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Kimutatta a foga fehérét
Jó néhány év enyhe telei után
akinek az volt az érzése, hogy már
a telek sem igaziak, idén rádöbbenhetett, globális felmelegedés ide
vagy oda, még tud valódi tél lenni erre mifelénk is. A 2009-es év
hosszan tartó kemény mínuszokkal köszöntött ránk, most pedig
néhol 20, Kelet-Magyarországon
30-40 cm-es összefüggő hótakaró
borítja a tájat. És újabb jelentős
mennyiségű havazás, hófúvások
várhatók. A Magyar Közút Kht.
Észak-alföldi Regionális Főmérnökség Berettyóújfalui Üzemmérnökségének dolgozói is napokig
megfeszített munkával tudták
csak elérni, hogy a térségünkben
hozzájuk tartozó 387 km-nyi közút mindegyike biztonsággal járható legyen. Erről vezetőjük, Bánáti
László tájékoztatta lapunkat.
Február 12-én, csütörtökön
este kezdődött meg környékünkön az intenzív havazás, melyet
viharos északi szél kísért – kezdte a történetet az üzemmérnökség vezetője. Péntek reggelre
virradóan mintegy 15-20 cm hó
esett, az északi szél pedig helyenként hatalmas (olykor 70-80
cm-es) hóátfúvásokat produkált
az utakon. És folyamatos volt az
utánpótlás is, hiszen pénteken,
szombaton és vasárnap is esett.
Még hétfőn is havazott, így térségünkben a mért adatok szerint
összesen kb. 45 cm csapadék hullott az 5 nap alatt. A helyzetet
súlyosbította, hogy az északi szél
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Meghívó!
Berettyóújfalu Város Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és családját, barátait
március 15-én az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc tiszteletére rendezett
városi ünnepségekre.
10 óra: Ünnepi istentisztelet a református templomban
11 óra: Megemlékezés a népligeti kopjafánál
(A részletes programot a következő számunkban közöljük.)

Tájékoztatás

a tankötelezettség teljesítéséről
Tisztelt Szülők!

Fotó: Kari

időközben irányt változtatott, délire fordult, ám erőssége nem hagyott alább. Ez is mintegy 60-65
km-es erősségű volt. Így akárhogy
is igyekeztek az utakról letolni a
havat – mondta el Bánáti László –
másnapra sokhelyütt visszahordta
a szél. 8-10 géppel egyfolytában
hóekéztek és sózták az utakat, de
mindezek ellenére szakaszosan
hóátfúvások keletkeztek a 42-es
és 47-es főutakon, nem is beszélve
a mellékutakról. Úgyhogy a saját
járműveik mellé be kellett vonniuk a bérelt gépeket is, erőgépeket
és az úgynevezett autógraedereket.
Így tudták elérni öt nap kemény
munkája eredményeként, hogy

Sárándtól Csökmőig, Földestől az
országhatárig valamennyi fő- és
mellékútvonal járhatóvá vált. A
főutakat mindenütt sóval, az úgynevezett rajonos utakat pedig sós
zúzalékkal a kanyarokban, útkereszteződésekben, vasúti átjáróknál szokták teríteni, most viszont
akkora volt a hómennyiség, hogy
ez utóbbiaknál az egyenes szakaszokon is szórni kellett, hiszen
helyenként tükörjéggé vált. Csütörtöktől keddig 380 tonna sót
és kb. 200 tonna érdesítő anyagot használtak fel. Bánáti László
elmondta, a tartalékaik ugyan
eléggé megcsappantak, de folyamatos az utánpótlás sóból és érde-

sítő anyagból is, úgyhogy mire a
most előre jelzett vasárnap-hétfői
(február 22-23.) újabb havazás
megérkezik, minden a rendelkezésükre áll ahhoz, hogy február
végéig úrrá tudjanak lenni a helyzeten. Bánáti úr végül hozzátette,
állandó kapcsolatban voltak ez
idő alatt térségünk védelmi bizottságának vezetőjével, Szeifert
Ferenc polgármesterrel, a Beret�tyóújfalui Rendőrkapitánysággal,
a mentőkkel. Kisebb koccanások,
árokba csúszások voltak ugyan,
de szerencsére a rendkívüli időjárás súlyosabb balesetet február 12.
és 18. között nem okozott.

L. M.

Emlékezés Orbán Balázsra, a legnagyobb székelyre,
Berettyóújfalu egykori képviselőjére
Február 7-én, néhány nappal születésének 180. évfordulóját követően szülőfalujában,
Székelylengyelfalván emlékeztek
meg a legnagyobb székelyről,
báró Orbán Balázsról. Az alkalom ünnepi szentmisével kezdődött, ahol Hajdó István főesperes,
lengyelfalvi plébános köszöntötte
a megemlékezésre összesereglett
vendégeket, többek között Beret�tyóújfalu küldötteit. Ezt követően
több emlékbeszéd is elhangzott
a helyi művelődési ház udvarán
2001-ben felállított mellszobor,
Zawaczki Walter munkája előtt.
A Székelyföld szerelmeséről, máig
utolérhetetlen krónikásáról, emberi és alkotói nagyságáról, ránk
hagyott szellemi örökségéről
szólt többek között Hajdó István főesperes, Bálint Domokos
lengyelfalvi tanácstag, valamint
Sándor József, Felsőboldogfalva
polgármestere. Az emlékezés koszorúit helyezték el a megjelentek,
mielőtt bevonultak volna a művelődési házba, ahol két előadás is
elhangozott Orbán Balázs munkásságával kapcsolatosan.
Az előadásokat megelőzően elsőként Nagy László önkormányzati
képviselő tolmácsolta Berettyóújfalu önkormányzata, illetve Szeifert
Ferenc polgármester üdvözletét,
aki a Székelyföld leírása című munka kezdősorait idézve hangsúlyozta
szülőföldünk iránti gondoskodó

A lap megtekinthető a város honlapján:
www.berettyoujfalu.hu

ragaszkodásunk, ezen túl pedig
személyes kapcsolataink, ezáltal
nemzetépítő tevékenységünk fontosságát. Ezt követően Porkoláb
Lajos, a Nadányi Zoltán Közművelődési Egyesület elnöke olvasta fel
Gyula Ferencné országgyűlési képviselő levelét, aki a nagy krónikás
életművének méltatásán túl úgy

Szőcsné Gazda Enikő etnográfus, a sepsiszentgyörgyi
Székely Nemzeti Múzeum munkatársa Orbán Balázs munkásságának néprajzi jelentőségét
hangsúlyozta. Elhangzott, hogy
olyasfajta krónikás, útleíró volt,
aki a teljességet igyekezett rögzíteni. Természetrajzi, történeti
Fotó: Kolozsvári István

is megemlékezett róla, mint egyik
korábbi elődjéről, Berettyóújfalu
képviselőjéről, továbbá Mandur
László, az Országgyűlés alelnöké
nek üdvözletét, aki pedig többek
között Orbán Balázs országgyűlési
jegyzői tisztségét emelte ki, amit
1874-től haláláig ellátott.

és népéleti leírása teljes képet ad
a szülőföld és az ember kapcsolatáról, illetve a valamikori teljes
életmódról.
Ezt követte egy szűkebb tárgyú beszámoló, mégpedig az 1881
és 1888 közötti időszakról, amikor is Orbán Balázs Berettyóújfa-

lut képviselte a Magyar Országgyűlésben, ’48-as függetlenségi
programmal. 1881-ben, miután
a Szabadelvű Párt nagy fölénnyel
szerezte meg a kormánytöbbséget, a Berettyóújfaluban győztes
Beöthy Andor lemondott frissen szerzett mandátumáról, és
megtartotta alispáni posztját.
Az őszi pótválasztáson a függetlenségiek jelöltje – aki tavasszal
Udvarhelyszéken szenvedett vereséget – Orbán Balázs nyerte el a
képviselői széket, és ezt a következő választásokon meg is tudta ismételni. Mint ismeretes, emlékét
városunkban az Orbán Balázs tér,
valamint az Orbán Balázs Társaság tevékenysége őrzi.
A személyes kapcsolatok erősödéséhez hozzájárult a Székely
udvarhelyen, illetve Szejkefürdőn
eltöltött délután, valamint az esti
lengyelfalvi „kosaras bál”, amely
már a farsang jegyében zajlott.
Búcsúzóul Hajdó István
főesperes mindenkinek emléklapot nyújtott át ezekkel a sorokkal:
„Nekünk tudnunk kell ésszel és
éreznünk lélekkel, hogy a nemzet
minden nyomort, tragédiát túlél.
És ezt csak azért tudja megtenni, mert azon szerencsés kevesek
közé tartozunk, akik a történelmi megpróbáltatások viharában
megmaradtunk fenntartás nélkül
magyarnak.”

Kolozsvári István

A közoktatási törvényben foglaltak szerint a Magyar Köztársaságban minden gyermek tanköteles. A gyermek ha az iskolába
lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben válik
tankötelessé, amelyikben a hatodik életévét május 31-ig betölti.
Ebben az évben a 2002. 06.01.
– 2003. 05.31. között született
gyermekek tankötelesek. A szülő
kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését
akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be.
A tankötelezettség – a szülő
választása alapján – iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthető.
1. osztályosok jelentkezése
és beíratása:
A berettyóújfalui általános iskolák tanköteles gyermekeinek az
általános iskola első évfolyamára
történő jelentkezésének időpontja: 2009. március 16-17-18.
A jelentkezéskor a szülő az
általános iskolában személyesen
nyilvánítja ki szándékát gyermeke
első évfolyamra történő felvételéről. A tanköteles gyermek felvételéről az iskola igazgatója dönt. Az

igazgató döntéséről 2009. március 24-ig határozat formájában
postai úton értesíti a tanköteles
gyermek szülőjét. Amennyiben a
szülő nem ért egyet az igazgató
döntésével, fellebbezéssel élhet,
amelyet a település jegyzőjéhez
kell benyújtania.
Az első osztályosokat 2009.
április 27-28-29-én a szükséges
dokumentumok (a gyermek születési anyakönyvi kivonata, az
óvoda által kiadott igazolás arról,
hogy a gyermek a tanköteles életkorba lépéskor elérte az iskolába
lépéshez szükséges fejlettséget)
bemutatásával lehet beíratni.
Berettyóújfalu Város
Polgármesteri Hivatala

Szeretettel meghívjuk
Önt, kedves családját és barátait
„És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is”
(II. Pét. 1:19.)

című bibliai előadássorozatra.

