenc, Berettyóújfalu város polgármestere
n 10.00 Hátrányos kistérségek munkanélküliségének csökkentési lehetőségei
az államtitkár szemével
Csizmár Gábor, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára
n 10.30 Mikro-, kis- és középvállalkozások túlélési, fejlődési esélyei,
kitörési pontok
Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
n 11.00 Ismerje meg az új fogyasztóvédelmi törvényt és a bírságolási rendet
Dr. Komoróczki István ÁFEOSZ Szövetségi titkár
n 11.30 A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
új vállalkozásfejlesztési hitelei
Kiss Imre: Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
mikrohitel divízióvezető
n 11.50 „Enterprise Europe Network – üzletfejlesztés karnyújtásnyira”
Dr. Kota György Enterprise Europe Network, regionális vezető
n 12.20 Állófogadás (Külön meghívóval)
n 14.00 „Szerelmes csillagok” Válogatás az operett- és musical-irodalom
remekeiből
A Debreceni Musical Stúdió Színház műsora
n 14.30 Vásári TOTÓ értékelése, díjazása
n 15.00 „Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról”
Zenés-táncos egyveleg. a Debreceni Musical Stúdió Színház műsora
n 16.00 Tombolahúzás
n 17.00 Sztárvendég: Dred és Doris
Véradás: 15-18 óráig
OKTÓBER 17. (Péntek)
n 10.00 Köszöntő
Dr. Forgács Barna, a Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara elnöke
n 10.10 SPS rendszer
Dr. Laczkó András, a Magyar Agrárkamara főtanácsosa
n 11.00 Történelmi bázis
Pallagi László, a Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal vezetője
n 11.30 Aktuális hírek és pályázatok
Dúróné Adamcsik Erika, a Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamarai
tanácsadó
n 13.00 Grafiti és aszfaltrajzverseny
n 13.10 Ozirisz hastánccsoport műsora
n 14.10 Modern táncok, Mirusz tánccsoport
n 15.00.Smink Show TEAM Egyesület bemutatója
Varga Zita műsorvezető
n 15.30 Rajzversenyek eredményhirdetése
n 16.00 Tombola
n 17.00 Sztárvendég: NEXT-D
Véradás: 14-17 óráig
OKTÓBER 18. (Szombat)
Kistérségi LEADER családi nap
n 10.00 Rendezvény nyitása
Gyula Ferencné országgyűlési képviselő
A nap folyamán vendégünk lesz Gráf József, földművelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
n 10.10 Főzőverseny és szabadidős szórakoztató családi programok
különböző helyszíneken: ügyességi és szellemi vetélkedők, kicsiknek
és nagyoknak. (Csúszda, ugráló vár, minigolf pálya, bohóc)
n 10.20 Ifjúsági Fúvószenekar műsora
Vezényel: Szilágyi Péter igazgató-karnagy
n 11.00 Bihari amatőr csoportok fellépése
n 14.00 Főzőverseny eredményhirdetése
A zsűri elnöke: Boros László Venesz József-díjas mesterszakács
n 14.30 Karaoke verseny
n 15.00 Vetélkedők eredményhirdetése
n 16.00 Operettek, világhírű musical részletek, pop-rock dalok,
mulatós zenék Peller Anna, a „Hangok Királynője” előadásában
n 17.00 Tombolahúzás
n 18.00 A rendezvény zárása
Balogh Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Berettyóújfalui Szervezet elnöke
Tűzijáték
10.00–14 óráig, a rendezvény ideje alatt: Vérnyomás- és vércukorszint-mérés
Pap Sándor: a Bihari Diabetes Közhasznú Egyesület elnöke

2

Önkormányzati hírek – Gazdaság

Legyen súlyponti az újfalui kórház!
A megyei napilapban elhangzott több százmilliós adóssággal
szemben a berettyóújfalui Területi
Kórház adóssága 187 millió Ft,
jóllehet a megyében egyedül Újfaluban valósul meg a teljes körű
betegellátás – hangzott el azon a
sajtótájékoztatón, melyet Vitányi
István fideszes országgyűlési képviselő, Bulyovszky István főigazgató
és Muraközi István alpolgármester
tartott a városházán.
Vitányi István, aki a városi közgyűlés tagja is, időrendi sorrendben
ismertette azokat az állomásokat,
amelyek a jelenlegi csőd közeli állapothoz vezettek. A kórház 2003.
november 21-én ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját, melyen
jelen volt Kökény Mihály egészségügyi és szociális miniszter is, aki
elismerően szólt a kórház akkori
állapotáról. A képviselő szó szerint
idézte a szocialista politikus szavait:
„Ennek a kórháznak nincsenek
bénító adósságai, ugyanakkor van
minőségi tanúsítványa. Ez a kórház jogolja az oktatókórház címet,
mert erős kapocs fűzi a szakmai,
tudományos fejlődéshez. Ennek
a kórháznak a 2003-2008 közötti
időszakra már van elfogadott szakmai fejlesztési programja, tehát
van készsége arra, hogy tervezzék
a jövőt.”
Idén június 25-i testületi ülésén
az önkormányzat újból kezdeményezte a kórház súlypontivá
minősítését, aminek érdekében a
Parlament őszi ülésszakának kezdetén módosító indítványt nyújt
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be Vitányi István. A képviselő
meggyőződése: úgy a fenntartó
önkormányzat, mint a kórház dolgozói óriási erőfeszítéseket tesznek
az intézmény életben maradása
érdekében, ám a kormányzat semmi
hajlandóságot nem mutat ebben az
irányban.
Bulyovszky István főigazgató
szakmai szempontból tekintette
át a 2005. június 1-jén felállt új
kórházi menedzsment munkáját,
az intézmény működését. Mint
fogalmazott, 70 millió Ft hiánnyal
indultak, ám volt olyan időszak,
hogy egyensúlyba került a pénzügyi
helyzet. 2007 áprilisában struktúraváltás következett be: előbb száz,
majd 70 aktív ágyról mondtak le,
növelve a krónikus ágyak számát.
Ezután jött a „feketeleves”: nem

súlyponti kórházként súlyponti
feladatokat kellett ellátniuk. A
meglévő osztályok mellé újakat
– krónikus, sürgősségi, rehabilitációs – hoztak létre, ám az állami
támogatás elmaradt, ami tavaly 215
millió Ft volt. Az OEP finanszírozás
2007 első félévéhez képest idén 160
millió Ft-tal csökkent, azaz, amíg az
elmúlt év első félévében a kórház
bevétele 1,7 milliárd Ft volt, az idei
év hasonló időszakában ez az összeg
már a másfél milliárdot sem éri el.
A mai napig – szeptember 10. – a
hiány 187 millió Ft – jelentette be a
főigazgató, hozzátéve, hogy a kórház működik, a betegek zöme elégedett az ellátással, sőt, egy tavalyi
szavazás eredményeként elnyerték
az év kórháza címet is.
Muraközi István alpolgármester

