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Március 15. ma is a nemzeti identitás
egyik alapköve

A március idusát megelőző napokban senki sem gondolhatta
volna, hogy még a nap is kisüt, kegyes lesz, méltányolja az ünnepet.
Rámosolyog a nagyszámban ös�szesereglett Berettyóújfaluira, akik
a református templombeli istentisztelet után az Ifjúsági Fúvószenekar
’48-as dallamaira most is a népligeti
kopjafájánál gyülekeztek. A Himnusz közös éneklése után Szeifert
Ferencnek, Berettyóújfalu város
polgármesterének ünnepi beszédét
hallhatták a jelenlévők. – Az 184849-es forradalom és szabadságharc
Magyarország újkori történelmének
meghatározó eseménye, a nemzeti
identitás egyik alapköve – jelentette
ki elöljáróban a polgármester. – E
történelmi eseménysorozatot – annak szereplőit és hőseit ünnepeljük
most –, amely társadalmi reformjaival a polgári átalakítás megindítója
volt, és önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves
része az 1848-as európai forradalmi
hullámnak, de azok közül lényegében egyedül jutott el a sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét
mi sem bizonyítja jobban, hogy
a Habsburgok csak a cári Oroszország beavatkozásával tudták legyőzni, amelynek ekkora serege
addig még soha nem járt külföldön.
Szeifert Ferenc kifejtette, az 1848as tavaszi átalakulás programja közel két évtizedes előkészítő munka
eredménye volt. Bár a reformkori
országgyűléseken nagyon kevés
valódi változtatást sikerült elérni,
általuk lehetőség teremtődött arra,
hogy a reformszellemű, liberális nemesség kidolgozza saját programját.
Megjelenhettek az országos nyilvánosság színpadán a leendő forradalom vezetői: gróf Batthyány Lajos,
Kossuth Lajos, Deák Ferenc, gróf
Széchenyi István, Szemere Bertalan, báró Eötvös József és mások.
És a márciusi ifjak. Petőfi, Jókai,
Vasvári Pál, Irinyi József, Degré
Alajos, Pálfi Albert, Lisznyai Kálmán a legismertebbek közülük. Pedig jóval többen voltak. Ők annak
a nemzedéknek a tagjai, amelyik
radikális változást követelt. Többet
a reformnemzedéknél. Többségük
elszegényedett nemes, akiknek már
az apjuk is polgári foglalkozással
kereste kenyerét. Ők, az ifjak is
mind polgári foglalkozást űztek,
javarészt írók, újságírók voltak. A
radikalizmus, a forradalmi szellem
irodalmi képviselői. Írók, akik politizáltak, politikusok, akik írtak.
Mindegyiküket jegyzi az irodalomtörténet. Szeifert Ferenc ezek után a
forradalom közvetlen előzményeire
és eseményeire tért ki, melyek eredményeként az udvar meghátrált, s
kénytelen volt engedni a Kossuth
vezette pozsonyi küldöttség követeléseinek, és hozzájárult gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezéséhez. Beleegyezett az önálló
független, felelős magyar kormány
megalakulásába, és megígérte, hogy
szentesíti a reformtörvényeket. A
’48-as függetlenségi eszmék az azóta eltelt évtizedek, a bő másfél
évszázad alatt mindig is példaadóak
voltak. Felszínre törtek a kiegyezés-
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kor, a XX. század hajnalán, 1956ban, a rendszerváltás idején és valamilyen módon – sokunk számára
érthető indokok miatt – egyre inkább napjainkban is – hangsúlyozta
a polgármester.
A ’reform’ szó hallatán óhatatlanul eszünkbe kell jusson ma is
a reformkor mint 1848. március
15-ének közvetlen, azt megalapozó előzménye. Hiszen a reformkor
eredményeként számtalan szociális,
gazdasági, kulturális vívmány is
született. Például a jobbágykérdés
rendezése, az önálló modern ipar
megteremtése, a Himnusz és a többi nemzeti összetartozást kifejező
költemény, valamint a polgári átalakulás útjában álló akadályok elhárítása. Mindezek alapkövei lettek
az öntudatra ébredő nemzet újkori
történelmének, s elvezettek a modern polgári Magyarország megteremtéséhez.
A reformok napjait éljük ma is –
jelentette ki Szeifert Ferenc. Válság
gyűrűzik a gazdaságban világszerte,
és válság jellemzi a társadalmi életünket is. Kérdés az, hogy mennyire
függ össze e kettő. Hogy valóban a
közelmúlt gazdasági problémáival kezdődött-e Magyarországon a
társadalmi szakadékok mélyülése,
a helyi közösségek, sőt a családok
aprózódása. A márciusi ifjak egységbe kovácsoltak egy nemzedéket,
majd egy egész nemzetet. Alulról
szerveződő kezdeményezésükkel
kormányerőt adtak, és nemzetpolitikát alapoztak meg. Egységre
törekedtek. Mindehhez megvolt
a szükséges társadalmi párbeszéd,
a vélemények és az érdekek egyeztetése és érvényesítése. A nemzeti
érdekeké, és amikor harcra került a
sor, egyemberként álltak a közösen
elhatározott ügy mellé. Mindenki,
aki Magyarországot tekintette hazájának. Az akkori célok és eredmények dicsőségesek, de sajnos egyre
távolabbinak tűnnek napjaink politikai és gazdasági folyamatait tekintve. Az elégedetlenséget kiváltó
politikai irány akkori szimbóluma,
megtestesítője a birodalmi kancellár, Metternich herceg volt, akit
kormányának visszaélései, hirdetett
politikai irányvonalának túl gyakori és logikátlan változásai egyre
hiteltelenebbé és kiszámíthatatlanabbá tettek. Széchenyi úgy nyilatkozott róla, mint egy ingadozó hajóról, amely már nem tudja követni
a szél járását, ehelyett megpróbál
maga is új szeleket kelteni, már-már
a természet erőivel is szembefordul-