R észletes program – 2009
(1.: Február 24. :
Bízhatunk-e a Biblia kijelentéseiben a XXI. században?
Mit kaphat a ma embere, ha megismeri a bibliai próféciákat?)
2.: Március 3.:
Prófétai álom az emberiség történelméről.
Mit mondhat nekünk egy 2600 évvel ezelőtti prófécia?
3.: Március 10.:
Próféciák a Messiás személyéről, munkájáról.
Bizonyítanak-e valamit a Jézus életével kapcsolatos események?
4.: Március 17.:
A küszöbön álló utolsó idők eseményeiről szóló próféciák.
Tudhatunk-e valamit az emberiség jövőjéről?
Helyszín: Berettyóújfalu, Nadányi Zoltán Művelődési Központ,
Bajcsy Zsilinszky u. 27.
Időpont: keddenként, 17:30
Előadó: Kovács Tiborné – bibliaoktató
Minden előadás után beszélgetésre, a témával kapcsolatos kérdések
felvetésére van lehetőség!
A helyszínen a bibliai tárgyú könyvek, kazetták vásárolhatók!
A belépés díjtalan!

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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Önkormányzati

hírek

–

Ülésezett Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Január 29-én tartotta az idei
év első képviselő-testületi ülését
Berettyóújfalu Város Önkormányzata. A tanácskozás Szeifert Ferenc
polgármesteri jelentésével indult,
aki a lejárt határidejű határozatok
teljesítéséről és benyújtott pályázataik eredményéről számolt be a
képviselőknek. Egyebek között,
hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Berettyóújfalu az
egészséges város” című pályázatukat a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága több mint
720 millió forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte, melyet a
városközpont rehabilitációjára kívánnak fordítani. Az írásos jelentést szóban kiegészítve beszámolt
a magyar kultúra napi rendezvényekről, melyeket sikeresnek ítélt.
A polgármesteri jelentés elfogadását követően új rendeletet alkottak a városi elismerő címek és
kitüntetések adományozásáról. A
kitüntetések eddigi struktúráját
változatlanul hagyták, azonban
az Erdélyi Gábor-díj mintájára a
Díszpolgár cím kivételével valamennyi kitüntetést olyan személyekről nevezték el, akik a város
történetében az adott terület lehető legkiemelkedőbb személyiségei voltak. Emellett létrehozták
a „Berettyóújfalu város jó tanulója – jó sportolója” kitüntetést is,
amelyet minden esztendőben egy
általános, illetve egy középiskolás
tanuló számára osztanak ki elismerve az addigi munkájukat vagy
az éppen esedékes tanév során elért
kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiket. A kitüntetéseket
a város napján adják át, az Erdélyi Gábor-díjat pedig a magyar
kultúra napján megtartott ünnepi rendezvényen háromévenként,
mint ahogy a Díszpolgár címet is,
a többit évente. (A részleteket lásd
külön cikkünkben.)
Hulladékkezelési szolgáltatás
Módosították a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendeletüket. Erre azért került
sor, mert több bejelentés érkezett
az önkormányzathoz, miszerint
bár kis számban, de vannak olyan
utcái a városnak, ahol a gyűjtőedények hulladékszállító gépjárművel
való ürítése és elszállítása nem
történik meg, mert a gépjármű
nem tudja megközelíteni ezeket az
ingatlanokat. Az új rendelet szerint ahol a közszolgáltató a gyűjA 2009. év első önkormányzati
rendeletével Berettyóújfalu képviselő-testülete újraalkotta a városi
kitüntető címek és díjak adományozásának tartalmát és mikéntjét.
Ahogyan az a napirendi pont tárgyalásakor valamennyi szakbizottság,
illetve a képviselő-testület ülésén is
elhangzott, az előterjesztői szándék
az volt, hogy a városi kitüntetések
minél magasabb színvonalúvá váljanak, és minél inkább kifejezzék az
elismerés komolyságát, értékét.
Változatlan maradt a Berettyóújfalu Város Díszpolgára cím, valamint a város közművelődéséért és
kultúrájáért eddig is meglévő Erdélyi Gábor-díj annyi különbséggel,

ELADÓ INGATLANOK
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala meghirdeti
eladásra az alábbi ingatlanokat
versenytárgyalás útján történő
értékesítéssel:

tőedényben elhelyezett hulladék
begyűjtését gépjárművel nem biztosítja, ott a közszolgáltató és az
ingatlantulajdonos megállapodhat a hulladék műanyagzsákban
való elszállításáról. A módosítás
további része a szabálysértésekre
vonatkozó rendelkezéseket érinti.
Eddig szabálysértésnek minősült
az, ha az ingatlantulajdonos a szilárd hulladék kezelésére szervezett
kötelező közszolgáltatást nem vette igénybe, a hulladékot nem adta
át a hulladékkezelőnek, illetve a
közszolgáltatási díjat nem egyenlítette ki. Ezek a továbbiakban
a közszolgáltatási szerződésből
fakadó kötelezettségek elmulasztásának minősülnek, és eszerint
szankcionálhatók. Továbbra is
szabálysértést követ el az a tulajdonos, aki lakcímváltozás vagy
egyéb ok folytán a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik,
és az ettől számított 8 napon belül nem jelenti be a közszolgáltató
felé személyes adatait. Ugyancsak
szabályt sért az, aki a gyűjtőedény,
valamint a lomtalanítás során elszállítandó hulladékot úgy helyezi
ki, hogy a jármű- és gyalogosforgalmat akadályozza, másokat baleset vagy károkozás veszélyének
teszi ki, illetve a város természetes
és épített környezetét szennyezi.
Feltéve, hogy cselekménye magasabb szintű jogszabályban meghatározott szabálysértést nem valósít
meg, szabálysértést követ el, és 30
ezer forintig terjedő pénzbírsággal
sújtható.
A testület a város szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló rendeletét is megváltoztatta.
2008-ban döntöttek úgy, hogy
szankciót helyeznek kilátásba
azon gyermeküket nevelő szülőknek, akik a gyermekek után
járó kedvezményeket igénybe veszik, ugyanakkor a közigazgatási
törvényben meghatározott kötelezettségeiknek (például iskolába
járatás) nem tesznek eleget. Ez a
rendelkezés törvényességi aggályokat vetett fel, ezért a rendeletből
ezt a kitételt most törölték.
Ebben az évben is meghatározták a polgármesteri hivatalnál
foglalkoztatott köztisztviselők teljesítmény-értékelésének alapjául
szolgáló kiemelt célokat, melyek az
alábbiak: a település fejlesztési tervének figyelembe vétele, melyben
elsődleges a város környezetének
szépítése, tisztasága, a közszolgáltatások minőségi színvonalának
emelése, a térségi együttműködés
erősítése, a humánus és jogszerű

kulturált hivatali működés, a helyi
intézményrendszer továbbfejlesztésével összefüggő teendők megvalósítása, az európai uniós tagságból
adódó feladatok végrehajtása.
Az intézményekről
Ezt követően a város egyes intézményei alapító okiratának módosítására került sor, így elsőként
a Berettyóújfalu Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság alapító okiratában megjelölték
az intézmény székhelyének megváltozását. A BERÉPÓ (Beret�tyóújfalui Értelmi Fogyatékosok
és Pszichiátriai Betegek Otthona
Közhasznú Társaság) alapító okiratát pedig azért módosították,
mert az eddigi kht-t nonprofit
kft-vé kellett alakítsák, illetve a
közhasznú szervezetekről szóló
törvény szerint összeférhetetlen,
hogy nonprofit gazdasági társaság
felügyelő bizottságában képviselőtestületi tag szerepet vállaljon, így
Nagy Istvánné képviselő asszony
munkáját megköszönve visszahívták e megbízatásból.
Majd a város települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési
tervét hagyták jóvá, melyre azért
volt szükség, mert a közoktatásról szóló törvény szerint a hazai és
nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatokon való
részvétel feltétele az, hogy a helyi
önkormányzat,
önkormányzati
társulás rendelkezzen – az oktatásért felelős miniszter által kiadott
útmutató figyelembevételével elkészített – közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel.
Ebben az évben is csatlakozik
Berettyóújfalu városa az úgynevezett iskolatej programhoz, ami
támogatást nyújt óvodások, általános és középiskolások iskolatejjel
való ellátásához. Az óvodások és
középiskolások ilyetén segítéséhez
önrész szükséges, melyet az önkormányzat a 2009-dik évi költségvetéséből nem tud biztosítani,
ezért a város önkormányzatának
fenntartásában működő általános
iskolák alsó tagozatos tanulói részesülhetnek e kedvezményben.
Városunkban ez 1240 diákot
érint, ami nettó 5,3 millió forintba
kerül, melyhez az önkormányzat a
több mint egymillió forint áfa kifizetésével járul hozzá. E program
keretében lehetőség nyílik arra,
hogy tanítási napokon a gyerekek
0,25 liter tejet vagy ennek egyenértékével megegyező mennyiségű
tejterméket kapjanak. A program
koordinálásával az önkormányzat
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közélet

a Közintézmények Szolgáltató Irodáját bízta meg.
Két pályázó közül a testület
döntése alapján a következő öt
évben Faragó-Flaskay Béláné vezeti intézményvezetőként a most
önállóvá vált Sinka István Városi
Könyvtárat.
Döntöttek a képviselők egy
közterület elnevezéséről is, nevezetesen a Morotva utcából nyíló, a
Vadász utcával párhuzamosan futó
közútéról. Az út neve a Papp János
képviselő által kifejtett korábbi
hagyományokat követve „Magyar
dűlő” lesz.
Hozzájárult a képviselő-testület, hogy Berettyóújfalu Város
Önkormányzata és a Nagyváradi Metropolisz Övezet közösen
létrehozzon egy európai területi
együttműködési csoportosulást.
Támogatta azt is, hogy városunk
önkormányzata és az említett Metropolisz Övezet, a Debreceni és a
Nagyváradi Egyetem egy közös
munkacsoportot hozzon létre abból a célból, hogy előkészítsék a
területi együttműködési csoportosulás bírósági bejegyzéséhez szükséges dokumentációs egyezményt,
alapszabályt és működési szabályzatot. Az említett munkacsoportba
a négy szervezet 3-3 személyt delegálhat. A csoportosulás célja egy
határon átívelő együttműködés
kialakítása Nagyvárad és Berettyóújfalu között, melynek fő feladata a
határmenti szállítási infrastruktúra
fejlesztése, emellett gyorsforgalmi
út építése a két település között,
stratégiai befektetők vonzása, humán erőforrás-fejlesztés, közös terv
kidolgozása a két közösség potenciájának kiaknázására, nagykereskedés létrehozása az agrártermékek
értékesítése céljából.
Hozzájárult és készfizető kezességet vállalt az önkormányzat
a Herpály-Team Kft. folyószámla
hitelkeretének 20 millió forinttal
való megemeléséhez. Ezt követően
a képviselők ingatlan-eladásokról,
pályázatok benyújtásáról, illetve
zárt ülésen szociális és népjóléti
ügyekben határoztak.