Őszköszöntő pályaavatóval Újfaluban
Pár hónapon belül ismét ünnepélyes avatóra került sor a berettyóújfalui Arany János Gyermekotthonban. Ezúttal a megyei
önkormányzat saját beruházásaként, a helyi Generál Építő ’98 Kft.
kivitelezésében vehették birtokba
a bitumenes focipályát az állami
gondozottak.
A megyei önkormányzat fenntartásában működő gyermekotthonok növendékei és gondozói
előtt Fodor István igazgató elmondta: hagyományosan évente 3-4
alkalommal találkoznak az állami
gondozottak egymással, hogy egy
jó hangulatú, hasznos kikapcsolódást eredményező napot töltsenek
el közösen. Nemrégiben három
lakásotthont adtak át Újfaluban,
most pedig az otthonlakók mozgásigényét kielégítő aszfaltpályát
avathatnak. A kivitelezést végző
helyi vállalkozónak köszönhetően
alig egy hónap alatt készült el a
bitumenes pálya, valamint a csapadékvíz elvezetését szolgáló beruházás. Mint fogalmazott, a következő
időben valóban „hazai” pályán
folynak majd a rendezvények.
Kocsis Róbert, a megyei közgyűlés alelnöke a megjelenteket

Postaládánkba
érkezett
Bak Attila halálának
első évfordulójára

köszöntő beszédében felhívta a
figyelmet arra, hogyan lehet a
szükségből erényt kovácsolni. A
lakásotthonok építésekor ugyanis
elmaradt a csapadékvíz elvezetésének megoldása, mára viszont ezzel
és a bitumenes pályával mintegy
9 és félmillió Ft-ból elkészült a
beruházás. „A sport erőt, egészséget ad, erősíti a lelket. A megyei
önkormányzat pedig mindig odafigyel arra, hogy azokon segítsen,
akik eleve hátrányos helyzetből
indulnak az életben, akiknek nem

adatott meg a biztos családi háttér”
– emelte ki Kocsis Róbert.
Az ünnepélyes szalagátvágást
követően a testvérintézmények
képviselői, a Bihari Állami Gondozottak Egyesülete, a megyei
közgyűlés, valamint a város önkormányzatának képviselői egy-egy fát
ültettek, majd kispályás foci vette
kezdetét. 12 csapat részvételével
pedig főzőverseny folyt, melyet a
Galagonya Lakásotthon nyert meg
paprikás csirkéjével.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Közhasznúsági jelentés
A Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Közhasznú Társaság
Berettyóújfalu, Mátyás u. 1. 2007.
évi tevékenységét kiemelten közhasznú formában végezte. Tevékenységi körébe tartozik 85.31
TEAOR számon a szociális ellátás
elhelyezéssel, melynek keretében
32 fő pszichiátriai beteg, 11 fő értelmi fogyatékos tartós bentlakásos
szociális ellátását, valamint 9 fő
értelmi fogyatékos ápoló, gondozó
lakóotthoni ellátását végzik.
2007. é vi összes b e vétele: 85.476.000 Ft, gondozásból:
80.875.000 Ft, költségvetési támogatás: 51.564.000 Ft, közhasznú
árbevétel: 29.311.000 Ft, vállalkozásból: 4.601.000 Ft.

a fenntartó önkormányzat nevében
bejelentette: büszkék arra, hogy a
térség oktatási, egészségügyi, közigazgatási központjának tudhatják
városukat. A kérdés viszont az, mit
tehet az önkormányzat a kórház
működésének folytatása érdekében.
Az éves szinten 400 millió Ft-os
hiányt tovább nehezíti a kórház
közel kétszáz milliós hiánya, ezért
a megoldást keresve arra jutottak,
hogy szeptember 25-re készüljön
el egy külső szakértői vélemény
arról, milyen formában működjön tovább a kórház. Felmerült
annak lehetősége, hogy gazdasági
társasággá alakítva, de továbbra is
száz százalékban önkormányzati
tulajdonban maradva működjön
tovább a kórház, mely idén ünnepli
fennállásának 80. évfordulóját, s
éppen november 7-én veszi fel gróf
Tisza István nevét az intézmény.
Végezetül bejelentette az alpolgármester: felkérik Gyula Ferencnét,
az országgyűlés egészségügyi bizottságának tagját, tegyen meg mindent
a működőképesség megtartása érdekében, s a területi kórház kapjon
súlyponti besorolást.
Lapunk kérdésére, miszerint
megtörtént-e a nyáron a súlyponti
kórházak, illetve ágyszámcsökkentések hatásvizsgálata – amit a
márciusi népszavazás előtt Kökény
Mihály Debrecenben ígért meg –,
Bulyovszky István nemmel válaszolt. Mint mondta, sem a besorolás
előtt, sem utána nem végeztek hatástanulmányt a kórházban.
Nyírő Gizella

2007. évi kiadása: 83.549.000 Ft.
Nyereség: 1.927.000 Ft.
A képzett nyereséget az otthon
lakói életkörülményeinek javítására, az ellátási színvonal megtartására fordítják.
Pattyán Lászlóné
ügyvezető
***
A „Ne-Felejts” Közhasznú Alapítvány Berettyóújfalu, Mátyás u.
1. sz. kuratórium elnöke ezúton

mondok köszönetet alapítványunk
támogatásáért. Az alapítvány a
személyi jövedelem egy százalékos
felajánlásából 75.441 Ft támogatáshoz jutott, melyet a Berépó Kht.
lakói szabadidős tevékenységének
támogatására fordítottunk.
Adószám: 18558388-1-09.
Számlaszám:
61111182-17084565.
Szabó Istvánné,a kuratórium
elnöke

Testületi ülés

Szeptember 25-én tartotta Berettyóújfalu város képviselő-testülete
rendes ülését, amelyen 18 napirendi pontot tárgyalt meg. Október 1-jétől
a lakosság részére 9%-kal emelkedik a szemétszállítási díj, 10,5%-kal a
távhődíj. Az ülésről szóló részletes beszámolónkat a következő lapszámunkban olvashatják.