va. Nem is vethetett más véget kormányzásának, mint a március 13-i
bécsi felkelés.
Ilyen ingatag hajón ülünk mi is,
a metternich-i ámokfutás veszélye
fenyeget minket is. A közigazgatás
és a demokrácia alapját jelentő népképviselet tervezett átalakítása veszélybe sodorhatja valódi erőinket,
érdekérvényesítő képességünket. Elsősorban is a nemzetét, az országét.
A viharban megzavarodott iránytű
hatására a kormányos nem találja az
irányt, és egyre inkább úgy tűnik,
nem is keresi. Amíg a kormányzat
képtelen a nehézségeken túlverekednie magát, addig a megyék és
a települések – melyek még tartják
magukat a tervezett megszüntető
reformokkal szemben – képesek
produkálni. Berettyóújfalu városa
például az elmúlt hónapokban soha
nem látott infrastrukturális és intézményfejlesztésbe kezdett, melynek eredményei hamarosan láthatóak is lesznek. Óvodáink, általános
és középiskoláink, úthálózatunk, a
Szent István tér átalakulása, megújulása, a városi strand, a kórház
fejlődése, szolgáltatásainak bővítése
mind azt sugallják, hogy magyarként is lehetünk haladó európaiak.
Bár az országos politika egyre nehezebbé teszi európai helytállásunkat,
a haza és a nemzet iránti felelősségtudat visszahatja önbecsülésünket,
erőnket, és Európa sereghajtójából
képesek lehetünk újra előrébb törni. Ha mindenki képes lesz saját
települése, otthona körül rendet
tartani és ezzel példát mutatni másoknak, ismét talpra állhat a magyar és átvergődhet bármilyen vál-

ságon – bizakodott Szeifert Ferenc
polgármester, és beszédének végén
arra kért mindenkit, hogy ebben a
nehéz helyzetben figyeljük jobban
egymásra és erősítsük egymást. Biztassanak ebben is minket Széchenyi
szavai: „Jó magyarnak lenni igen
nehéz, de nem lehetetlen.”
Az ünnepi szónoklatot követően
Vörösmarty Mihály Szózata csendült fel Egressy Béni megzenésítésében, és az Arany János Gimnázium tanulóinak irodalmi műsorát
– Nagy Anna tanárnő szerkesztésében – a narrátor az alábbi gondolatokkal vezette be: azt a hazát, melyről a Szózat zeng, el nem veheti, és
meg nem csonkíthatja senki. Az
visszavonhatatlanul hozzánk tartozik. Magunkban hordozzuk éppen
annyira, mint ahogy ő hordoz bennünket, általa és benne vagyunk,
akik vagyunk, s ha ő nem volna, mi
sem lennénk többé. Majd nemzeti
költőink: Kölcsey, Petőfi, Juhász
Gyula és Ady versrészletekkel, Erkel, Smetana, Tolcsvay és Szörényi
zenéjének segítségével kívánták
meggyőzni a diákok hallgatóságukat a haza, a hazaszeretet, az emberszeretet, egy nemzet szabadságának
fontosságáról. Előadásukat az Orfeum Művészeti Egyesület énekese
Tolcsvay Nemzeti dalával, a Bihar
Néptáncegyüttes pedig néptáncmotívumokkal színesítette.
Az ünnepség végén a város vezetői, a pártok, az egyházak, az
intézmények képviselői helyezték
el a tisztelet virágait a ’48-as kopjafánál.
(Az ünnepi beszéd kivonatát
lejegyezte: L. M.)

Helyszín: Nadányi Zoltán egykori lakóháza
Berettyóújfalu, Tavasz krt. 1.
*
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Antalfy István

Piripócsi emlék
Nadányi Zoltán költőre emlékezve
Ismertem őt. A piripócsi utcán
láttam. Tudtam, hogy ő. Jött olykor, furcsán
elgondolkozva, mintha nem is ottan,
de máshol járna. Tán kéklő habokban
a Balatonon – katicabogárka
útját segítené a parti nászra,
vagy aranypiros pillangót keresne,
vagy átélné – milyen volt tegnap este.
Ismertem őt. Hogy ő ismert-e engem?
Ha láttam jönni, és feléje mentem,
tudtam, hogy ő, és tisztelettel néztem
a furcsa fényt messze-néző szemében.
A furcsa vendég elment. Régen elment.
Nem mondott semmit, nem mondott sem ellent,
sem igent.
Piripócs! Tudtad te akkor,
ki sétált végig olykor, alkonyatkor
a főutcán? Kinek szívében álmok,
szerelmek, versek éltek, s más világot
álmodva járt a földön, s túl a földön,
hogy zárt rendszeréből egyszer kitörjön?
Bár elment, itt hagyta az ezüst-kertet,
a lepkék hímporát, a tarka versek,
az élet és a szerelem szerelmét,
itt él, köztünk jár-kel a furcsa vendég.
(A Berettyóújfaluból elszármazott, jelenleg Kecskeméten élő Antalfy István
verse 1990-ben jelent meg a Visszhang című verseskötetben. A költeményt
maga a szerző – aki rendszeres olvasója lapunknak – juttatta el szerkesztőségünkbe a közelgő költészet napja előtt tisztelegve. Köszönjük. A szerk.)