Helyreigazítás!

Nagy örömünkre szolgált, hogy
a Bihari Hírlap január 16-i számában Gyula Ferencé országgyűlési
képviselő asszony ismét beszámolt
arról az örvendetes tényről, melyről
már több alkalommal tájékoztattuk
Berettyóújfalu lakosságát, miszerint városunk sikeresen pályázott a
városközpont megújítására.
A tájékoztatás majdnem teljes
körű, csak a számokkal van egy kis
probléma és ez az, amiért kénytelenek vagyunk pontosítani a cikkben foglaltakat.
Azt írja a képviselő asszony:
„Ebből Berettyóújfalu városközpontja összesen 663 millió, amelyhez a város közel 520 millió forintos támogatást kapott”.
Idéznék a városnak megküldött
hivatalos levélből: „Örömmel értesítem, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív
Program támogatási rendszeréhez
benyújtott „Berettyóújfalu az egészséges város” című ÉÁOP 5.1.1./D2008-0025 jelű első fordulós pályázatát legfeljebb 720.680.745 Ft
összegű támogatásra érdemesnek
ítélte 902.562.045 Ft elszámolható
összköltség mellett.”

Hrsz.

Gábor lett, akinek 400 évvel ezelőtt
kiadott adománylevelére, berettyóújfalui hajdútelepítésére az elmúlt
évben emlékeztünk, és akinek ez
alkalomból a Vörösmarty téren felállításra került egészalakos bronzszobra, Kurucz Imre alkotása. A
kiváló pedagógiai munkát ezentúl
a Fehér Istvánné-díjjal kívánja elismerni a képviselő-testület. Fehér
Istvánné 1970-ig, nyugdíjba vonulásáig volt a Toldi Miklós Általános
Iskola igazgatója. Pedagógiai tevékenységét önzetlen hittel és lelkesedéssel végezte, és másokat is erre

Ter. nagyság Művelési ág
(m2)		
5791/1(Belsőmajor utca)
577
beépítetlen terület
7/2 (Péterszegi u.)
9446
beépítetlen terület
3507/2/A/3 (Bessenyei ltp. 26. fsz. 3.) 48,4
lakás
2031/3
3138
beépítetlen terület

Induló eladási ár
(Bruttó)
2.844.000 Ft
19.000.000 Ft
7.000.000 Ft
1.260 Ft/m2

Bánatpénz
(Ft)
1.000.000 Ft
6.000.000 Ft
2.000.000 Ft
1.500.000 Ft

tyóújfalui gyógyvizű fürdőnknek.
A nyertes névadó jutalma egy
egyéves ingyen belépő lesz. A névötleteket a Bihari Hírlap szerkesztőségébe juttassák el (Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27.).
Fotó: Kari

Meghívó!

***
Február 11-én rendkívüli ülésen döntöttek a volt szovjet katonai
repülőtér kármentesítésére kiírt
közbeszerzési eljárásra beérkezett
ajánlatokról. A három ajánlattevő
közül a képviselő-testület a gödöllői Agruniver Holding Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft-t
tartotta a legalkalmasabbnak a kivitelezési munkák elvégzésére.

tanított. Példaértékű egyénisége
folytán máig a város Igazgató nénijeként őrzi az emlékezet.
A sport területén elért eredmények díjazására ettől az évtől
a Kabos Endre-díj szolgál majd.
Bizonyára sokan ismerjük azt a hatalmas olimpiai tölgyet, melyet a
háromszoros olimpiai bajnok kardvívó 1936-ban ültetett városunk
főterén, berlini egyéni diadala után.
A kitüntetés elsősorban a kiemelkedő sportolói, sportvezetői életút
elismerésére szolgál, de indokolt
esetben kimagasló egyéni, illetve

Muraközi István
alpolgármester

Felhívás!
A Herpály-Team Építőipari és
Szolgáltató Kft. kéri a Tisztelt Olvasókat, nyújtsanak segítséget ötleteikkel ahhoz, hogy egy vendégsereget vonzó, találó nevet adjunk
a megújuló, szép, korszerű beret�-

A Jobbik Magyarországért Mozgalom
berettyóújfalui szervezete
február 28-án, 15 órakor
lakossági fórumot, tagtoborzást tart
a régi megyeháza nagytermében
(Kossuth u. 6. sz.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Berettyóújfalu új kitüntetéseiről
hogy a továbbiakban mindkettő
– hogy értékük a későbbiekben se
szenvedjen csorbát – háromévenként kerül odaítélésre.
Az eddig meglévő kitüntető
díjak közül – lényegében az Erdélyi Gábor-díj mintájára – három
is olyan nevet kapott, mellyel egy
egykori, Berettyóújfaluhoz kötődő, az adott területen kiemelkedő
teljesítményt nyújtó, példaadó személyiségre emlékezik, és állítja őket
példaként az utókor elé a város.
A „Berettyóújfalu Városért”
kitüntetés névadója az a Báthory

Eddig az idézet. Ez a tény.
A képviselő asszony által közölt
számoknál tehát lényegesen több
támogatást kapott a város (200
millió forinttal). A város központja pedig nem „több mint fél
milliárdból”, hanem majdnem 1
milliárdból újulhat meg. Természetesen a képviselő asszony nem
követhette nyomon a pályázatírás
teljes folyamatát, ezért azt gondolom, mégiscsak hasznos, ha a
város lakosságát pontosan tájékoztatjuk.
Ezúton szeretnénk még egyszer
megköszönni mindazok segítségét,
akik hozzájárultak mindehhez.
Mindenekelőtt a polgármesteri
hivatal munkatársainak, a pályázat
íróinak, a képviselő-testületnek, a
polgári frakciónak, akik szavazatukkal segítették a várost, hogy
kötvényt bocsásson ki, ami lehetőséget biztosított az önerőhöz,
és természetesen az országgyűlési
képviselőknek is köszönjük. Mindenkinek további munkájához kitartást, erőt, egészséget.

csapateredmények városi szintű elismerését is lehetővé teszi.
Berettyóújfalu – iskolaváros lévén – nem feledkezik meg ezentúl
a legjobb eredményeket produkáló
általános és középiskolásokról sem,
ezért minden évben, mindkét korosztályban odaítéli a Berettyóújfalu
város jó tanulója, jó sportolója címet. Ugyancsak új kitüntetést jelent
a közszférában, közigazgatásban, illetve a mezőgazdaságban dolgozók
legjobbjainak elismerésére alkotott
Fráter László-díj is. Fráter László,
a csonkán maradt Bihar vármegye

egykori alispánja, aki gyakorlatias
és következetes tevékenységével a
valódi várossá válás útján indította
el Berettyóújfalut, számtalan középületet emeltetett, infrastrukturális fejlesztést hajtott végre, illetve
megszervezte a csonka vármegye
jól működő közigazgatását, egészségügyi, oktatási, szociális ellátását,
valóban méltó névadója a díjnak.
Az új, illetve megújult kitüntetések mindegyike a város napján,
május 23-án kerül átadásra, és így,
hogy minden terület legjobbjainak
elismerésére lehetőség nyílik, remélhetőleg valamennyiünk megelégedésére.

Kolozsvári István

A versenytárgyalás időpontja:
2009. március 10., 10.00 óra.
Helye: a polgármesteri hivatal
kisterme.
A versenytárgyaláson való részvétel
feltétele a megjelölt bánatpénz
átutalása 2009. március 9-én, 10
óráig a polgármesteri hivatal OTP
Banknál vezetett

11738046-15372459 számú
számlájára. A megjegyzés rovatba
kérjük beírni a megvásárolni kívánt
ingatlan hrsz-át.
Az értékesítéssel és a versenytárgyalással kapcsolatban érdeklődni
lehet az 54/505-437-es telefonon.
Az induló eladási ár alatt az ingatlanok nem értékesíthetők.
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Az igaznak emlékezete áldott

Átszervezés után

Fotó: Kari

Tájékozatlanok vagyunk. Egyik
helyen ezt olvastam: ez a nap „a
Himnusz születésének ünnepe”. Nem
az. Január 22. a magyar kultúra ünnepnapja, mert másfél évtizeddel ezelőtt illetékesek úgy gondolták, hogy
nemzeti imádságunk megírásának
napja (1823. január 22.) legyen a
magyar kultúra – tehát az anyanyelv,
a vallás, a művészetek, a filozófia és a
sport – egyetemes ünnepének emlékezési alkalma. Ez a kapcsolódás fejezheti ki egyértelműen és legméltóbban,
hogy nemzeti öntudat nélkül nincs
magyar kultúra. Mai állapotaink
ezt igazolják is. A kultúra csak nemzeti lehet, aki a magyar kultúráért
dolgozik, s építi annak elemeit, az a
nemzetet építi. Multikultúra nincs, a
kultúra a nemzeti lét formája.
Ezért figyeltem fokozott várakozással a magyar kultúra napjának
idei alkalmait Berettyóújfaluban. Az
előjelek kétségtelen változást ígértek,
hiszen a tavalyi ősz folyamán a városi
művelődési központból a HerpályTeam Építőipari és Szolgáltató Kft.
részlege lett. Így nevezik: Idegenforgalmi és Kulturális Divízió. A team
divíziója. Az elnevezés tartalma,
értelmezhetősége – meglehet csak nekem – olyan, mint a mikepércsi sarki
kocsma cégtábláján a felirat: Taverna
Pub. Európai Színvonal!
Az átszervezés céljait, lehetséges
következményeit és hatásait bizonyosan társadalmi közmegegyezés alapján határozták meg, és döntötték el
a demokrácia sok évtizedes magyar
hagyományai szerint.
Ha jól emlékszem, január 19. és
26. között Berettyóújfaluban kilenc,
Nagyváradon hét kulturális rendezvényre invitálták az érdeklődőket. Ez
bizony sűrű program, olyan elismerésre méltó teljesítmény, amely feltételezi
a sokszínűséget is.
Bebizonyosodott, hogy a kínálat
gazdagsága és a rendelkezésre álló
idő rövidsége között jobb összhangot
úgy lehetne teremteni, ha a magyar
kultúrával, annak minden területével egész éven át is többet foglalkozna a művelődés terjesztésére hivatott
minden intézmény, a média és a civil
szervezetek is.
Sajnos, ezidő szerint ez nem egészen így van. Marad a magyar kultúra napjára való – itt egyhetes, máshol
egynapos, helyenként fél órányi – emlékezés. Az ország falvaiban, sok városában ennyi sem. Semmi.
A magyar kultúra mostani ünnepének sokszínűségét nálunk leginkább az Arany János Gimnáziumban tartott rendhagyó irodalom óra
jelezte, miként a Kazinczy és kora
elnevezésű vetélkedő is az általános
iskolák tanulói számára. Ezek an�nyira hasznosnak mondhatók, hogy
rendszeresítésük módjáról, a résztvevők körének bővítéséről is célszerű
volna gondoskodni. Meríteni a tiszta
forrásból, megismertetni Kazinczy
gondolatait a Pályám emlékezete, a
magyarországi és erdélyi útjáról fogalmazott munkáiból. Ismereteinket bővítő és élvezetes írások az 1794-1801
évek között Buda, Brünn, Kufstein,
Munkács várbörtöneiben átélt raboskodásának története, és a börtönből
börtönbe való szállítása során szerzett
élményeinek leírása, a Fogságom nap-
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Kultúra