Már egy éve, hogy nem
láttalak és nem beszéltem
Veled! Jó lenne egy nagyot
beszélgetni!
Elmondanám neked, hogy
mennyire hiányzol, milyen
más ember lettem mióta Te
nem vagy köztünk. Elmondanám, hogy nap mint nap
eszembe jutnak vicces kis
történetek, amik gyerek korodban történtek. Ezek a mi
titkaink maradnak és egy
kicsit tartják bennem a lelket
és megszépítik az emlékedet.
Elmondanám, hogy sokan
azt mondják jó ott Neked, ott
már nem érhet baj. Kisfiam,
velünk még jobb lett volna.
Nekem még szükségem lenne
Rád! Telhet el egy év, tíz év,
mindig ennyire foglak szeretni
és így fogsz hiányozni. Elmondanám, hogy sokat álmodom
Veled, ezek az álmok azért
jók, mert együtt vagyunk
látlak és meg tudlak érinteni. Nekünk még nagyon sok
feladatot kellett volna együtt
megoldani. Sajnos nem kaptunk több esélyt. Az egy éves
évfordulóra elkészült a sírkő
is, ami a sírod fölé emelkedik
magasan és méltóságteljesen.
Azt is elmondom Neked, hogy
lehetett volna kisebb, lehetett
volna nagyobb, a fájdalmon
nem enyhít és Téged sem hozhatlak vissza.
A sírkövön is van egy kis
vers, de én is írok Neked egyet.
Sajnos már mást nem adhatok! Kegyetlen érzés ébredni és
elaludni úgy, hogy nem Vagy!
A szemed, a nevetésed, a hangod mindig velem marad. Míg
a sors engem élni hagy.
Fogunk mi még találkozni!
Az édesanyja

2008. október 3.

Műszeradomány
A berettyóújfalui Területi Kórház Gyermekosztályának egy négy
csatornás őrző monitort adományozott a Hópihe Gyermek Alapítvány
részéről Ferenczi Józsefné. A készülékkel négy értéket mérhetnek a nővérek, úgymint: pulzust, hőmérsékletet, vérnyomást és oxigén saturációt.
A műszer körülbelül egymillió forintba került, ez azt mutatja, hogy az
alapítvány az egyik legkorszerűbb és legmegbízhatóbb terméket választotta,
ami az orvosi műszerek piacán fellelhető. Ez a támogatás azért is nagyon
fontos a kórháznak, mivel egy ilyen monitor minimumfeltétel az osztály
számára – mondta dr. Makai Imola, a Gyermekosztály főorvosa. Továbbá
azt is hozzátette, hogy ezzel a berendezéssel sokkal pontosabb értékek
mérhetőek, illetve nagyon egyszerűen kezelhető, így könnyedebbé válik
a nővérmunka. Az átadáson részt vett a kórház igazgatósága részéről az
ápolási és a gazdasági igazgató, valamint az osztály részéről a főorvos,
illetve a főnővér. A jelenlévők köszönetüket fejezték ki a Hópihe Gyermek
Alapítványnak, hogy ezzel a korszerű készülékkel segíti hozzá a kórházat
a magas szintű betegellátáshoz.

Lóra magyar!

Berettyóújfalu jelképénél, a
Csonka toronynál szeptember 13án megalakult a Berettyóújfalui
Polgárőrségen belül működő lovas
polgárőrség. A megalakulásra
azért volt szükség, mert az utóbbi
időben megnövekedett a mezőgazdasági területeken a termények
eltulajdonlása, lopása. A gazdák
részéről Kovács Zsigmondné,
Erzsike örömmel vette tudomásul
a szervezet létrejöttét, és támogatásáról biztosította az ebben részt
vevő polgárőröket. A polgárőrség
biztosította a technikai felszerelése-

ket: láthatósági mellények, távcső,
adó-vevő. A szolgálatokat a napszakok minden idejére tervezik,
és a betakarítási időben fokozott
ellenőrzések várhatóak. Télen az
illegális fakivágásokat is szeretnék
megakadályozni, és a későbbi feladatokat a gazdákkal megbeszélve,
egyeztetve fogják elvégezni. A lovas
polgárőrök vezetője, Török Zsolt
a találkozón reményét fejezte ki,
hogy többen fognak csatlakozni
ehhez a kezdeményezéshez. Munkájukhoz sok sikert kívánunk.
Vilistein Levente elnök

Száz esztendő

Fotó: Kari

Özvegy Daróczi Jánosnét, született Ökrös Juliannát 100. születésnapja
alkalmából szeptember 26-án a délutáni órákban családja körében köszöntötte Szeifert Ferenc polgármester és Vitányi István országgyűlési
képviselő. Az ünnepeltnek három lánya, hat unokája, hat dédunokája és
egy ükunokája örülhetett a szép évfordulón.
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Egy iskola sportnapja Bakonszegen
2008. szeptember 12-én, pénteken tartotta a József Attila Általános
Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat sportnapját Bakonszegen,
amelyen minden tagiskola teljes
gyereklétszámmal képviseltette
magát. Intézményünkben ez az
egész napot felölelő rendezvény
már hosszú évekre visszatekintő
hagyománynak tekinthető. Az új
intézménystruktúra miatt évről
évre igen komoly kihívásokat jelent
a szervezés a pedagógusok számára.
A megnövekedett tanulói létszámból kifolyólag még több odafigyelés
szükségeltetik, hogy zökkenőmentesen és az eddigi évekhez
hasonlóan jó színvonalon tudjuk a
programokat lebonyolítani.
Már az éves munkaterv kialakításakor kiemelt fontosságú
rendezvényként tartottuk számon
a sportnapot, hiszen a sok teendővel járó tanév során ritkán van
alkalom arra, hogy a diákok és a
pedagógusok még jobban megismerjék egymást. Ennek egyik fő
okaként az intézmény területi széttagoltságát jelölhetjük meg. Éppen
ezért döntöttük úgy, hogy ebben a
tanévben Bakonszegen, „legifjabb”
tagiskolánkat is bevonva töltjük el
ezt a kora őszi napot. Erre kiváló
alkalmat teremtett a sport, amelynek közösségalakító ereje nyilván
mindannyiunk számára ismeretes.