Üzenet otthonról haza

- Cs. Erdős Tibor kiállítása Berettyóújfaluban Március 9-én nyílt meg a Bihar
Vármegye Képgalériában Cs. Erdős
Tibor Kolozsváron élő festő, grafikus és díszlettervező kiállítása. A
sokunk számára eddig alig ismert
művész 1914-ben Berettyóújfaluban született, nagyváradi kötődése
miatt azonban a család az I. világháború végnapjaiban, a román
megszállás időszakában visszatért
a biztonságot ígérő nagyvárosba.
Csupán élete első négy esztendejét
töltötte szülővárosában, de saját bevallása szerint egész életét és pályáját meghatározó élmények sora zajlott itt le abban a szűk időszakban.
A 95 éves művész nem vállalhatta a személyes részvételt, de nagy

meghatottsággal és hálával fogadta
a megkeresést, melynek folyományaként életművének legjelesebb
darabjaival ismerkedhet meg most
Berettyóújfalu közönsége. Hogy
mégis találkozhassunk valamilyen
formában vele, a kiállítás-megnyitót megelőző héten városunk küldöttsége, valamint a Berettyó Televízió forgatócsoportja felkereste őt
kolozsvári otthonában, és amellett,
hogy elvitte neki a város üdvözletét,
a vele készített riportfilm révén elhozta közénk Cs. Erdős Tibort. Így
rendhagyó módon, e beszélgetés
felvételének néhány részletével kezdődött a délután. Banner Zoltán,
a kiállítást és a művészt bemutató

művészettörténész kiemelte e felvételek fontosságát, hisz Cs. Erdős
Tiborról eddig még ilyen terjedelmű és kimondottan a szülővárosát
középpontba helyező beszélgetés
nem került rögzítésre, így az fontos
adaléka az egyetemes magyar művészettörténet archívumának.
A kerek és igen mozgalmas
életmű tehát a trianoni döntés
következtében a határ túloldalán
folytatódott. Cs. Erdős Tibor dolgozott fegyvergyári munkásként,
aktív sporttevékenységének következtében pedig a mai napig is aktív,
tetterős tudott maradni.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Önkormányzati

Polgármesteri fogadóóra
Tájékoztatjuk a Tisztelt Berettyóújfaluiakat, hogy a polgármester,
illetve az alpolgármester ügyfélfogadási ideje
2009. március 1-jétől a következőképpen módosult:
Havi egy alkalommal, minden hónap második keddjén.
Berettyószentmárton: 9.00–11.00 óráig
Berettyóújfalui Városháza: 13.00–16.00 óráig
A következő időpont: 2009. április 14.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Berettyóújfalui székhelyű sportegyesületeknek,
civil szervezeteknek, nevelési és oktatási intézményeknek

Pályázni a következő témákban lehet:

Sportegyesületek:
A, sportegyesületek működési támogatása
B, sporteszközök beszerzése
C, utánpótlás nevelés
D, az egyesület által rendezett szakszövetségi versenyek támogatása
Civil szervezetek, nevelési-oktatási intézmények:
A, sporteszközök beszerzése
B, intézmények sporttevékenységének és sportrendezvényeinek támogatása
C, vetélkedők, versenyek
D, egyéb sportcélú tevékenység
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
- NB-s bajnokságban való részvétel, minősített versenyzők száma
- az adott versenyrendszerben való eredményes szereplés
- az egyesület taglétszáma
- az utánpótláskorú csapatok, versenyzők száma
- sportesemények nézettsége
- reklámérték
A pályázat kiírója nem támogatja: A pályázaton elnyert összeg versenyzők jutalmazására történő kifizetését, illetve egyéb személyi kifizetéseket.
A pályázat támogatásának kizáró okai:
- a 2008-ban adott támogatás határidőre való elszámolásának elmulasztása
- kézzel kitöltött pályázati adatlap
- egyesületenként több beadott pályázat
A pályázati adatlapon a fenti kategóriák megjelölését és az ahhoz igényelt
támogatás összegét kell részletezni. A pályázatokat kizárólag az előre
elkészített pályázati űrlapon lehet beadni.
Egyesületen belüli több szakosztály esetén szakosztályonként lebontva kérjük az éves támogatás mértékének meghatározását.
A támogatottak a támogatási összeggel 2009. december 18-ig kötelesek elszámolni a támogatási összeg felhasználásáról készült kimutatással, illetve
a felhasználást igazoló számlák másolatával. Az elbírálás részletszabályait
a támogatási szerződésben rögzítjük.
A nyomtatványok letölthetők a www.berettyoujfalu.hu honlap „Helyi
pályázatok” rovatból.

Rendkívüli ülés az önkormányzatnál
A 2008. szeptember 12-i lapszámunkban közöltük Egy korszerű iskolarendszer van kialakulóban című
cikkünkben, hogy közel másfél milliárd forintot nyert közoktatásának
fejlesztésére Berettyóújfalu az Új
Magyarország Fejlesztési Terv keretében. A 2009. március 19-ére ös�szehívott rendkívüli testületi ülésre
azért került sor, hogy közbeszerzési
eljárások megindításáról döntsenek
a város három oktatási intézményének, a József Attila Általános Iskola
és tagintézménye, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és tagintézménye és az Arany János Gimnázium
felújítási és bővítési munkálataihoz.
A negyedik napirendi pont pedig a
berettyóújfalui standfürdő-fejlesztés beruházás megkezdéséről szólt.
Mint ismert, a Herpály-Team Kft. A
strandfürdő versenyképes turisztikai termékké fejlesztése Berettyóújfaluban című pályázaton 290 millió
forint támogatást kapott, melyből

a strandfürdőt korszerűsítik és bővítik idén. A beruházáshoz szükséges önerőt a város önkormányzata
törzstőkeemelés címén bocsátotta a
Herpály-Team Kft. rendelkezésére.
A beruházás becsült értéke alapján
a kivitelező kiválasztására, valamint
a szükséges eszközök beszerzésére nyílt közbeszerzési eljárás útján
kerülhet sor. A képviselő-testület a
rendkívüli ülésen hozzájárult, hogy a
Herpály-Team Kft., mint 100 %-os
önkormányzati tulajdonban lévő
gazdálkodó szervezet a támogató
(Észak-alföldi Regionális Operatív
Program) által előírt támogatási
feltételeknek, a jóváhagyott műszaki paramétereknek megfelelően
lefolytassa a strandfürdő-fejlesztéshez szükséges közbeszerezési eljárásokat, és az eljárások nyerteseivel a
szerződéseket megkösse.
Ezt követően döntöttek A berettyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző

Így fognak kinézni:

Az Arany János Gimnázium

A pályázatokat 2009. április 2-ig beérkezően kell eljuttatni a polgármesteri hivatal intézményi irodájába.


Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottsága

Pályázati felhívás kulturális célú tevékenység
2009. évi támogatására

A II. Rákócz Ferenc Általános Iskola

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális
Bizottsága pályázatot hirdet a Berettyóújfaluban működő jogi személyiségek, intézmények, civil szervezetek, egyesületek és öntevékeny csoportok
2009. évi kulturális célú tevékenységének támogatására. Pályázat csak
pályázati adatlapon adható be, amely letölthető a www.berettyoujfalu.
hu honlap Helyi pályázatok rovatából. A pályázathoz elegendő az adatlap
kitöltése. Amennyiben mellékletet kívánnak csatolni az űrlaphoz, azt tíz
példányban tegyék. A pályázatot a polgármesteri hivatal intézményi irodájába kell eljuttatni, legkésőbb 2009. április 15-ei beérkezéssel.
A pályázat beadásának kizáró oka: a 2008-ban adott támogatás határidőre való elszámolásának elmulasztása.
Egy intézmény és a hozzá kapcsolódó civil szervezetek csak egy pályázatot
nyújthatnak be!
Alapítványok pályázatot nem nyújthatnak be!
A legmagasabb pályázható összeg: 60.000 Ft
A támogatottak a támogatási összeggel 2009. december 18-ig kötelesek elszámolni a támogatási összeg felhasználásáról készült kimutatással, illetve a felhasználást igazoló számlák másolatával.
Az elszámolás részletszabályait a támogatási szerződésben rögzítjük.
A támogatási szerződések aláírására a polgármesteri hivatalban kerül sor.
Azokat a pályázatokat, amelyeket nem a felhívásban foglaltaknak megfelelően nyújtanak be, nem tárgyalja a bizottság.
FELHÍVÁS !
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja
a város lakosságát, hogy az
ebek veszettség elleni oltása és féregtelenítése
az alábbi helyeken és időpontokban lesz.
Valamennyi 3 hónapos kort betöltött eb oltása és féregtelenítése KÖTELEZŐ!
A szervezett formában történő eboltás díja: 2500 Ft/eb
Az oltás elmulasztása szabálysértésnek minősül!
április 6-án 8-11-ig Bem tér
április 7-én 8-11-ig Rákóczi u.
április 8-án 8-11-ig Táncsics tér

április 9-én 8-11-ig Szentmárton
április 10-én 8-11-ig Sportpálya
pótoltás: április 11-én 8-11-ig Sportpálya
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A József Attila Általános Iskola

és Közgazdasági Szakközépiskola
bővítése és felújítása tanulóbarát
oktatási környezet kialakításával a
kompetencia alapú tanítás érdekében című projekt megvalósításához – melyhez az intézmény 494,6
millió forint összegű támogatást
nyert -közbeszerzési eljárás megindításáról. A beruházáshoz az önkormányzat 26 millió forint önrésszel
járult hozzá, így az összköltség több
mint 520 millió forint. A munkálatokban sor kerül a gimnáziumban a
nyílászárók cseréjére, az elektromos
hálózat és a világítás korszerűsítésére, a vizesblokkok felújítására, akadálymentesítésére, komplett belső
festésre és mázolásra, a belső burkolatok felújítására, a külső homlokzat szigetelésére és nemesvakolattal
való ellátására. Az épületbővítéssel
iskolai könyvtárat alakítanak ki
olvasóteremmel, hét új tantermet
a meglévő épületre való ráépítéssel,
három új irodát és egy tanári szobát, valamint tornatermet építenek.
Az épület földszinti részében zsibongó készül társalgóval és pihenősarokkal, megtörténik az intézmény
komplex akadálymentesítése, kerékpártároló építése, parkolóhelyek
kialakítása és a kerítés felújítása. A
beérkezett ajánlatok értékelésére és
a nyertes ajánlattevő képviselő-testület általi kiválasztására májusban
kerül sor, és a beruházás várhatóan
ez év június 1-jén indul, a befejezési
határidő pedig 2010. február 28.
Harmadik napirendi pontként
tárgyaltak a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és tagintézménye, a
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
épületeinek
rekonstrukciójához,
bővítéséhez kiírandó közbeszerzési
eljárásról. Az elmúlt év őszén az intézmény 497,4 millió forint összegű
támogatást nyert, és az önkormányzat által hozzáadott 26,5 millió forintos önrésszel együtt a meginduló
beruházás költsége több mint 524
millió forint. A beruházás értéke
miatt a kivitelező kiválasztása ebben az esetben is nyílt közbeszerzési eljárás alapján valósulhat meg,
akik elvégzik a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola épületegyesítésének akadálymentesítését, felújítását
és bővítését. Megtörténik az épület tetőszerkezetének átalakítása,
a homlokzati nyílászárók cseréje,
valamint az épület belső burkolatának cseréje. A bővítményben két
konferenciaterem és a szükséges kiegészítő helyiségek, lépcsőház, közlekedők, WC kerülnek kialakításra.
Felújítják a sportpályát, illetve parkoló készül.
A Hunyadi Mátyás Tagiskolában szintén az épületegyüttes
akadálymentesítése és felújítása