lójában summázott 2387 börtönnap
kietlenségéről való tudósítás is.
Ám Kölcsey Himnusz előtti
(álmosdi évek) és főként e vers megírása utáni, a közéleti szerepét és jelentőségét jellemző idők megismerése
is fontos cél lehetne. A jobbágyfelszabadítás, a szólás és sajtószabadság, a
vallásszabadság védelmében, a zsidókérdés dolgában kifejtett írásait és
felszólalásait megismerni sem lenne
haszon nélkül való.
A Bihari Hírlapban alapos, részletes tudósításokat és értékeléseket
olvashattunk a kultúra ünnepének
idei eseményeiről. Az említetteken
túl Újfaluban Kristófi János váradi
festőművész kiállításáról, Debrecenben, a Benedek Elek Könyvtárban
pedig városunk szobrászművészének,
Kurucz Imrének a kiállítását említem. Természetesen Fleisz János is kimérte – Újfaluban immár sokadszor
– a most piacra szánt várostörténeti
portékáját.
Hallottam, az Illetékesek teljes
mértékben elégedettek voltak a kulturális feladatok átszervezése utáni első
ünnepségsorozat eredményeivel.
Ennek ellenére néhány esemény
említés nélkül maradását szóvá kell
tennem. Nem fundamentális körülmény, de az ünnep díszesebb lehetett
volna a várossá válás 30. évfordulójának (1979. január 1.) emlegetése
által.
És mivel Berettyóújfalu városa –
teljes joggal – kultúrtörténeti jelentőséget tulajdonít Bihar, Újfalu és
Orbán Balázs kapcsolatának, illendő
lett volna születésének 180. évfordulóján (1829. február 3.) Őróla is
emlékezni.
Sajnálatos Radnóti Miklós születése 100. évfordulójának (1909.
május 5.) elhallgatása is. Megbocsáthatatlan.
A városi könyvtár névadója Sinka
István, kietlen bihari puszták zseniális magyar fia 1969. június 17-én
halt meg, negyven éve éppen. A kultúra mai válságához – melyről éppen
a könyvtárban értekeztek – Sinka
vallomásaitól, himnuszaitól való elfordulás is hozzájárulhat, úgy lehet.
Számos a példa: Ady 90 éve halt
meg, most január 27-én volt a napja,
Bibó István 30 éve halott, személyéről
is volna ok emlékezni a magyar kultúra napján. Móricz Zsigmond „ki
több a hatalmasnál” 130 éve született
(1879) ott a Cseke melletti faluban
Csécsén, a Tiszaháton. Ezekről egyáltalán nem esett említés.
Végh Antal 25-30 évvel ezelőtt
szülőföldi őrjárata során leírta:
Csécse 1110-ben már lakott település
volt. Amikor legtöbb lakosa volt, 478
ember élt benne, az író ottjártakor
már csak 340 volt a lélekszám. Mára
ennyi se.
Elhagyott porták, néptelen határ.
A falunak se iskolája, se óvodája, nincs
már tanítója és nincs lelkipásztora.
A földes padlózatú, sártapasztásos
egykori csécsei templom, Isten kedves
hajléka árválkodik. Az enyészeté. A
legnagyobb magyar író szülőfaluja
elhagyatott, néma temető.
Elsodort falvak országa lettünk.
A magyar kultúra ünnepén a magyar embernek a szíve megszakad.
Szívós István

Február 4-én a Trianon Társaság ülésén Szakács Sára a Pápai
különkiadás című dokumentumfilmjét láthatták a nagyszámú egybegyűltek.
A film az 1956. október 26-i
mosonmagyaróvári brutális sortüzet követő, a népítéletet megtorolni szándékozó nagy per egyik
ártatlan áldozatának, Gulyás
Lajos levéli lelkipásztor Golgotajárásának és mártírhalálának állít
emléket. Azzal a szándékkal készült, hogy művészi eszközökkel
próbálja felderíteni az évtizedekig
elhallgatott igazságot, és igyekezzen fellebbenteni a feledés fátylát
egy igaztalanul meghurcolt és
kivégzett emberről. Egy hívő keresztyén alkotóművész tesz benne
tanúságot egy hite, Krisztusa, magyarsága, népe mellett a bitófáig
kitartó mártír papról.
A mosonmagyaróvári „sortűz
perben” 14 teljesen ártatlan és 5
részben bűnös vádlottat ítéltek
el. Közülük 7 vádlottat halálra.
E per harmadrendű vádlottja volt
Gulyás Lajos levéli református lelkipásztor. Perében az eljárás lázítás
és fegyverrejtegetés címén indult.
Már első fokon halálra ítélték.

Másodfokon hazaárulásra, a népi
demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalom vezetésére módosult a vád. Ekkor már
a periratokból is kiderült, hogy a
Mosonmagyaróváron történtekhez semmi köze nem volt.
1957. december 31-én végezték
ki, 39 éves korában. A sopronkőhidai rabtemetőben hantolták el.
1990 után rehabilitálták.
Gulyás Lajos pápai diák volt. A
pápai református kollégiumban és
theológián tanult. A filmben mai
pápai diákok riporterként járják
végig Gulyás Lajos életútját a szülői háztól a bitófáig. Egykori diáktársa, Kövy Zsolt theológiai professzor, egy lelkésztársa, valamint
két lánya közreműködésével.
A ma élő fiatalok 80 százalékának tragikusan hiányosak az
ismeretei az ’56-os magyar forradalomról. Ezért különösen méltányolandó Szakács Sára szándéka,
hogy fiatalokat vont be Gulyás Lajos igazságának kiderítésébe.
A film készítőjét végig a keresztyén etika vezérli. Szóval sem említi a hazug vádat megfogalmazó
főügyészt, sem az ítélkező bírót,
a hamis tanúkat. Nem beszél rab-

társairól sem. Dokumentálja viszont, hogy a mártírhalállal a per,
az ítélet nem fejeződött be. Teljes
vagyonelkobzás követte. Szélfútta,
évtizedekre megbélyegzett lett az
árvára maradt család (felesége és
három leánya). És tetőzte a büntetés-sorozatot az évtizedes elhallgatás, vagy ahogy Nagy Gáspár fogalmaz: „az országosan vezényelt
amnézia”.
Gulyás Lajos ártatlanul elítélt
és kivégzett lelkipásztornak egyetlen igazi „bűne” volt, és ez derül ki
a filmből is: magyarsága, keresztyén hite és paraszti származása.
Az, hogy haláláig híven vezette
Krisztus látható, földi egyházát.
Nem a Júdások, hanem a Krisztus-

követők, a keresztutat járók közül
való igazi krisztusi ember: Homo
Christianus volt.
Dietrich Bonhoeffer írja a Börtönlevelekben: „Ki állja hát meg a
helyét? …: a felelős ember, akinek
élete semmi más nem akar lenni,
mint felelet és válasz Isten kérdésére és hívására.”
Nagytiszteletű Gulyás Lajos lelkésztestvérünk – mint Bonhoeffer
is egy másik diktatúrában – az életével adta meg a választ.
Legyen csendes az álma!
Köszönet Szakács Sárának
ezért a katartikus élményt nyújtó,
megrendítően szép és igaz filmalkotásáért.
Dr. Nagy Gábor

Versennyel, kiállítással és koszorúzással
- Szabó Ferencre emlékeztek -

Fotó: Kari

Ünnepséget tartottak az Arany
János Gimnázium, Egészségügyi
Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskolában Szabó Ferenc (19111986) iskolaalapító, gyors- és gépírás tanár emlékének tiszteletére.
Az emlékünnepély február hatodikán délelőtt tíz órakor kezdődött az
iskola bejáratánál lévő Szabó Ferenc
emléktáblánál, ahol Szőke Albertné,
a rendezvény egyik főszervezője
mondott beszédet. Az emlékezők
információkat kaptak tőle az egykori tanárember életpályájáról. Elhangzott, hogy egyetemre nem járhatott, mert hiába volt tehetséges,
azokban az ínséges időkben nem
volt rá pénze. Berettyóújfaluban
1947-ben gyors- és gépíró iskolát
alapított saját írógépeivel, ahol feleségével együtt tanított. Gyorsírási
tankönyvet is kiadhatott, miután
megnyert egy tankönyvpályázatot.

Rengeteg diákot készített fel gyorsíró versenyekre, akik országos szinten is bejutottak a legjobbak közé.
„A megye legjobb gyorsírója és
országos negyedik helyezett lettem
az ő felkészítésének köszönhetően”
- emlékezett büszkén és tisztelettel Szőke Albertné. Ma már nincs
Berettyóújfaluban gyors- és gépíró
oktatás, hanem a Szabó Ferencről
elnevezett Ügyviteli Tagozaton
tanulják a „Titkárságvezető” felsőfokú OKJ-s szakmát a helyi gimnáziumban.
Miután megkoszorúzták az
emléktáblát, a Tanirodába vonult
a vendégsereg, ahol az egy héten át
folyó Szabó Ferenc szakmai versenyek eredményhirdetése következett. Daróczi Lajosné kuratóriumi
elnök, a Szabó Ferenc Ügyviteli
Tagozat vezetője köszöntötte a tanulókat.