A mintegy 730 fős „gyermeksereg”
és a 60 fős tantestület részvételével
sikeresen megvalósult programok mindenképpen bizakodással
tölthetnek el mindannyiunkat. Jó
érzés volt látni és átélni, hogy a
kitartó és gyakran igen fáradságos
munka mégis meghozza a remélt
eredményeket.
A berettyóújfalui tagintézményeink alsó tagozatos tanulói pedagógusaik kíséretével, autóbusszal
indultak el Bakonszegre, a felső tagozatos gyermekek és tanárok pedig
kerékpárral, megfelelő biztonsági
intézkedések mellett jutottak el a
„célállomásra”, ahol kezdetét vette
a felhőtlen kikapcsolódást jelentő,
mozgalmas nap. Az első osztályosok

közös sorversenyen tehették próbára ügyességüket, másodikosaink
számháborúztak, a harmadikosok
és a negyedikesek pedig csoportokban ismerkedhettek meg Bakonszeg
nevezetességeivel. A felső tagozatos
lányok kézilabdában, a fiúk pedig
fociban mérhették össze erejüket
ezen a kellemesen hűvös napon.
Eredményeket, helyezéseket felesleges lenne felsorolni, hiszen a fő cél
az volt, hogy mindenki egyformán
jól érezze magát. Több volt ez a
sportnap néhány száz gyermek
zsibongó kavalkádjánál. Bebizonyosodott, hogy ilyen sok diák és
pedagógus is tud fegyelmezetten,
igazi közösséget formálva, együtt,
egy célért tevékenykedni.

Az amúgy is kiváló hangulatot
pedig csak fokozta a kemencében
sütött, friss, ropogós pogácsa elfogyasztása, amelynek elkészítéséért
hálával és köszönettel tartozunk
a bakonszegieknek. Dél körül, a
programok lebonyolítása után a
berettyóújfaluiak fáradtan, de boldogan, új, nagyszerű élményekkel
gazdagodva térhettek haza.
Szép volt ez a nap. Szép volt a
gyerekek számára, hiszen önfeledten sportolhattak. És természetesen
felemelő volt a pedagógusok és az
őket segítő bakonszegiek számára
is, akiknek öröme egyet jelentett a
tanulók örömével. Az együttműködés tehát életképes a tagintézmények között, és nem csak „papíron”
valósult meg, ahogy ezt néhányan
még ma is gondolják. A feladatok, a
kihívások java pedig még csak most
következik. Minden intézményegységünkben tanító pedagógus
nevében kijelenthető, hogy készek
vagyunk a jövőbeli megmérettetéseken megfelelni. Ennek egyik következő állomása az október 3-án és
4-én megrendezésre kerülő szakmai
továbbképzés, amelyen a tanárok
elmélyíthetik már meglévő ismereteiket a kompetencia alapú és a nem
szakrendszerű oktatással, valamint
az új igazgatási és törvényességi
feladatokkal kapcsolatban.
A tantestület

Egy átlelkesített világba…
– L. Ritók Nóra: Rajzolni jó!
ötlettár vizuális nevelést tanítók
számára című könyvéhez –
A főiskolai előadóteremben feszült csendben ülnek a hallgatók, a
vizuális tanszékvezető módszertani
fogásokról és szemléletmódról beszél. „Mikor tanítjuk meg a gyermeket nyuszikát rajzolni?”– kérdezi.
Mindenki a másikat nézi, néhányan
bepróbálnak egy-egy életkort megjelölni, de bizonytalanság lesz úrrá
a hallgatóságon. „Természetesen:
SOHA!” „A kép a gyerekben él…
Ne öljék ki belőle!”
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság – Budapest – kiadásában az Integrációs
Pedagógiai Műhely Füzetek Sorozat
13. köteteként látott napvilágot L.
Ritók Nóra – nem első és remélhetőleg nem is utolsó – módszertani
munkája. Az Igazgyöngy Alapfokú

Művészeti Iskola igazgatója, grafikusművész, akinek az iskolája – az
abban folyó művészeti nevelési
műhelymunkával és pedagógiai
innovációval – városunk egyetlen
országosan ismert és többszörösen
is elismert intézménye.
Az olyan pedagógia megközelítések, amelyben a gyermekek
érdeklődése és kísérletező kedve,
kreativitása áll a fókuszban gyakran
hangoztatottak, de a gyakorlatban
kevésbé kivitelezett mindennapi
módszertani eljárások. A művészeti
nevelés a kísérletezésről kell hogy
szóljon. Az önkifejezés a látható,
hallható, tapintható, érzékelhető
világ tevékeny megélése és generatív-újraértelmező feldolgozása,
leképzése a komplex személyiségfejlesztés egyik legfontosabb eszköze. A
vizuális alkotások dramatikus elbeszélések, a nemlét és lét, az egészben
látás és az egészből való kiindulás

gyermekien mesteri testet öltése.
Ebben számtalan eszköz lehet segítségünkre. A „legklasszabb” dolog a
hangoltság. Kölcsönös hangoltság.
Nevelő és növendék torzulásmentes
egymásra figyelése. Közös elindulás
egyéni megérkezés. L. Ritók Nóra
az eszközök és anyagok világától,
azok különleges alkalmazási módján

keresztül juttat el egy kísérletező produktív alkotói eljáráshoz. Tematikus
leírások és instrukciók mellett remek
ötlettár a könyv, és fontos hangsúlyozni, hogy továbbgondolhatóak és
ötletelhetőek a könnyebb-nehezebb
feladatok. Bizonyos dolgokat nekünk kell kitalálnunk. A pedagógia
gyakorlatában nincsenek csodamódszerek és csodaszerek – ezt csak
néhány kapaszkodót kereső gyakorló
pedagógus és intézményvezető hiszi,
akik személyes tehetetlenségük állandósulását próbálják kompenzálni.
A jó technikai ismeret lehet alapja a
mind hatékonyabb kifejezésmódnak. A könyv sugalmazza a kooperativitást, a projekt-szemléletet, a
komplexitást.
A szerző általi ajánlat nem más,
mint az első lépések megtétele.
Együtt, egy átlelkesített világba vezető úton. A kép bennetek is élt…
Bíró Gyula