A lakosság szolgálatában
A hajdúszoboszlói székhelyű
Tigáz Zrt. elsőként Berettyóújfaluban nyitotta meg mobilirodáját,
ami minden héten, kedden és csütörtökön várja a helyi és környező
településeken élő ügyfeleket. Az
április 12-diki ünnepélyes átadáson
a cég vezetői, alkalmazottai vettek
részt, városunkat és a kistérséget
Szeifert Ferenc, Berettyóújfalu polgármestere képviselte. Mészáros
Gáborné irodavezető elmondta, egy
2008. évi törvény előírása, hogy a
gázszolgáltató köteles kistérségenként legalább egy ügyfélszolgálati
irodát létesíteni minden 10.000
főnél nagyobb lélekszámú településen.
Az iroda létrehozásakor elsődleges szempont volt, hogy jól és kön�nyen megközelíthető helyen legyen,
így esett a választás Berettyóújfalu-

ban a Kossuth utca 6. szám alatti
irodaházra. A teljes felújítás során
egy kényelmes ügyfélvárót és egy
ügyintézői teret alakítottak ki, ahol
az üzembe állított modern ügyfélhívó rendszer teszi még gyorsabbá az
ügyintézés menetét. A keddi napokon 16.00 és 20.00 óra között, míg
csütörtökönként 09.00 és 13.00
óra között lehet pénzbefizetés kivételével mindennemű gázszolgáltatással kapcsolatos ügyet intézni.
A közelmúltban végrehajtott
infrastrukturális fejlesztések lehetővé teszik, hogy bármelyik irodát
felkereshetik az ügyfelek, nem kell
kötődni a lakóhelyhez legközelebb
esőhöz. Sőt, egyre több esetben az
irodákba nem is kell személyesen
befáradni, hiszen a www.tigaz.hu
weboldalon keresztül akár online is
lehet intézkedni. Az ügyintézéshez

történik meg, valamint a meglévő
épülethez melegítőkonyha – étkező
épül. Itt is tetőcsere lesz, és a homlokzati nyílászárók, valamint a belső burkolatok cseréjét is elvégzik. A
közbeszerzési eljárás ez esetben is
májusban kerül lezárásra, illetve a
nyertes ajánlattevő kiválasztására.
Az építkezés várhatóan június 1-jén
indul el, és a befejezési határidő
2010 áprilisa lesz.
Negyedik napirendi pontként
döntöttek a József Attila Általános
Iskola és tagintézménye, a Széchenyi István Tagiskola épületeinek
fejlesztéséhez és tornaterem építéséhez kiírandó közbeszerzési eljárás megindításáról. A berettyóújfalui József Attila Általános Iskola
Nevelési Tanácsadó és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény és tagintézménye épületeinek fejlesztése és tornaterem építése a korszerű oktatási környezet
kialakításáért című projekt szintén az elmúlt év őszén nyert 497,6
millió forint támogatást. Ehhez az
önkormányzat 26,5 millió forint
önrésszel járult hozzá, így a beruházás összköltsége 524,2 millió
forint lesz. A beruházás kivitelezőjét itt is nyílt közbeszerzési eljárás
keretében választják ki. A József
Attila Általános Iskolánál a beruházás keretein belül új tornatermet
építenek, és megtörténik a főépület
bővítése és felújítása. Az utcafronton háromszintes épületet építenek
tanári helyiségekkel és tantermekkel, az udvar felőli részen pedig
a kétszintes épületrészben aula,
könyvtár és lift készül. Az épület
utcafronti lapostetős szárnya fölött
tetőtérbeépítés lesz, melyben vizesblokk és tantermek kapnak helyet.
A meglévő tornateremből egy többcélú épületet alakítanak ki, melyben konferenciák és kislétszámú
foglalkozások lesznek tarhatók.
Mindemellett megtörténik a külső
tereprendezés és parkosítás, valamint a komplex akadálymentesítés.
A Széchenyi István Tagiskolában
elvégzik az épület homlokzatának
hőszigetelési munkáit, a homlokzati nyílászárók cseréjét, az épület
körüli környezet rendezését és a
komplex akadálymentesítést. A
közbeszerzési eljárás lezárására itt
is májusban kerül sor, és a konkrét
építkezési munkálatok június 1-jén
kezdődnek. A befejezési határidő a
József Attila Iskolánál 2010. február 28-a, míg a Széchenyi István
Tagiskolánál 2009. augusztus 31ére várható. A képviselők mind a
négy esetben támogatták a közbeszerzési eljárás megindítását, és az
ajánlati felhívásokat a Közbeszerzési Értesítőben teszik közzé.
Fotó: Kari

szükséges formanyomtatványok letölthetők, a gázfogyasztás mérőállás
diktálása elvégezhető otthonról is, s
a legújabb kereskedelmi ajánlatokról is részletes tájékoztatást kaphat
az ügyfél az internet segítségével.
Szeifert Ferenc plgármester elégedettségét fejezte ki az iránt, hogy
megfordulni látszik az a korábbi
trend, hogy a nagyszolgáltatók

megszüntették kirendeltségeiket,
ügyfélszolgálati irodáikat a kisebb
településeken, nehézségeket okozva ezzel mind a szolgáltatásokat
igénybevevők, mind a panaszokkal
szembesülni kénytelen önkormányzatok számára. Az ünnepi megnyitó
végére néhány ügyfél is megjelent,
és kezdetét vette az ügyintézés.
L. M.
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Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról való megemlékezés, mint ahogy minden évben, most
is berettyóújfalui református templomban kezdődött ünnepi istentisztelettel, ahol Ősz Sándor Előd,
kolozsvári református lelkész és levéltáros hirdetett Igét. Az ünneplők körében igen nagyhatású példabeszéd esszenciáját maga a lelkipásztor foglalta össze olvasóink számára. (A szerk.)