Íme a legjobbak névsora: gépírásban Markovics Zsolt, Erdei Zsolt,
Vígh Tamás, Somi Anett, Rádi
Ádám, Szabó László, Ince Nikolett
és Kovács Evelin lett évfolyamának
a legjobban teljesítője. Az alapítvány
az idén egy új díjat alapított. A díj
egy gyönyörű vándorkupa, melyet
a legek legjobbjának adtak át. „Az
iskola legjobb gépírója” díjat Erdei
Zsolt 9. D osztályos tanuló kapta,
aki jövőre újra megküzd a kupáért.
Ha tartani tudja ezt a kimagasló
teljesítményt, akkor továbbra is
nála maradhat. Ha azonban valaki
más jobbnak bizonyul, akkor ő viszi
tovább a vándorserleget.
Szövegszerkesztésben a titkárságvezető tanulók közül Varga Beáta és Berczi Anita, helyesírásban
Juhász Andrea és Kovács Mónika
volt a legjobb. Illem, etikett ismeretekben Balogh Anita, német nyelvből Juhász Andrea, angol nyelvből
Balázsi Norbert végzett az élen.
Minden helyezettet oklevéllel és
ajándékokkal jutalmaztak.
Egy tanuló pályázat útján hozzájárulást kapott nyelvvizsgadíjához, egy másik titkárságvezető
képzésben tanuló diák pedig támogatásként egy használt számítógépet kapott.
Az egyik díszvendég, Szabó
György, Szabó Ferenc fia volt az,
aki az eredményhirdetés után rövid
beszéddel köszöntette a kiválóságokat. Kijelentette: „Mindig szívesen

jövök Berettyóújfaluba. Örülök
neki, hogy sok aktív embert, szorgalmas diákot találok itt.”
Dr. Kalotay Kálmán, a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző
Főiskola nyugalmazott docense,
mint ahogyan már a korábbi években, úgy az idén is, szívesen fogadta
el az iskola meghívását. Ő is elismerő szavakkal szólt az itt folyó évtizedes munkáról, és ellátta a diákokat
tapasztalataiból merített bölcs tanácsokkal. Szeifert Ferenc, váro
sunk polgármestere is megtisztelte
az emléknapot, és megköszönte az
itt dolgozó pedagógusok és diákok
szorgalmas munkáját, a továbbiakhoz pedig sok erőt és kitartást kívánt mindenkinek.
Az eredményhirdetés után
Daróczi Lajosné kuratóriumi elnök
a vendégek figyelmébe ajánlotta a
Szabó Ferenc Alapítvány és a gimnázium gondozásában megjelent
emlékkiadványt, melyben „Szabó
Ferenc hagyaték” címmel készítettek összeállítást Szabó Ferenc munkásságáról, a róla elnevezett alapítvány 10 éves működéséről. Ezután
az alapítvány jóvoltából vendéglátással és baráti beszélgetéssel zárult
a megemlékezés.
Az iskola folyosóján két héten át
tekinthető meg a Szabó Ferenc életéről, munkásságáról szóló tárlat.
Szőllősi Tibor
újságíró gyakornok

Kazinczy-verseny
Az általános iskolában folytatott anyanyelvi nevelés legrangosabb versenysorozatának kistérségi döntőjét rendezte meg a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola
február 10-én. „A nyelvet védeni

nem elég akadémiai osztály vagy
társaság, önvédelemként kellene
gondoskodni róla minden magyarnak.” – vallja Ágh István a
nyelvápolásról. És vallják ezt azok
az iskolák, pedagógusok, verseny-

zők, akik ezen a megmérettetésen
részt vettek. Az eredmények: 5-6.
évfolyam: 1. Szigeti Izabella, 2.
Aranyi Armanda, 3. Jakó Petra,
7-8. évfolyam: 1. Szabó Nóra, 2.
Pércsi Boglárka, 3. Kiss Brigitta

A kistérséget és a várost a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola
tanulója, Szabó Nóra képviseli
majd a Dunától keletre eső megyék regionális döntőjén, Kisújszálláson.
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Ahol a jövő már nagy terveket sző…

Fotó: Kari

„Az élet csak úgy érthető, ha visszatekintünk, de csak úgy élhető, ha előrenézünk.”
(Soren Kierkegaard)

Az aktuális gazdasági és pénzügyi trendeken „keresztülpofozott”
Európában nagyon nehéz manapság a fejlesztésekre, innovációra
kellő hangsúlyt fektetni. Tudjuk,
érezzük nap mint nap vállainkon
hordjuk a gondok olykor elviselhetetlennek tetsző súlyát. Ilyenkor a pozitív kivételek különösen
üdítően hatnak az emberre. Pláne
boldogok és elégedettek vagyunk,
ha valami olyan új és értékes látszik a szemünk előtt kibontakozni,
amely nemcsak egy kisebb közösség, hanem egy város, egy kistérség felemelkedését is szolgálja.
Berettyóújfaluban a 2009-es
esztendőben egy országos léptékkel mérve is nagyszabású infrastrukturális beruházás veszi kezdetét, amely során megszépülnek és

tovább épülnek az oktatási intézményeink. A József Attila Tagiskolában megvalósuló fejlesztések
egy már rég megálmodott – ám
ilyen-olyan okok miatt eddig még
meg nem valósult – intézménnyel
ajándékozhatják meg nemcsak az
itt eddig is magas színvonalú oktatásban részesülő gyermekeket,
hanem a szülőket, az itt dolgozó
pedagógusokat, valamint a leendő elsős kisdiákjainkat is. Sok-sok
pletyka és bizonytalan információ
kering a városban arról, hogy iskolánkban milyen fejlesztések kezdődnek el a közeljövőben. A több
mint félmilliárd forint látványos,
korszerű épülettel fogja szépíteni a
város látképét, mialatt belül új informatikai terem, tornaterem, idegen nyelvi labor, új tantermek ke-

Terembérleti díjak
a Nadányi Zoltán Művelődési Központban
NAGYTEREM
KIÁLLÍTÓTEREM
ERDÉLYI GÁBOR-TEREM
ELŐADÓI TEREM
TANÁCSKOZÓTEREM

20.000 Ft+ÁFA/nap,
2500 Ft+ÁFA/óra
8000 Ft+ÁFA/nap
1000 Ft+ÁFA/óra
8000 Ft+ÁFA/nap
1000 Ft+ÁFA/óra
8000 Ft+ÁFA/nap
1000 Ft+ÁFA/óra
5000 Ft+ÁFA/nap
625 Ft+ÁFA/óra

SZÍNPADBÉRLÉSI LEHETŐSÉG RENDEZVÉNYEKRE
(hátfallal, oldalsó és hátsó fekete borítással, csúszásmentes padozattal)
1000 Ft+áfa/m 2
Maximális méret 10m x 7,5m x 1m
A színpad kisebb egységekben is bérelhető. Minimum egység 5m x 5m

Telefon: 500-022 vagy 500-023.
A berettyóújfalui Arany János
Gimnázium
és Szakközépiskola ajánlata

FELNŐTTKÉPZÉSRE

(00602-2008. sz. Akkr.sz.:K-1910)
 A képzések az EU-ban elismertek
 Nálunk megszerezheti első OKJ-s szakmáját,
átképezheti vagy továbbképezheti magát.
Az alábbi szakmai képzéseket hirdetjük:
• Ügyintézőtitkár
• Irodai asszisztens
• Gépíró
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző
• Szociális gondozó és ápoló
• Nevelőszülő
 Jelentkezés személyesen vagy telefonon:
54/402-250 és 30/349-7857
Határidő: 2009. március 15.

rülnek kialakításra. Egy új aulával
is gazdagodunk, amelyben végre
méltó helyre kerül a több mint tízezer kötetes – a gyermekek körében méltán népszerű - könyvtár is.
De mindezek mellett teljesen megújul az intézmény, ami még a mostaninál is színvonalasabb munkára
fogja ösztönözni az itt dolgozó pedagógusokat. Mi készen állunk az
új kihívásokra, a többi már csakis
a kivitelezők dolga.
Megújult, tágas terek az épületben. Tiszta, komfortos környezet.
Öröm ezeket a mondatokat papírra vetni, végiggondolni mennyi
szép és jó fog itt történni a közeljövőtől fogva! Ám dőreség lenne
elfeledkezni arról, hogy megfelelő
szellemi töltet, érték nélkül vajmi
keveset ér mindez. Vigyáznunk

kell, nehogy megszédüljünk a csillogástól. Ügyelnünk kell a meglévő
értékeinkre és eredményeinkre,
valamint törekednünk kell, hogy
még többet adjunk az itt tanuló és
tanulni fogó gyermekeknek, szüleiknek, az egész városnak. Ennek
a gondolatnak a jegyében kelt útra
a teljes tantestület február 6-án,
pénteken egy csapatépítő tréningre
a Szalajka-völgybe. A pihentető kirándulás mellett egy kalandtúrán is
részt vettünk, ahol kis csapatokban
bizonyíthattuk játékos és embert
próbáló feladatok során rátermettségünket, és mindenek előtt azt,
hogy tudunk-e közösen, csapatban
egymásért dolgozni, küzdeni. Ez
a kis túra világossá tette előttünk
azt, hogy nemcsak a pedagógiai
munkában, hanem az élet más területén is kiváló közösséget alkotunk, ami azért különösen fontos,
hiszen nemrég vált az iskola egy
kistérségi mértékkel mérve is nagy
és széleskörű feladatokat ellátó
intézménnyé. Új barátságok köttettek, amelyeket a szorgos hétköznapokban is kamatoztatni tudunk
majd. Mondhatni, mi is építkeztünk, s tettük ezt sikerrel.
A jövő mindig megújuló kihívásaival tesz próbára minket.
Ahhoz, hogy ennek megfeleljünk,
állandóan fejlődnünk, gyarapodnunk kell. Jót, s jól kell cselekednünk, hogy az iskolánk hírneve
továbbra is fennmaradjon, s hogy
tanítványaink büszkén tekintsenek majd vissza az alma materre,
ahonnan annyi szépet és jót kaptak útravalóul.
A tantestület

Zenebona bál ötödször
Öt évvel ezelőtt született az
a jótékony gondolat a zeneiskola
tantestülete részéről, hogy zenés,
műsoros bál létrehozásával hozzájárulnak az iskola anyagi helyzetének
javításához.
Az egész estét betöltő szórakoztató programokat mindig „házon
belül” oldották meg. A komolyzenei
koncert és kórusmuzsika, a vidám
„nótázás” és zenés paródia, illetve
a hajnalig szóló talpalávaló, mind a
lelkes zenetanároknak köszönhető,
akiknek előadókészségük, humoruk
és ötletességük mindig garantálták
az önfeledt szórakozás lehetőségét.
Nem volt ez másképp most sem.
Február 13-án a régi megyeháza
dísztermében – dacolva a zord idővel – újra, immár ötödik alakalommal került megrendezésre a bál.
Az est házigazdái: Szilágyi Péter, a
zeneiskola igazgatója és Harsányiné
Némethy Szilvia igazgatóhelyettes köszöntötték a megjelenteket,
köztük Gyula Ferencné ország-