Gyereksikerek

2008. augusztus 22-23-24-én 35.
alkalommal szervezte meg a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség az Aggtelek Kupa Nemzetközi
sziklamászó versenyt, a Baradlabarlang bejárata fölött tornyosuló
sziklafalon.
A rangos találkozót a világ
legrégebbi szabadtéri versenyeként
tartják számon, s ebben az évben is a
sportág jeles képviselői gyűltek ös�sze az országos megmérettetésre.
Városunkban a József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolájának tornatermében működő
sportmászó fal nyújt lehetőséget e
különleges extrém sportággal való
ismerkedésre.
Az iskola tanulói tanórai és
tanórán kívüli foglalkozásokon,
edzéseken sajátítják el a sziklamászás technikai alapjait, a Szirt
Sport Egyesület tagjainak szakmai
irányításával.
A leglelkesebbek a nyári vakáció alatt sem pihentek. A heti
háromszori edzések mellett a Bihari
Király-erdő Sebes-Körös szurdokvölgye nyújtott páratlan lehetőséget
arra, hogy a sokoldalú követelményeket támasztó mészkőfalak sportmászó útjainak legyőzése segítse a
gyermekmászók felkészülését.
A gyerekek szüleikkel együtt
szereztek felejthetetlen élményeket
az egynapos mászások és kétnapos
sátrazások alkalmával. Nemcsak

mászó tudásuk bővült, hanem
megismerhették e vad természeti
környezet szépségeit, s a környezettel évszázadok óta harmonikusan
együttélő emberek hagyományait,
és vendégszeretetét.
A mászásokban tartalmas nyár
méltó befejezése volt a sikeres Aggteleki szereplés.
Városunkat a versenyen négy fő
képviselte (Carvalho István, Orosz
Máté, Carvalho Diána és Bődy Gabriella). Közülük a döntőbe jutott s az
„E” kategóriában (1999-2000-ben
születettek).
Bődy Gabriella (József Attila
Általános Iskola) ARANY érmet
nyert, Orosz Máté (József Attila
Általános Iskola) BRONZ éremmel
zárta a küzdelmet.
Rajtuk kívül a legaktívabb sportolók: Szabó Dóra, Papp Dóra
Széchenyi István Tagiskola, Faragó
Flaskai Nándor, Papp Rebeka,
Kurtán Kitti József Attila Általános
Iskola, Borsós Kristóf és Borsós
Zoltán Hunyadi Mátyás Tagiskola,
Tornyi Dávid és Fekete Orsolya
Arany János Gimnázium.
A sportmászó csoport az új
tanév során is folytatja az intenzív
munkát, s várja sorai közé az érdeklődőket.
A legközelebbi megmérettetés
2008. október 25-26-án, Kiskunfélegyházán a Darvas-Kupa nemzetközi ifjúsági mászóverseny lesz.

A Fogarasi havasokban…

Építőkockák Európa szívében
A mindenségbe elvágyódó és
mégis ürességet markoló ember
hovatovább eljut lassan a kiégettség
és a kiüresedés lélektelen mélységeibe. Párhuzamokat, relációkat
kereső énünk kétségbeesetten
kap minden szalmaszál után,
majd a kéz csüggedten omlik alá
hitehagyott világunk züllő labirintusaiban. Élünk valahol. Élünk
egy képzelt világban, egy szellemi
nihilben vergődő, hanyatlását
vajúdó földrészen, egy elfeledett
országban. Falvakban, városokban
pislákolunk, keresve a reményt, a
kiutat, a jövő gyakran csalfa ígéreteivel áltatva magunkat.
Létezésünk boldog percei aranyló mézcseppekké állnak össze a
képzelet végtelenjében. Ám sokszor mégis hazudunk magunknak.
Hazudunk szép életet, bort, nőt,
vigasságot. Majd egy hirtelen mozdulattal a fátumot festjük a falakra
lángbaborult betűkkel. Segítségre
várunk. Egy bölcsebb erőre. A papírra vetett válaszokat kutatjuk. És
megtaláljuk olykor. Szelíd útmutatással. Ilyen az író. Önmagát feladja,
szolga lesz belőle. Az áldozatot
Kocsis Csaba barátom is meghozta.
A szellem műhelyeiben formába
öntötte magát. Százharmincöt oldal.

És egy cím, amely első olvasatra
talány, amolyan „szemöldöktáncra”
csábító: Közép-európai mozaik. De
aki „gyakorlott kézzel” lapoz, az
tudja, hogy kulcsot kapott ezáltal az
íráshoz. Örömteli belépni a Csaba
által teremtett világba. És ugyanakkor örvénylő erejével magába
is szippant. Az ajtó tehát bezárult
mögöttünk, és kezdetét veszi az utazás, amely nem egy lakatlan sziget
elrejtett kincseit hivatott felkutatni,
hanem az emberi sorsok kusza
összefonódásait próbálja kibogozni.
Könyvében Csaba létrehozott egy

sajátos „szabályrendszert”, amelyben egy idő után már nincs lehetősége többé szereplőit mozgatni.
A sorok között figyelő szemekkel
megbújik ugyan, ám a maga által
teremtett világ kirekeszteni látszik
őt, saját öntörvényűségének engedelmeskedve.
És vajon merre visznek Téged,
kedves olvasó, a mondatok, ha
kezedbe veszed a művet? Ezt csak
Te tudod. Mert Te is itt élsz Európa
közepén, a kirakós játéknak Te is
részese vagy, hiába érzed azt, hogy
a történet, a történetek nem rólad,
nem hozzád szólnak. Ha vágysz
arra, hogy a mozaikokból egy
világosan érzékelhető képet kapj,
akkor olvass és lapozz. Lapozz és
olvass. Magadra is rátalálsz, még ha
úgy gondolod, hazudok most. Hidd
el, nem akarlak félrevezetni, nem
vezényel ilyesfajta szándék.
Ismerősök és első olvasatra talán
ismeretlennek tűnő emberi figurák
elevenednek meg a történetekben.
A hol apró, hol „testessé” váló mozaikok pedig eggyé válnak a fanyar
felmagasztalást nyerő szereplők
töredékes cselekvései által.
A kép, ami az olvasás által elénk
tárul, feltűnően sokszínű. (Kurta
recenzióm ezért nem is törekedhet

teljességre.) A putrisorsból elvágyódó, hányattatott életű fiatal lélek, a
hazáját elhagyó, világcsavargóvá
váló fiatal lány sorsa látszólag idegen egymástól, ám mégis érezni,
hogy szívük mélyén összeköti őket
valami. A létük összekapcsolódik,
hiszen nem tudják meghazudtolni
sehol, semmilyen körülmények
között sem, hogy egyazon föld
gyermekei.
A kiútkeresés vezérli Csaba
tollát, s látszólag nem ad válaszokat
a bennünk felmerülő kérdésekre,
ám mégis gazdagabbak lehetünk a
Közép-európai mozaik által, hiszen
megtapasztalhatjuk, hogyan válnak
a látszólag nem illeszkedő építőkockák kerek egésszé, az emberi
természet építményévé.
Csak ajánlani tudom mindenkinek a művet, mert igaz, mert humánus és őszinte. S ha éberek vagyunk,
akkor felfigyelhetünk arra is, mint
csempészi be óvatosan Csaba a
történetbe kisvárosunk jellegzetes
hangulatait, és a nemrég meghalt,
nagyszerű ember és irodalmár,
Körmendi Lajos alakját is.
Kocsis Csaba:
Közép-európai mozaik,
Barbaricum Könyvműhely, 2008
Kiss Tamás