„Aki nem tud leborulni, az kiborul”
(Olvasandó: Józsué könyve 5. rész 13-15. versek)

Kedves Testvéreim!
Az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc 161. évfordulóján
szeretettel köszöntöm az ünnepi
istentiszteleten megjelenteket. Köszönetet mondok a forradalomban
részt vett hősöknek, lelkipásztoroknak, anyáknak, akik hadba engedték fiaikat. Isten áldását kérem
a határon innen és túl az ünneplőkre.
A felolvasott igeversekben azt
látjuk, hogy Izráel népe megérkezik Jerikó falai alá. A nép történetének egyik legnagyobb válság- és
krízishelyzete.
Mi van előtte? Negyven év a
pusztában. Kihal egy generáció. Az
a generáció, amely csodákat látott.
Látta a 10 csapást Egyiptomban,
a Vörös-tenger ketté választását, a
sziklából vizet fakasztó Mózest s
a mennyei táplálékot, mannát és
fürjet. A vándorlás alatt otthontalanság népe, hajléktalanság népe, a
vándorlás népe voltak. Nem ismerik, hogy mi az otthon.
Aztán egyszerre csak ott találják magukat az Ígéret földjének a
határán, új életforma, új kihívással. Itt harcolni kell, birtokba kell
venni a földet, a nép önbizalmi
válságban van.
Ma is életünkben, világunkban
válság van, krízis van. Itt áll egész
Európa, egész Magyarország Jerikó
kőfalai alatt. Előttünk magasodik
egy gazdasági válság, egy erkölcsi
válság, egy politikai válság, bizalmi-önbizalmi válság, ami könnyeket csal az ember szemébe.
Honnan jöttünk? Hogyan érkeztünk ide? Kik jártak előttünk?
Pusztaságból érkeztünk, és nem
láttunk nagy csodákat. Alig vannak, sőt egyre kevesebben, akik
átélték volna 1956-ot, nekünk csak
20. századi csendes csodák jutottak.
Én is átéltem ma egy csendes
csodát. Amikor 1997-ben Magyarországra jöttem, kétszer pakolták
ki a táskám a határon, ma pedig
csak intettek a határőrök, hogy
mehetek tovább.
Itt állunk tehát a válság kőfalai
alatt, s úgy érezzük, nem lesz erőnk
átvészelni. Mindenki fél valamitől:
a vállalkozó attól fél, hogy bebukik
a cége. Az értelmiségi azt mondja, egyre kevesebb a fizetésem.
A munkás így nyilatkozik, nem
biztos az állásom. A nyugdíjas így
szól, létminimum alatt élek. A fiatal nem tud hitelt felvenni. A diák
továbbtanulása kétséges. Bizalmi
és önbizalmi válság tetőfokán járunk nemzetként és egyenként is.
És Isten beleszól a válságba.
Isten nem hagyja magára a válságban lévőket. Józsué ott ál csüggedten Jerikó kőfalai alatt. Felemeli
szemeit, és meglát egy férfit kivont
karddal a kezében. Nem ismeri,
megijed, odafut hozzá és megkérdezi: „Közülünk való vagy-é te
vagy ellenségeink közül ?” (Józsué
5.: 13.). Józsué ellenséget lát benne.
A válságban lévő embernek csőlátása van. Az önbizalmi válsággal
küzdő ember látótere beszűkül.
Csak a harcolókat, csak a harcot
látja. Krízishelyzetben az ember
jobban fél az ellenségtől, krízishelyzetben az ember mindenkiben
ellenséget lát, sokszor még önmagában is.
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„Közülünk való vagy-é te vagy
ellenségeink közül?”
Nem ismerős ez a kérdés? Ha
két magyar ma elkezd beszélgetni,
és a politikára terelődik a szó, rögtön jön a kérdés: Te melyik oldalon
állsz? Ha egyetértünk, akkor haver
vagy, ha nem értünk egyet, akkor
ellenség vagy. Legfeljebb azt mondjuk, ha nem egyeznek nézeteink,
legfeljebb nem politizálunk. Vagy
így nyilatkozunk: Te olyan rendes
ember vagy, olyan jó munkatárs,
mit keresel ebben a pártban?
De az is előfordul, hogy halálosan gyűlölni kezdik egymást, újjal
mutogatva egymásra. Magyarországon 2009-ben nem ismeretlen
a kérdés: „Közülünk való vagy-é
te vagy ellenségeink közül?” Harmadik alternatíva nincs. Félelem,
hadiállapot, ostromállapot, lelki
csőlátás.
A felolvasott bibliai Igéből
hangzik a meglepő válasz: „Én az
Úr seregének fejedelme vagyok”
(Józsué 5.: 14). Isten angyala vagyok. Az angyal szó, küldöttet, követet jelent.
Drága Testvéreim! Én is úgy
jöttem hozzátok, mint Isten követe. Ne kérdezzétek, hogy hová
tartozom? Hogy a politikai paletta
melyik részéhez? Én magam az Isten követeként jöttem, hogy Isten
szavát tovább adjam nektek. Egy
beszélő követe vagyok az erdélyi
magyarságnak. A nemzeti egység
jegyében vagyok itt, hogy gondjainkról beszéljünk.
Józsué, amikor megtudja, hogy
kivel áll szemben, a földre borul.
Meglátja, hogy nem egyedül harcol. Eddig csak a kőfalakat látta,
most lát egy mennyei sereget, aki
vele harcol.
Józsué leborulásában van valami
más is, tudja azt, hogy: „aki nem tud