2009. február 27.

oldal

gyűlési képviselőt, a bál védnökét
és Szeifert Ferenc polgármestert.
A műsor eszenciája volt az elmúlt
évek legsikeresebb produkcióinak.
A szórakozni vágyó közönség önfeledten nevethetett a női ruhába bújt
férfiak, és férfi ruhába öltözött női
tanárok csárdásán, a törpe ember
paródiáján és Szép Zulejka lovagjain. A vidám műsor zárószámaként
a zeneiskola ütős produkcióját csodálhattuk meg.
A szórakoztató előadások, az ízletes vacsora, tánc és tombola mellett meglepetésben is volt részük a
bálozóknak. Éjfél után a bátraké
volt a mikrofon, eljött a karaoké ideje. Bár kevesen mertek élni a közönség soraiból az éneklés lehetőségével, a zenetanárok ebben is jó példát
mutattak. A táncra perdítő élőzenét
Tóth Gyula szolgáltatta. Ezúton köszönet a szép estélyért a zeneiskola
tantestületének, a szülőknek, valamint minden támogatónak.
Rácz Anikó

Kétéves a
berettyóújfalui
FIDELITAS
Az idősebbek bölcsessége és a
fiatalok lendülete remekül ötvöződik a berettyóújfalui FIDESZ
és FIDELITAS csoportjaiban
– mondta el dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő a helyi
FIDELITAS-csoport születésnapi összejövetelén.
Jóllehet, 2007. január 27-én alakult meg hivatalosan a FIDELITAS
helyi csoportja, születésnapi bulijukat január utolsó napján, szombaton
tartották a Fidesz ízlésesen kialakított irodájában. A 22 tagot számláló csoportot az alapító és egyben elnöki posztot betöltő Tikász Ferenc
köszöntötte. Rövid értékelőjében
áttekintette az elmúlt évben végzett munkát, különös tekintettel
saját kezdeményezéseikre. Így szólt
többek között a kommunizmus áldozatairól való megemlékezésről, a
sikeres FIDELITAS disznótorról,
a húsvéti játszótérről, a több ízben
szervezett véradásról, a Mikulásnapi akcióról, illetve a városi ünnepségekről, amelyeken mindig
képviseltette magát a csoport. Nem
hallgatta el az idén előttük álló európai parlamenti választás kampányában való – remélhetőleg – aktív
és eredményes – részvételüket. Bejelentette továbbá, hogy két héten
belül elkészül a FIDELITAS berettyóújfalui honlapja, melyen minden információ, esemény elérhető
lesz. Galló Ferenc, a Fidesz MPSZ
helyi alelnöke köszönetet mondott
a fiataloknak a húsvéti játszótér és a
virágosítási akcióban való részvételükért, s reményét fejezte ki aziránt,
hogy idén is számíthat rájuk. Kér-

dő Zsuzsa, a FIDELITAS országos
alelnöke és Papp Viktor megyei
alelnök – akik egy hatalmas pezsgővel köszöntötték a szülinaposokat
– gratuláltak az immár kétéves csoportnak, nagyra értékelve sikeres
tevékenységüket, s további eredményes munkát kívántak.
Dr. Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője is megjelent
a fiatalok körében. Elmondta, hogy
a csoport megalakításánál is „bábáskodott”, s nagy örömmel nyugtázta, hogy egészséges arány alakult ki a FIDESZ és FIDELITAS
között: az „öregek” bölcsessége
a fiatalok lendületével párosulva
nagyszerű eredményt hozott a szociális népszavazáson, de egyéb közös megnyilvánulásaikban is. Meggyőződése: az utánpótlás biztosított
a FIDELITAS csoport jóvoltából,
melynek aktív közreműködésére
számít a közelgő európai parlamenti választáson is.
A Kiss Márta Enikő által készített torta elfogyasztása után jó
hangulatú pókerparti következett,
majd egy helyi zenés szórakozóhelyen ünnepelték a csoport fennállásának második évfordulóját.
Kép és szöveg:
Nyírő Gizella

Megköszönjük
a Szabó Ferenc A lapítvány nevében mindazoknak, akik
2008-ben személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották céljainkra. Az APEH által átutalt 155.599 Ft-ot az előírásoknak megfelelően azoknak a hátrányos helyzetű, de tehetséges tanulóknak
a támogatására fordítjuk, akik az Arany János Gimnázium és
Szakközépiskola Szabó Ferenc Ügyviteli Tagozatán tanulnak
TITKÁRSÁGVEZETŐI szakon.
2009-ben is várjuk SZJA támogatásaikat a 18556465-1-09 adószámon vagy pénzbeli támogatás formájában a Biharkeresztes és
Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számlára:
60000051-10005051.
Daróczi Lajosné
(kuratóriumi elnök)

Nálunk olcsó
és hatékony
Hirdessen a Bihari Hírlapban
és a Berettyó Televízióban!
Bihari Hírlap

Keretes hirdetések
4,2×4,5 cm 1300 Ft • 4,2 × 9 cm 3000 Ft
8,8 ×8,5 cm 6000 Ft • Apróhirdetés 300 Ft
Az extra méretű hirdetések megegyezés szerint.
Minden 5. hirdetés ingyenes

Berettyó Televízió

Képújság sugárzási díjak:
• oldalanként 500 Ft + ÁFA / nap, (20 %-os ÁFA) = bruttó 600 Ft
• oldalanként 3500 Ft + ÁFA / hét, (20%-os ÁFA) = bruttó 4200 Ft
• oldalanként 12000 Ft + ÁFA / hónap, (20%-os ÁFA)
= bruttó 14400 Ft
Reklámok, PR-műsorok: A kész reklámanyag közzététele a televízió adásidejében 4 alkalommal 2000 Ft + ÁFA/sec
Reklámspot készítése: PR illetve reklámriportok, reklámfilmek készítése 1000 Ft/sec, mely magába foglalja a forgatást és a
reklámspot teljes elkészítését.
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A tanítás gyökere keserű,
de gyümölcse édes

Nem könnyű ma pedagógusnak lenni, hiszen az önkormányzatokat és az oktatás finanszírozását
érintő kormányzati megszorítások
miatt egyre nehezebb megteremteni a biztonságos működés feltételeit, a közoktatást érintő változások
sokasága növeli a bizonytalanságot, a kiszámíthatatlanságot.
Nem panaszkodásképpen, csak
a hűség kedvéért említettük meg
ezeket, hiszen mi választottuk
ezt a pályát. Nem panaszkodunk,
mert minden nehézség ellenére
nap mint nap megtaláljuk munkánkban a szépséget. Túllendítenek bennünket a nehézségeken a
napi örömök, amelyekben részünk
van.
Örülünk annak, hogy kis elsőseink hamar és biztonsággal
illeszkedtek be az iskolai életbe,
új közösségükbe, a mindennapok
szorgos munkájába, hogy maga-
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biztosan sajátítják el a betűvetés,
a számolás tudományát. Örülünk,
hogy mindennapi munkánkban
partnerekre találunk a szülőkben,
velük együttműködve tudjuk alakítani, csiszolni gyermekeiket,
hogy a szülők segítik mindennapi
munkánkat, iskolánkat.
Örülünk, hogy felsőbb évfolyamos, szorgalmas, tehetséges tanulóink ott vannak a tanulmányi
versenyek megyei döntőiben, hogy
matematikusaink ismét győztek
a versenyeken. Kézilabdás fiainkat a megyén kívül is jól ismerik,
KRESZ-es versenyzőink évek óta
utasítják maguk mögé vetélytársaikat. Mesemondóink, énekeseink, szépen beszélő tanítványaink
évről évre öregbítik iskolánk jó
hírnevét. Örülünk annak is, hogy
tanulóink ősszel a Bükkben túrázhattak, hogy Reneszánsz túránk
keretében megismerkedhettek me-

gyénk nevezetességeivel,
hogy együtt fürödhettek osztálytársaikkal az
Aquaticum élményfürdőben.
Örülünk, mert a
továbbtanuló volt nyolcadikos
tanulóinkról
kapott visszajelzések arról tanúskodnak, hogy
sikerrel illeszkednek be
újabb közösségükbe, és
állnak helyt a tanulmányi munkában, a sportban, a közösségi életben.
Közös a siker tanulóinkkal abban, hogy
félévkor jeles és kitűnő
tanulóink ismét nagy
létszámban sorakoztak
fel a tanulóközösség
előtt, tanulmányi eredményeink az előző évekhez hasonló jó szintet
mutatnak.
Örülünk újjászülető,
kívül belül megújuló
iskolánknak, újabb informatika
termünknek, nyelvi laborunknak,
közösségi terünknek, megújuló
eszköztárunknak.
Izgalommal várjuk a ránk váró
képzéseket, továbbképzéseket, valamint azt is, hogyan tudjuk majd
a jövőben átadni megszerzett tudásunkat tanítványainknak.
Nagy várakozással tekintünk a
beiskolázás elé is. Örülünk azoknak az előjeleknek, amelyek bizakodással töltenek el bennünket.
Az utóbbi néhány évhez viszonyítva többen szeretnék választani
gyermekük számára iskolánkat.
Szeretnénk, ha örömünk tanulóinkkal, azok szüleivel, fenntartónkkal közös lenne, hiszen ezek
az örömök közös munkálkodásunk eredményei.
A II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
tantestülete

Bihar festőművésze
Nagyváradon
A Magyar kultúra ünnepe rendezvénysorozat zárásaként nyílt
meg a nagyváradi Tibor Ernő
Galériában Nagy Sándor beret�tyóújfalui festőművész kiállítása január 26-án. Angyal László
képzőművész megnyitójában bemutatta a művészt, majd beszélt
munkásságáról, képeinek témájáról és a sajátos stílusáról, mely
egyedivé teszi alkotásait. Nagy
Sándor Berekböszörményben született, majd Debrecenben, a Tóth
Árpád Gimnáziumban tanult.
Már gyermekéveiben is szívesen
rajzolgatott Máté László tanára
biztatására. Mindig érdekelte a
helytörténet, a művészettörténet,
számon tartotta Bihar nagyságait. Debrecenben tagja lett a
Medgyessy Stúdiónak, ahol Bíró
Lajos és Félegyházi László voltak a tanárai. A képzőművészeti
körök, stúdiótárlatok segítették
az önkifejezés, a művésszé válás
megvalósítását. 1988 óta tagja a
Művészetbarátok Egyesületének.
1995-ben a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete felvette
tagjai sorába. 2006 januárjában
Berettyóújfalu városa Erdélyi
Gábor-díjjal tüntette ki. Képein

a bihari falvak egyszerű házai, templomai,
juh-hodályai, a Beret�tyó kanyargó szalagja, a
nádasok, füzesek, a nyári
búzamezők köszöntenek
ránk. Lokálpatrióta festő
egyéni látásmóddal. A szűkebb
haza iránti szeretete inspirálja képeit. Mindazt megfesti, ami eltűnőben van. A nádfedeles házak, a
hátsó udvarok, górék és ólak lassan múló emlékei falvainknak. A
körösszegi vár, a herpályi templom
romjai örök témái alkotó képzeletének. Reá jellemző módon többször körbejárja, megszemléli vázlatait, mielőtt nagy műgonddal
elkészíti, megkomponálja képeit.
Leegyszerűsített formák, markáns színek, a komplementerek
merész alkalmazása, idő és tér
együttese jellemzi alkotásait. Szinte a végletekig leredukálja a témát,
így emeli ki a lényeget. Nála a
horizont nem domború, hanem
sajátosan homorú, így a végtelen
tárul elénk, és fogad magába. A
csend és a nyugalom érint meg
bennünket. Ritkán fest portrét,
pedig ezek éppen olyan kifejezőek
és lényegre törőek, mint tájképei.