Augusztus elején a Bihari Tájak
Múzeumi Egyesülete Szabó Sándor
szervezésében kirándulást tett a
Fogarasi havasokban. Az utunk
a Király-hágón át vezetett. Első
állomásunk Segesvár volt, ahol a
középkori belvárosban sétáltunk a
várhoz. A várba a középkori hangulatot idéző óratorony alatt jutottunk
be. Megcsodáltuk a torony óráját, s
a körülötte faragott figurákat, a különböző foglalkozásokról elnevezett
tornyokat, bástyákat. Megkoszorúztuk Petőfi Sándor mellszobrát, majd
a Himnusz eléneklésével hajtottunk
fejet nagy költőnk emléke előtt.
Segesvárról Brassóig vezető úton
csodálhattuk a székely falvak és
városok szépségét. Este érkeztünk
Brassóba, ahol már várt minket
Nedeczky László igazgató úr.
Másnap a csodálatos fekvésű
Brassó óvárosába látogattunk el,
ahol Farkas Attila filozófia szakos
tanár, idegenvezető ismertetett
bennünket a város nevezetességeivel. Délután a brassóiak kedvelt
kirándulóhelyére, Brassó-Pojánára
mentünk. Az 1800 m magasságú
Keresztyén-havasra felvonó vitt

minket. A társaság merészebb tagjai
sziklát másztak, addig a többiek a
kilátásban gyönyörködtek.
A harmadik napon indultunk
a Fogarasi havasokba, melynek
látványa lenyűgöző és felejthetetlen.
A Fogarasi havasok a Dél-Kárpátok
legmagasabb hegysége. A Negoj
csúcshoz, ami 2535 m magas,
autóbusszal mentünk fel. A hegygerincen gyönyörködtünk a Bilea
vízesés és tó szépségében. Lefelé a
Vidra-tó mellett haladva csodáltuk
a meseszép tájat. A tóhoz néhány
km-re szálltunk meg a hangulatos
Drakula fogadóban.
Utunk negyedik napján az Oltvölgyében haladva indultunk haza.
A következő állomás Nagyszeben
volt. Itt sajnos kevés időt töltöttünk,
de tettünk egy sétát az óvárosban,
ami emlékezetes marad. Majd Déva
következett, melynek központja
valóságos kis ékszerdoboz. Siklóval
mentünk fel a várhoz, igaz, most
van felújítás alatt, maga a vár romos,
de a kilátás páratlan. Innen irány
hazafelé. A társaság hangulatából
ítélve mindenki jól érezte magát.
Szabó Sándorné
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BUSE – Fradi all stars
A BUSE őszi programját színesítendő, illetve a Fifa fair play nap
rendezvényéhez igazodva a BUSE
vezetősége meghívta a Ferencváros
all star csapatát egy BUSE öregfiúk
elleni mérkőzésre. A mérkőzés előtt
a BUSE felnőtt csapata NB III-as
mérkőzésen fogadta Ibrány csapatát, akiket 4:1 arányban legyőzött.
A tavalyi 2:0-ás vezetés után akkor
2:2-re szépített az ellenfél, most
szintén 2:0-ás félidő után 4:1-re
diadalmaskodtak Selyem Nándor
„tanítványai”. A BUSE ezzel az eredménnyel jelenleg a tabella hetedik
helyén áll, pont a fentebb említett
Ibrány mögött, akitől egy mérkőzéssel kevesebbet játszott a Futsal
bajnokok ligája csoportmérkőzés
miatt. Örömteli a BUSE ez évi jó szereplése, ám ezen a napon nem csak
ez okozott örömet a szurkolóknak,
hiszen következett a BUSE-Fradi all
stars öregfiúk mérkőzés. Bár Hajdú-Bihar megye szinte egyöntetűen
Loki-szurkoló, mégis nagyon sokan
tartanak ki a Ferencváros mellett,
illetve szimpatizálnak Magyarország
„leghíresebb” csapatával. Nagyon
sokan várták a Fradi, illetve játékosainak szereplését, nem is okozott
csalódást az összecsapás.
Sepp Blatter úrnak, a Fifa elnökének felhívására meghirdették
a Fifa fair play napot. Ezen nap
célkitűzéséhez igazodva sikerült
ezt az állomást beiktatni a Fradi
jótékonysági turnéjába. Bánki József
(Dodi), a Fradi csapatának szervezője elmondta, hogy Kiss Antal ötletére jött létre ez a hagyományőrző
csapat, mely a Fradi elmúlt ötven
évének játékoskeretéből „kiszemezgetett” játékosokból tevődik össze.
A turné célja nemcsak a Ferencvárost, hanem a magyar labdarúgást
is népszerűsíteni. Ha a nagypapa
kijön az unokájával a mérkőzésre, ő
is találkozzon olyan játékossal, aki

akkoriban az ő kedvence lehetett.
Rengeteg meghívást kap az alkalmi
alakulat, ide Balogh Barna szakosztályvezető meghívására Pálfi István
emlékére, illetve a bihari szurkolók
kitartásának megjutalmazása miatt
érkeztek.
Rieb György, a Fradi új elnöke
tetszését fejezte ki amiatt, hogy ez a
több generációt felölelő csapat ilyen
jó közegben és szurkolótábor előtt
futballozhat, mint Berettyóújfalu.
A mérkőzés kezdete után a Fradi
és a hazai szurkolók is a BUSE igen
komoly és céltudatos, győzelemre
törekvő labdarúgásával találták
szembe magukat. Meglepetésre meg
is szerezte a hazai alakulat a vezetést,
de mint legutóbb a Fradi ittjártakor
(11:1 a Fradi javára), most is megfordította a zöld-fehér alakulat a
„rangadót”. Ez köszönhető annak,
hogy míg az ellenfél csak a hazai
csapat lelkesedésével, addig a hazaiak a Fradi igencsak patinás játékosaival kerültek szembe. Az Erdei
László csapatkapitány vezetésével
felálló BUSE öregfiúk csapatában
is komoly tudású labdazsonglőröket
láthattunk, de az ellenfél dolgát csak
megkeseríteni tudták sokfutásos,
önbizalommal teli játékukkal. Erdei
László a mérkőzés után elmondta,
óriási élmény volt azon játékosok ellen játszani, akik neki, illetve csapat-