leborulni, az kiborul”. Isten előtti leborulásával a nemzetet menti meg, a
jövőt menti meg. A gőgös, hitetlen
ember kiborulásra van ítélve. A magyar nép történelme során sokszor
láttuk, hogy aki leborul Isten előtt,
annak sikerül tovább élnie. Szent
István leborult Isten előtt, és lett
megmaradás, keresztyén Magyarország, nem pusztítottak el minket
a környékbeli népek. A tatárjárás
után leborult IV. Béla, és az ország
újjá tudott épülni. Az 1848-as forradalom idején Kossuth Lajos a
Debreceni Református Nagytemplomban mondja ki a Habsburg-ház
trónfosztását, Isten előtt leborulva.
És ez igaz ma is, a 21. században, a
válság idején is, hogy aki leborul,
annak sikerül tovább élnie.
Emberi erő nem tudja megoldani ezt a válságot. Isten előtti leborulás hiányában nincs politikai
összefogás.
A felolvasott igeversben, a leboruló Józsué új életet kap Istentől.
„Old le a te saruidat lábaidról, mert
szent a hely, amelyen állasz.” (Józsué 5.: 15). Józsué jövőbe mutató
ígéretet kap Istentől. Van eredménye leborulásának.
Ha mi is leborulunk Isten előtt,
lesz eredménye annak. Szent lesz
ez a föld, amelyen állunk, mert a
leboruló ember lábai alatt megszentelődik a föld. Ha van erőnk
leborulni, akkor ennek a megvetett
országnak a földje is szent föld lesz.
Akkor nem csak politikai szlogen
lesz, hogy a magyar föld szent föld,
hanem valóság.
Isten óvja lelki magyarságunkat.
Ezúton kívánok Isten előtt leboruló
lelkeket, olyan lelket, ami megóv a
kiborulástól. Ámen.
Ősz Sándor Előd
lelkipásztor-levéltáros
Kolozsvár

A Belépés
belépés díjtalan
díjtalan!
!

Üzenet otthonról haza
- Cs. Erdős Tibor kiállítása Berettyóújfaluban -

(Folytatás az 1. oldalról)
Ehhez kötődik berettyóújfalui
látogatása is, midőn Észak-Erdély
visszatérte után a Nagyvárad–Budapest staféta tagjaként, saját kívánságára a Berettyóújfalut érintő
szakaszon futott végig. 26 évesen,
a határok megnyílta után iratkozott
be a Budapesti Iparművészeti Szakiskolába, majd a Képzőművészeti
Főiskolára, ahol olyan mesterek
vezették kezének mozdulatait, mint
Szőnyi István, Varga Nándor Lajos
és Aba-Novák Vilmos. Majd ismét
háború, újabb határzár és önként
vállalt „határon túli” lét következett. Budapestet már kinevezett
tanársegédként hagyta el, és 1945–
49-ig a Nagyváradi Művészeti Iskola, majd 1949-től tíz éven át a Kolozsvári Képzőművészeti Akadémia
tanára volt. A román állami beavatkozás ezen intézményt sem hagyta
érintetlenül, és magyar művészként, mesterként nem maradhatott
ő sem, és a többi iskolaalapító sem.
Így került az egyetlen magyarként
meghagyott intézmény, a Kolozsvári Állami Magyar Operába díszlettervezőnek, ahol kamatoztathatta
ifjúkorában szerzett műszaki ismereteit, és kiforrott művészi stílusát
egyaránt.
Festészetét a részletekig kimunkált, lélektükröző portréfestészettől a tájképeken át a nemzet sorsát
feltáró, annak mindenkori lelki arcát tükör elé állító művekig, és az
épített emberi világot megmutató
grafikákig több stílus és technika

is jellemzi. Talán kevés is egyetlen
kiállítás mindezek bemutatására.
Néprajzi érdeklődése elvitte Kalotaszegre, a mezőségi Székre, de ott
nem a sokak által megörökített építészeti és tárgyi emlékek darabjait
vette alapul, hanem a magyar életérzés arcokban, mozdulatokban,
életmódban jelentkező motívumait
tárta fel.
A politikai közeg, az államhatárok évtizedeken át szétválasztó
ereje nem engedte meg, hogy Magyarországon kellőképpen ismert és
elismert művésszé váljon. Ahogyan
Banner Zoltán kiemelte, talán
most bekerülhet Cs. Erdős Tibor
is és általa több erdélyi, felvidéki,
délvidéki vagy éppen kárpátaljai
művész is a nemzet egészének tuda-

tába. Hiszen magyar művészet csak
egy van. Egy és oszthatatlan egész.
Amit a politika sokáig meggátolt,
azt most talán maga is jóváteheti. Ennek egyik első jeleként Cs.
Erdős Tibor 2007-ben átvehette a
Magyar Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztjét is, ezt megelőzően,
2000-ben Románia Becsületrendjében részesült.
Berettyóújfalu pedig, mint az a
város, amely a többször változó határ szélén, Nagyváraddal közösen
régóta igyekszik a szellemben és
lélekben megoszthatatlan magyar
kultúra eddigi megosztottságát
megtörni, jeles szülötte révén újabb
erőt meríthet ehhez a feladathoz.
Kolozsvári István

Önfegyelmezetten szépet álmodni…
Morzsák a művészetről és az
ember által megélt valamiről
– Cs. Erdős Tibor kiállítása
apropóján
Sokszor érzem úgy, hogy a művészetről írni minden tekintetben
önelégítés. Azt, hogy kik olvassák
és mi célból, azt huszonkilenc éves
koromra sem sikerült megfejtenem,
pedig azok írója és olvasója is vagyok egyben. Mi több, azt gondolom, hogy kellenek is. Néha. Néha
kellenek lélekmorzsák…
Azon is gondolkodom néha,
hogy kik és milyen céltól vezérelve
járnak kiállításokra, író-olvasó
találkozókra, koncertekre és egyéb
mifene alkalmakra. Élvezet? Határtalan szenvedés, amellyel szembesül az ember végtelen kicsinysége
és kicsinyessége valóján. Kijózanító.
Pedig bódulatot keresek. Esztétikai
élményszerzés. Élményadás. Gondolatjáték. Játék a gondolatokkal.
Egy műalkotásról – remekműről
– elmondani csak reflexiókat lehet,
benyomásokat, szavakba rendezett
gondolatokat-érzéseket. Erre a szépíró, a költő és esszéista, filozófus vagy
esztéta, művelődéstörténész és művészettörténész egészen másképpen
képes. És másképpen képes a hétköznapi Én. Nyitott szemmel és szívvel
átengedni – átcsurgatni a képek és
szobrok keltette hatásokat, majd
gondolatpárlatainkat összesűríteni
egy-egy beszélgetésben vagy egy fenemód hirtelen jött jegyzetben. A nagy
pillanatok hirtelenek és időtlenek.
A műveknek van egy tárgyi valója, ami márvány, bronz, fa vagy
festék és vászon, papír és tinta, amit
a befogadó – esetleg műélvező – valóságosan tapasztal, érzékel a kiállítóban. És van egy másik… Lelkiség
és eszmeiség. A szép és rút, a harmonikus és disszonáns világos látása, a
csodálat és elutasítás, az elragadtatás és megvetés felszínre törése.