III. Sürgősségi bál

Nevelési értekezlet és szülők akadémiája

„Tehetség, tehetséggondozás
az óvodában” témában tartottunk nevelési értekezletet még az
elmúlt év utolsó napjaiban a megújult Eszterlánc Tagóvodában az
intézmény pedagógusai – gondozónői, 41-en.
Ebben az időben a dajka nénik
a kompetencia alapú fejlesztéssel
kapcsolatos tréningen vettek részt
a Rákóczi Tagóvodában 18-an,
Tölgyesi Klára vezetésével.
A tehetség évében arra kerestünk választ mi, óvodapedagógusok, hogy óvodáskorban mérhető-e
a tehetség, és ha igen, milyen képesség-területeken, milyen szerepe
van a pedagógusoknak e felismerésben, a gondozásban, milyen
motivációs környezetet szükséges
biztosítanunk?

Ezekre a kérdésekre Kelemen
Lajos, a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi
Főiskolájának
jeles tanára segítségével kaptunk
választ, útmutatót. A szuggesztív,
érdekes előadást az Okoskocka
kreativitást fejlesztő játéknak a
kipróbálása követte részvételünkkel.
A szakmai napon Kóti
Sándornétól a csoportjáról szóló
tájékoztatóját hallhatták, a videóra vett gyakorlati bemutatót elemezhettük. Betekintést nyerhettünk a különböző tevékenységek
során megmutatkozó gyermeki
kreativitásról, egy-egy képességterületen való kiemelkedő gyermeki tevékenységről.
Ezt Szénási Tiborné programismertetője követte, amely

program a kreativitásra, a személyiségfejlesztés játékos tevékenységrendszerére épült.
Csendesné Török Erzsébet
munkaközösség-vezető az éves
feladatokat ismertette.
A közös ebédre megérkezett
dajka nénik beszámoltak a délelőtti tréning pozitív tapasztalatairól, és igényüket fogalmazták
meg hasonló programok szervezésére.
2009. január 27-én pedig
megtartottuk a Vass Jenő Óvoda
és Bölcsődébe járó gyerekek szüleinek a tanév első akadémiáját.
Ez a kezdeményezés már tavaly
elindult, akkor kis létszámú érdeklődéssel. Ezen a délutánon a
szülők választása alapján a pszichológia témakörét érintettük.
Előadónk most is Kelemen Lajos pszichológus, egyetemi tanár
volt. A résztvevők érdekes, lendületes, humoros előadást hallhattak az óvodáskori pszichés
problémákról. Érintettük az elválás, alvásproblémák, dackorszak,
féltékenység témakörét. Gyorsan
elröpült a közel másfél óra. A
végén bárki kérdezhetett. Sok információval gazdagabban térhettünk haza. Áprilisban szeretnénk
megtartani a következő előadást.
Erről mindenki informálódhat
az óvodákban kihelyezett faliújságon és a szülői szervezet iwiw
oldalán.
A nevelőtestület
és a szülői szervezet

Sajátossága képeinek, hogy a tájban nem jelenít meg figurát. Talán éppen az emberektől óvja meg
a múlt emlékeit?
„Én mindent szépnek láttam,
szépnek látok ma is, ami bihari.
De a táj, ami képeimen megjelenik, nem csupán Bihar üzenetét
hordozza. A jelen és a múlt egy
darabját.” – nyilatkozta a szülőföld festője.
A szép számmal megjelent
közönség előtt dr. Fleisz János,
Nagyvárad városi tanácsosa bezárta a rendezvénysorozatot,
Muraközi István, Berettyóújfalu
város alpolgármestere pedig köszönetet mondott a több éves kulturális kapcsolat szervezőinek.
Németh Katalin előadóművész
Remenyik Sándor: Ismét a kapuban című versét adta elő, majd a
Himnusz közös eléneklésével zárult a kiállítás megnyitója.
Seres Katalin

Február 7-én este került sor a
szokásos módon szépen feldíszített
Kabos Endre Városi Sportcsarnokban a Gróf Tisza István Kórház
Sürgősségi Betegellátó Osztálya
és a „Sürgősségi Ellátásért” Alapítvány rendezésében a III. Sürgősségi bálra. A megjelent több
mint 200 vendéget dr. Muraközi
Zoltán, az osztály megbízott osztályvezetője köszöntötte, majd az
est háziasszonya, Nagyné Bánszki
Emese ismertette a programot.
Szeifert Ferenc polgármester és dr.
Bulyovszky István főigazgató megnyitóját követően a Piruett Táncstúdió növendékei kápráztatták el
a közönséget, majd a Toldi Miklós
Református Általános Iskola „Toldi Gyermekkara” Szarka Istvánné
vezetésével alapozták meg a jó
hangulatot vidám dalaikkal.
A műsort ízletes vacsora követte, melyet a Gróf Tisza István
Kórház Élelmezési Osztályának
munkatársai készítettek (kiváló
minőségben!), és tálaltak fel. A
büfét és a felszolgálást – hagyományosan – a Stop étterem biztosította. A vacsora után a BorosSarkady-Lefkovics trió zenéjére
kezdetét vette a tánc.
Az est fő műsorszáma, a Tűzrózsák Táncegyüttes fellépése fergeteges hangulatot teremtett, nagy
sikert aratott.
A hagyományosan két részletben zajló tombolahúzás első része
után, éjfélkor disznótoros falatozás
következett (szintén az élelmezési

osztály munkatársainak köszönhetően), majd fél 2-kor megejtettük
a második sorsolást is. A kiváló
hangulatra jellemző, hogy csak
mindezeket követően kezdtek el
hazaszállingózni a vendégek, de
sokan maradtak a bál fél 5-ös zárásáig, és a fáradságot nem ismerő
zenekar talpalávalói mellett ropták
a táncot.
Itt ragadjuk meg az alkalmat,
hogy köszönetet mondjunk a bál fő
támogatójának, a PIREHAB Kht.nak és a bál fővédnökének, Becker
György vezérigazgató úrnak támogatásukért. Szintén köszönetünket
szeretnénk kifejezni a kórház belső
szállítási csoportja dolgozóinak,
akik a legkevésbé látványos, de
legfárasztóbb munkát végezték: a
székek és asztalok helyszínre szállítását és a bál utáni teremrendezést.
Köszönjük a bál vendégeinek megjelenését, hiszen ezzel is támogatták céljaink elérését.
A támogatóknak hálánkat
nevük felsorolásával szeretnénk
kifejezni: Gyula Ferencné és dr.
Vitányi István országgyűlési képviselők, Szeifert Ferenc polgármester, Muraközi István alpolgármester, Nagy Istvánné, Sziklai
Emőke, Bónácz János, Lakó Imre,
Jakab György önkormányzati képviselők, Express Hűtéstechnikai
Kft., Szi-Med ’98 Kft., MezeiVill Kft., Kakucsi Ágika Földes,
Kecskeméti Imre vállalkozó, 198
Juris Invest Kft. Berettyóújfalu,
Enikő Ajándékbolt, „Érted, érte,

értünk – segítség a gyógyításban
Biharban” Alapítvány, EDDSZ
Berettyóújfalui Szervezete, EURO
ONE bolt – Gyöngyiné Jámbor
Csilla, Szilágyi Ervin fuvarozó, Földesi CBA áruház, Pásztor
Gyuláné (Ildikó) Virág-ajándék,
Furka Pálné Kozmetikai bolt, Csanádi Istvánné AVON tanácsadó,
Alexa Divat, dr. Krauter András
egyetemi tanár, Baráth ABC, Hullám vendéglő, Kovács Mihály vállalkozó, Simi Divat, Nagy László
vállalkozó, META Divat, Ékes
Sándor virágbolt, EMI tapétabolt,
Dopo Morte – Temetkezési Kft.
Debrecen, Napsugár bolt, Trendy
Divat, Angéla Panzió, Tikász Ferenc FIDELITAS, Sári Norbert
Földes, Tip-Top cipőbolt, Rácz
Gyuláné AVON tanácsadó, Kulcsár István, dr. Korcsmáros Ferenc
mentőállomás-vezető, Harasztosi
Sándor SBO, Sápi János, Jakab
Margaréta, Varga Zita fodrász,
198. sz. Ügyvédi Iroda, a rendelőintézet dolgozói, az endoscopos
labor dolgozói, a krónikus osztály
dolgozói, a tüdőosztály dolgozói,
a bér- és munkaügyi csoport és a
sürgősségi betegellátó osztály dolgozói, dr. Pete László és asztaltársasága (a Szilágyi, Nagy, Hodosán
családok), valamint számos magánszemély. Külön kiemelnénk a
Gondoskodás 2001. Kft. (Zsáka)
nevét, hiszen nem csak az egyik
fődíjat ajánlották fel, de 35 fős
társaságukkal jelentősen hozzájárultak a sikerhez.
A fogadáskor és az est folyamán készült fotók a Horváth Fotó
munkáját dicsérik, és nem mellékesen a képek árának felajánlásával Horváth István és családja
is jelentős támogatást nyújtott,
mindamellett, hogy emléket állítottak a sikerrel zárult III. Sürgősségi bálunknak.
Végezetül hadd köszönjük meg
ezen a helyen is a sürgősségi osztály munkatársainak segítségét,
illetve Bricky Gáborné lelkes és
odaadó szervező munkáját!
Dr. Muraközi Zoltán,
az SBO mb.
osztályvezető főorvosa
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Sport – Hatodik