társainak annak idején példaképei
lehettek. Közülük kiemelte Varga
Zoltánt, aki korának futballikonja,
egyik legzseniálisabb játékosa volt.
„Érződött rajtuk a profizmus, és míg
mi rengeteget rohantunk, addig ők
mindig jó helyen álltak.” Végül a
vendégcsapat 5:1-es győzelmével
záródott a találkozó.
A Fradiból természetesen mindenki a legnagyobb nevű játékost,
Varga Zoltánt akarta megszólaltatni. Ő elmondta, hogy a magyar
labdarúgásban abszolút nincs benne, az angol, olasz és német foci
eseményeit követi. A Berettyó Tv
riporterének kérdésére, mely jó
kondíciójára vonatkozott, azt a
választ adta, hogy pihenéssel, teniszezéssel és nyugodt életmóddal
tartja kiváló formáját. A mérkőzésről elmondta, egy sportszerű,
de kemény mérkőzés volt, ennyi
keménység kell is a mai labdarúgásban. Tetszett neki a hazai csapat
játéka és bátorsága, illetve kiemelte,
hogy még neki is élmény volt olyan
Fradi-játékosokkal játszani, akiknek
edzője is volt, illetve más korban
fociztak. Kiemelte Koch Róbert
labdarúgását. A Ferencváros a
mérkőzés „tiszteletdíját” Zavadszky
Gábor, a 2006-ban elhunyt játékos
családjának ajánlja fel.
R. S.

Csodát tett az MVFC
Szeptember 9-én eljött a nagy
nap, amikor is a Mezei Vill FC
megmérettetett a futsal bajnokok
ligájának „színpadán”. 2500 szurkoló, fantasztikus hangulat, impozáns
csarnok és jó szervezés várta a megjelenteket és a csoportban résztvevő
horvát, ukrán és holland bajnokokat. A 2500-ból 2000 berettyóújfalui
szurkoló mindegyike bízott a csapat
sikeres szereplésében. Ki kisebb, ki
nagyobb mértékben, mindenki valamilyen szinten remélte és áhította
a kis bihari csapat világhírét.
Az első mérkőzésen rögtön az
első tíz percben rúgtunk három
gólt, és a horvátok hiába játszottak
nagyon jól, nem tudták megfordítani az eredményt. Minden sikerült
fiainknak, így a második napra
győzelemmel fordulhattunk. Következett a holland bajnok, akik nagy
elánnal támadtak, de egy potya góllal mi szereztük meg a vezetést, és a
végén is hiába hozták le a kapusukat, a vészkapusnak is sikerült gólt
rúgnunk. Az ukránok ellen nagyon
jól játszottunk, de ellenük csak egy
döntetlent sikerült kiharcolnunk,
amivel a csoport második helyen
végeztünk, így továbbjutottunk.
Akár így is történhetett volna,
a valóság azonban nem ez. Sok
ember álma hullt a porba a második
napra, amikorra kiderült, hogy nem
tudunk tovább jutni. A fentebb leírtaknak az ellenkezője volt a történet,
és aki ott volt, láthatta, hogy a „ha”
akár valósággá válhatott volna. Az
óriási tét, a hihetetlen bizonyítani akarás és a 2000 fantasztikus
hangulatot teremtő néző elvárása
óriási teherként nehezedett a fiúk
vállára. Nem a játéktudásunkkal,
sokkal inkább a rutinnal, a nemzetközi tapasztalattal és a pszichés
tényezőkkel voltak problémák.

A Nadányi Zoltán Mûvelõdési Anyakönyvi hírek
Születtek
Központ programjai
Október 6-án,18 órakor emlékezés
az aradi vértanúkra a városligeti
kopjafánál.
***
KIÁLLÍTÁS
Bihar Vármegye Képgalériájának
Kiállítása szeptember 26-október
17. Megtekinthető: naponta 9-17
óráig.

Fotó: Horváth

Fotó: Kari

Mintha egy varázsütésre elvették
volna a játékosaink önbizalmát és
bátorságát. Az első mérkőzésen a
horvátok ellen hiába támadtunk, tíz
percen keresztül nem sikerült gólt
rúgnunk. Óhatatlan, öröktörvényű
a labdarúgásban, hogy ilyenkor a
másik csapat fog gólt rúgni. Jobb
csapat volt a horvát, de ha az első
tíz percünk sikerül, verhetőek lettek
volna (4:0 a horvátok javára).
A második napra csappant a
nézők létszáma, pedig ekkor jött az
a csapat a hollandok személyében,
akik ellen még a legpesszimistábbak is jó szereplést vártak. A
forgatókönyv ugyanaz, mi támadunk, az ellenfél rúg gólt. Hiába
teszünk meg mindent, a vége 2:1 a
hollandok javára. Itt dőlt el, hogy
számunkra Debrecenben fejeződik
be a Mezei Vill FC 2007/2008-as
fantasztikus sikerszériája.
Harmadik nap, még kevesebb
néző, viszont akik kitartanak,
ugyanolyan elszántsággal buzdítják
a csapatot, mint az első napon. A
kezdő sípszó előtt a nézők most
már szavakba öntik elvárásukat a
csapat felé, gólt, gólokat rúgni, szép

játékot, tisztes helytállást bemutatni.
Ezt azonban a négy közül a legjobb
csapat, az ukrán Shaktar Donyeck
ellen bemutatni szinte lehetetlen.
Két brazil és egy portugál származású játékosuk fantasztikus cseleket és
zseniális futballt mutatott a három
nap alatt minden csapat ellen. A
mieink újfent megilletődve, illetve
most már a magasabb játéktudás
előtt meghajolva rúgják a labdát.
A nézők bekövetelik Kolompár
Zsoltot, aki meg is rúgja önmaga
és a Mezei Vill egyetlen akciógólját. Lovas Norbert találata – igaz,
hogy ő jegyzi – egy nagy nehezen
begyötört találat volt csak. Kettejük nevéhez fűződik az MVFC két
„rúgott” gólja, a kapott 14-et nem
soroljuk fel.
Mindenki egyetért abban, nem
túlzott az a kijelentés, hogy ezzel
az új játékosokkal megerősített
csapattal újra meg lehet nyerni a
magyar bajnokságot, újra oda lehet
kerülni a nemzetközi porondra,
ahol nagyobb rutinnal, megerősödött önbizalommal újra csodatévő
lehet az MVFC.
R. S.

2008. október 3.

***
KLUBOK, CSOPORTOK
Nyugdíjas klub népdalköre – minden kedden 13 órától.
Csontritkulást megelőző tornaminden kedden 15 órától.
Együtt egymásért klub – minden
hónap második csütörtökén.
Nyugdíjas Klub – minden hétfőn.