Az úszás diákolimpia megyei és
országos versenyei

I. helyezettek: 7 egyéni és 1 váltó aranyérem
született.
• a Hunyadi M. Általános Iskolából Mihucz
Márton – 2 arany,
• a József Attila Általános Iskolából Ökrös
Renáta – 2 arany, Kurtán Kitti – 2 arany és
a 4x50m gyorsváltó: Bődy Gabriella,
Fábián Lili, Ökrös Renáta, Tóth Krisztina
• a z Arany János Gimnáziumból Háló Lajos
– 1 arany.
II. helyezettek: 7 egyéni ezüstérem született.
• a Toldi Miklós Általános Iskolából Bene
Krisztina, Nagy Norbert, Kinter Márk
• a z Arany János Gimnáziumból Tomola
Györgyi, Drimba Lilla
• a József Attila Általános Iskolából Kurtán
Bettina
• a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából
Györfi Alexa

Márc. 9., 17 óra: Cs. Erdős Tibor kiállításának megnyitója
A kiállítás megtekinthető: márc. 9. és 27. között, munkanapokon,
8-tól 17 óráig.
Helyszín: Bihar Vármegye Képgaléria

Gyermekműsor:

Márc. 11., 10 óra:
A BUDAI BÁBSZÍNHÁZ PRÓBATÉTEL CÍMŰ MESEJÁTÉKA.
Belépődíj: 400 Ft. Helyszín: NZMK nagyterem

Ünnepi műsor:

Március 15.: Megemlékezés a kopjafánál
III. helyezettek: 8 egyéni és egy váltó bronzérem
született.
• a Toldi Miklós Általános Iskolából Bene Krisztina, Nagy Norbert
• a Széchenyi István Általános Iskolából Vigh
András
• a Hunyadi Mátyás Általános Iskolából Borsós
Zoltán
• a z Arany János Gimnáziumból Háló Lajos
• a József Attila Általános Iskolából Vigh Dóra,
Kurtán Bettina és a 6x50m gyorsváltó: Bíró
Levente, Dózsa Boldizsár, Elek Máté, FaragóFlaskay Nándor, Szántai Zsombor, Háló
Márk
Az aranyérmet hozó tanulók február 7-én és 8-án
Székesfehérváron, az országos úszó diákolimpián
képviselték iskolájukat és a várost. Itt is igen szép
eredmények születtek: Kurtán Kitti 50 m hátúszásban országos 2., Ökrös Renáta 50 m mellúszásban
országos 4., a váltó országos 10. helyezést ért el.
Mihucz Márton szintén szép helyen végzett ezen az
országos megmérettetésen. Háló Lajos február 14-én
fog rajtkőre állni Székesfehérváron.
Gratulálunk a szép eredményekhez! Büszkék vagyunk arra, hogy városunk hírét ilyen messzire elvitték ezek a sportolók is!
Herpály Sportúszó SE

- a Kiskunfélegyházi országos döntőn -

Az erő és ügyesség mellett ebben a sportágban a jó psziché, a
higgadt, pontos mentális munka
is alapfeltétele a sikernek. Sportolóink e területen sem maradtak el
vetélytársaiktól.
Az egész napos versengést záró
esti eredményhirdetésen legjobbjaink büszkén vehették át a megérdemelt érmeket, okleveleket.
Kurtán Kitti: aranyérem I.
korcsoport, József Attila Általá-

nos Iskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
Fekete Orsolya: ezüstérem VI.
korcsoport, Arany János Gimnázium
Szabó Dóra: bronzérem III.
korcsoport, József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
Carvalho Diána: 5. helyezés
III. korcsoport, József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
Orosz Máté: 5. helyezés II.
korcsoport, József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
Papp Dóra: 6. helyezés II. korcsoport, József Attila Általános
Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Carvalho Humberto István:
9. helyezés II. korcsoport, József
Attila Általános Iskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat
Borsós Kristóf: 10. helyezés
III. korcsoport, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Borsós Zoltán: 13. helyezés
IV. korcsoport, II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
Helytálltak és sikeresen szerepeltek még: Szabó Ákos I. kor-

csoport, Vígh András
IV. korcsoport, szintén
a József Attila Általános
Iskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
tanulói.
Különös figyelmet
érdemel Fekete Orsolya
2008. évi teljesítménye,
aki a sportág magyar
ranglistájának II. helyezettje.
Büszkék vagyunk
Rácz Máté (V. korcsoport) aranyérmére is,
aki, bár debreceni színekben versenyez, a sziklamászás
alapjaival egyesületünkben ismerkedett meg.
Köszönjük mindazok önzetlen
támogatását, akik a sportág sokoldalú személyiségfejlesztő hatásait
felismerve a múltban és jelenben
egyaránt aktívan hozzájárultak
feltételrendszerünk javításához,
és így egy új sportág megteremtéséhez itt, Berettyóújfaluban már
3. éve.
Köszönjük a városi tűzoltóparancsnok, Györgyfi Sándor úrnak
a személyszállításban nyújtott segítségét.
Szarka István
felkészítő edző

Febr. 28., 20 óra: REFERENDUM-koncert
Márc. 14., 20 óra: MACSKANADRÁG
HOPE TO BELIEVE
FÉL-X

Egészséges életmód:

Minden kedden és csütörtökön 15 órától
csontritkulást megelőző torna
Helyszín: NZMK nagyterem
***

Felhívás!

Jelentkezz a PÁVAKÖRBE!
Szeretettel várjuk a népdalokat kedvelő, énekelni szerető gyermekeket!
Jelentkezni lehet az 500-022-es telefonszámon vagy személyesen a
művelődési központban. Cím: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27.
***
Bibliaismereti előadás március 3-án,
17 órától az Erdélyi Gábor-teremben
***
Együtt-egymásért Klub március 12-én, 14 órától
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Hirdessen a berettyóújfalui
Kabos Endre Városi Sportcsarnokban!
A sporteseményeken (MEZEI-VILL FC, BMSE,
bajnoki mérkőzések, kispályás foci mérkőzések, stb.)
és rendezvényeken (koncertek, szalagavatók, bálok, stb.)
évente több tízezer ember látja reklámjait.
Hirdethet a labdafogó hálón, a küzdőtéren és a kapu
mögötti falakon.
• a labdafogó hálón a nézőtérrel szemben
9000 Ft+áfa/m2/év
• a kapu mögötti falakon 7000 Ft+áfa/m2 /év
Hirdetési igényét a 06-30/603-3051-es telefonszámon
várjuk vagy személyesen a sportcsarnokban.
Hirdetései minden rendezvényre érvényesek!
Herpály-Team Kft.

Anyakönyvi hírek
Születtek
Január 14.: Sándor Kitti (Sándor
Zsolt – Kiss Adrienn)
14.: Rigler Roland (Rigler Elemér –
Zsigmond Orsolya)
17.: Sáfrány Lilla (Sáfrány Károly –
Szugyiczki Erika)
22.: Kecskeméti Imre (Kecskeméti
Imre – Kovács Gabriella Zsuzsanna)
Február 6.: Vadász Larissza Amanda
(Vadász László – Mikula Renáta)
10.: Mező Ramóna Gyöngyi (Mező
Csaba – Lakatos Ildikó)
H ázasságot kötöttek
Február 7.: Szűcs Péter – Pénzes Zsuzsa

Koncertek a Parola Pinceklubban:

Berettyóújfalui diák-sportmászók újabb sikere
A tavalyi szereplést is
túlszárnyalták sportmászó fiataljaink a kunsági
kisvárosban január 17én a 140 résztvevővel
megrendezett országos
diákolimpiai döntőn.
A városi verseny 11
fős küldöttsége közül
heten jutottak a fináléba.
A küzdelmek befejeződésével Kurtán Kitti
személyében országos
bajnokot is avathattunk.
A verseny résztvevői két selejtező út teljesítésének pontszámai
alapján jutottak a döntőbe, ahol
„on sight” izolációból, egymás
teljesítményének ismerete nélkül
küzdöttek az érmekért.

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ
programjai
február 27. és március 15. között
K iállítás:

A megyei úszó diákolimpia megrendezésére január elején került sor
Hajdúszoboszlón. Ezen a versenyen
nem az egyesületek, hanem az iskolák versenyzői mérték össze erejüket. Tehát nemcsak a versenyszerűen úszók, hanem az ún. hobbiúszók
is rajtkőre állhattak.
Berettyóújfalut igen szép létszám, 64 tanuló képviselte.
• 45 fő a József Attila Általános
Iskola és tagiskolája, a Széchenyi
István Általános Iskola tanulóiból
• 16 fő a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
tagiskolája, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola
tanulóiból
• 3 fő az Arany János Gimnázium tanulóiból.
A verseny egy egész napon át zajlott, és igen
szép eredménnyel zárult Berettyóújfalu számára.
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Elhunytak
Január 22.: Bárczi Istvánné Baksics
Klára (1921)
22.: Ajtai Sándorné Makula Virág
(1939)
22.: Bíró Imre (1950)
23.: Szilágyi Lajos (1940)
25.: Ádány Józsefné Ádány Ilona
(1938)
26.: Király Andrásné Pető Erzsébet
(1924)
27.: Györfi Lajos (1950)
29.: Rácz Imréné Balogh Piroska
(1921)
31.: Szincsák Jánosné Hegymegi Mária (1941)
Február 5.: Balázsházi László (1953)
6.: Harangozóné Varga Katalin
(1952)
7.: Szücs Ferenc (1936)

Tisztelt Ügyfeleim!
A 2009. évtől a Portfolio Money Zrt.
bankoktól független pénzügyi
tanácsadásra alapított társaság
munkatársa vagyok.
A pénzpiacon kialakult helyzet miatt a
bankok hitelezési feltételei napról napra
változnak: milyen feltételekkel, milyen
fedezet mellett, milyen devizában nyújt
hitelt egy-egy bank. Nehezebb hitelhez
jutni, a kamatok között nagy különbségek vannak. Az aktuális kondíciók
megszerzése és folyamatos összehasonlítása rengeteg időbe és energiába
kerülne Önnek. Társaságom 26 bankkal
áll szerződésben, ami lehetővé teszi az
adatbázis napi frissítését. Összehasonlítva a bankok által kínált lehetőségeket
és az Ön körülményeit figyelembe véve
kiválasztjuk az adott pillanatban az Ön
számára legkedvezőbb hitelfelvételi
lehetőségeket.
Továbbra is állok ügyfeleim
rendelkezésére! Hívjon bizalommal!

HITELÜGYINTÉZÉS
Monok Ildikó
30/555-6808
monok.ildiko@pomo.hu

Bihari Hírlap
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