A Sinka István Városi Könyvtár
rendezvényei
Október 6-án, 15 órakor gyöngyfűzés és körmönfonás – kézműves
foglalkozás könyvtárosokkal.
Október 7-én, 13 órakor író olvasó
találkozó Kiss Attila íróval, a Medveszív és Altináj című regények
szerzőjével.
Október 7-én, 15 órakor zenés
hangszerbemutató a Városi Zeneiskola művésztanárainak és növendékeinek közreműködésével.
Október 8-án, 15 órakor Tini trendi
online, avagy a virtuális közösségek
rejtett hálózata címmel beszélgetés
Gyenes Fruzsinával, a BME-ITTK
munkatársával. Moderátor: Kiss
Tamás pedagógus.
Október 9-én, 15,30 órakor tinédzserkori bőrproblémák című
előadás és bemutató. Vendégek: Baloghné Zám Éva védőnő,

Muraköziné Kiss Ildikó kozmetikus.
Október 12-én, 10 órakor földön,
vízen, levegőben című játékkiállítás
megnyitója régi és új, bolti és saját
készítésű játékokból. A kiállítás
megtekinthető október 31-ig a
könyvtár nyitvatartási ideje alatt.
Október 12-én, 14 órakor földön,
vízen, levegőben – társasjáték
közlekedésről, közlekedési eszközökről vállalkozó kedvű családok,
gyermekek részére.
Október 6-tól 10-ig Van öt perced?
– internetes játék számítógép-használó fiataloknak.
Október 7-től 12-ig Megbocsátás
hete. Ezen a héten késedelmesen
visszahozott dokumentumokért
nem számolunk fel késedelmi
díjat.

Múzeumi hírek
A Bihari Múzeum Múzeumi Mindentudás előadás-sorozatának következő programja: „Ilyen méta a langaméta”. A Tiszavasvári Egyesített Óvodai
Intézmény Langaméta munkaközösségének előadása és bemutatója október
16-án, csütörtökön, 13.00 órai kezdettel. A belépés díjtalan.
***
A „Séta a faluvárosban” – Berettyóújfalu egykor és ma című fotókiállítást meghosszabbítottuk: október 19-ig látogatható a Bihari Múzeumban.
A múzeum nyitvatartási idejében (kedd-szombat, 10-16 óráig) az azonos
című fotóalbum megvásárolható a pénztárban.

Magyar válogatottak
Füredi Andrea mezőnyjátékos és
Pozsgai Melinda kapus személyében
két berettyóújfalui tagja is van az
újonnan megalakult Magyar Női
Futsal válogatottnak. A behívott
harminc női labdarúgó egy budapesti edzéssel indította a válogatott
„életútját”, melynek következő
állomása a férfi futsal magyar kupa
döntő előtti bemutató mérkőzés volt
Gyöngyösön. A bemutatkozást nem
sok újfalui láthatta, annak ellenére
sem, hogy az egyik résztvevő az
MVFC volt, hiszen a szurkolók
nagy többsége a fő mérkőzés kezdete előtt érkezett a helyszínre.
Addigra már a fényképezkedés és
a taps utolsó foszlányait kaphatták
el csak a döntőre érkezők. Füredi
Andreát is csak a későbbiekben
tudtuk meginterjúvolni.
– A magyar válogatottba kerülés
feltétele volt, hogy igazolt futsal
játékosnak kell lennünk, így leigazoltunk a Miskolci Vénusz női futsal
csapathoz. Nekik egy gólerős csatárra és egy jó kapusra volt szükségük,
így kölcsönösen találtunk egymásra. Kapusunkkal, Melindával együtt
egy kapusedzőt (Pallai Gábort) is
nyertek a miskolciak. Így hárman
próbáljuk meg új csapatunkat
sikerre vezetni. Vidéki játékosként
nehéz helyzetben vagyunk, hiszen
az egyelőre pénz nélkül gazdálkodó
női válogatott edzései Budapesten
vannak. Saját költségen kellene
felutaznunk, válogatottunk semmit
nem tud téríteni. Ennek ellenére
reménykedünk abban, hogy sikerül
bizonyítanunk olyan mérkőzésen
is, ahol valós ellenfél egy idegen
ország csapata ellen harcolunk. Erre
ebben az évben meglesz minden
esély, hiszen a válogatott vezetése
két mérkőzést is tervez az idénre.
A „látókörben” a lengyel, a grúz és
a cseh női válogatottak szerepelnek, közülük kerülnek ki leendő

ellenfeleink. A Miskolci Vénusz
dobogóesélyes női csapatán kívül
természetesen továbbra is tagjai
vagyunk a Bihari Női Fociklubnak,
mely a Békés megyei női kispályás
bajnokságban is szerepel, illetve
indul a berettyóújfalui kispályás
bajnokságban.
R. S.

Augusztus
15.: Györgyfi Zalán
(Györgyfi Sándor
Kulcsár Zita)
Szeptember
5.: Muzsnai Máté József
(Muzsnai József, Szabó Anikó)
12.: Cucin Gergő
(Cucin Gyula, Muszka Emese)
13.: Balogh Balázs
(Balogh Márió Gyula, Gyökeres
Franciska)
28.: Simon Márk
(Simon József, Takács Ildikó)
Házasságot kötöttek
Szeptember
6.: Mező József, Balogh Krisztina
10.: Tóth Mihály, Sipos Tímea
17.: Balog József, Puskár Tünde
20.: Telek József, Szokolai Szilvia
Elhunytak
Szeptember
3.: Szémán Sándorné
Bere Zsuzsánna (1919)
7.: Burján Norbertné
Nemes Juliánna (1922)
9.: Szabó Gyula (1953)
15.: Szémán József (1934)
15.: Szűcs Zoltán (1953)
17.: Gulya Mihályné 		
Vekerdi Eszter (1907)
23.: Bartis Imréné
Búj Irma (1924)

Sporteredmények

Futsal
UEFA Futsal Cup
MNK Nacional Zagreb (horvát) –
MVFC 4:0
Beverwijk (holland) – MVFC 2:1
Shaktar Donyeck – MVFC 8:1
Futball
Férfi NB III.
Nyírmada – BUSE 2:1
BUSE – Ibrány 4:1
U-19
BUSE – Nyírmada 5:1
Ibrány – BUSE 1:8
U-16
BUSE – Nyírmada 3:1
Ibrány – BUSE 3:4
U-15
Derecske – BUSE 2:3
BUSE – Sárrétudvari 2:0
BUSE – Komádi 2:2
U-13
Derecske – BUSE 1:2
BUSE – Sárrétudvari 0:2
BUSE – Komádi 0:5
Futball öregfiúk
BUSE – Fradi All Stars 1:5

Bihari Hírlap
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