Fotó: Kari

A morálisan és esztétikailag érzékeny ember a finomságot és durvaságot, a kellemeset és kellemetlent
éppen úgy érzékeli, különbözteti és
találja meg, mint a műalkotások
tárgyian érzékelt voltát. Élet és művészet elszakíthatatlan egymástól.
Még akkor is, ha esetleg gyanakszunk, hogy az éppen látott alkotásnak semmi köze az általunk megélt
valósághoz.
Az életet ismerő ember találkozott már a széppel, a rúttal, a
vidámmal, a komikussal és tragikussal, a groteszkkel és fenségessel,
az emelkedettel és az alantassal.
A művészet egyetemes. Bár bizonyosan vannak lokális jellemzők, s
bizonyosan más és más társadalmi
és történelmi időgörbék kuszálják a vonalakat, de a művészet
egyetemessége bizonyos. Cs. Erdős
Tibor festőművész éppen annyira
kihagyhatatlan és szerves része az
egyetemes
művészettörténetnek,
mint amennyire a Kárpát-medence
alkotóinak és megmaradt hazánk
művészettörténetének és képzőművészetének. Tanítvány és mester
egyben. Erdélyben. Szőnyi nyomait
a Zebegényt megörökítő tájképek
hangulati áthallását nem kell ecse-

telni azoknak, akik meglátogatják a tárlatot. A portré-festészet és
csempeképek grafikai hangzatai
megint csak érezhetőek a látogatók
számára. Valószínű, hogy a tárlatot a megnyitás előtt meglátogató,
egykori váradi képzős tanítványainak munkáiban is fellelhető a mester-tanár hatása. Elégikus egymás
mellett futás. Majd törvényszerű
magadra találás. Jó esetben.
Cs. Erdős Tibor művei alapján artikulált alkotó. Érthető és
tiszta közölnivalóval. Érzelmek
és indulatok finom egymás mellé
hangolása. Ernyedtség és feszültség.
Hangolás nélkül nem megy… A kakofónia korunk zenéje. Keressük a
kapaszkodókat. Akkor kell a csend
is. A hangtalan morajlás…
Nézve a kilencvenöt éves, Újfaluban született és Kolozsváron élő
alkotó képeit és kisplasztikáit: nyugalom fog el. Nem melankolikus,
hanem érettséggel teli… Alázatos.
Mértéktartó nyugalom. Ébren álmodó művészet.
*
Önfegyelmezetten lehet szépet
álmodni, de izgalmasat semmiképpen.
Bíró Gyula
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Az Agrárkörnyezet-gazdálkodás folytatódik…

Fotó: Kari

A berettyóújfalui gazdálkodóknak tartottak tájékoztató
előadást február végén az Agrárkörnyezet-gazdálkodás (AKG)
aktualitásairól a Nadányi Zoltán
Művelődési Központban. Az ott

elhangzottakról összefoglalót olvashatnak az érintettek.
Az első AKG ciklus idén augusztus végével befejeződik.
Ezzel kapcsolatban az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

Árhullám a Berettyó folyón
A vízgyűjtő területeinken a március eleji havazás és esőzés hatására
kisebb árhullám indult el a Beret�tyón. A folyó betorkolló csatornáinak beeresztő zsilipjeit zárni kellett,
a csatornák vizét szivattyútelepek
emelik át a befogadóba. Március
kilencedikén reggel hat órakor 20
cm-rel a készültségi szint felett elrendelték az elsőfokú árvízvédelmi
készültséget a Berettyó teljes szakaszára, az Ér és a Kálló főcsatornára.
A vízügyi igazgatóság szakembereinek feladata ilyenkor a zsilipek
zártságának és a gátak állapotának
folyamatos ellenőrzése, a vízállá
sok tizenkétóránkénti jelentése. A
hidro-meteorológiai
tájékoztatás
segíti a munkánkat, most is előre
jelezték azt, hogy több hullámban
nedves levegő érkezik a vízgyűjtők
fölé. A csapadékból képződő kisebb
árhullám 14-én érte el az országhatárt, melynek hatására a vízszint
újra emelkedett a Berettyó felső és
középső szakaszán.
A folyón Darvas-Szeghalom
között a víz lassú levonulása miatt
magasabb vízszint alakult ki. Tizenkettedike és tizenötödike reggele

között másodfokú árvízvédelmi
készültséget kellett elrendelni. Ekkor már szakembereinknek és a
foglalkoztatott segédőreinknek fel
kell készülniük esetleges műszaki
beavatkozások azonnali végrehajtására. Ilyenkor éjjel-nappal fokozott
ellenőrzést végzünk a gát hullámtéri
és mentett oldalán egyaránt, a vízállásokat hatóránként leolvassuk,
és jelentjük a vízrajzi ügyeletnek. A
második kisebb árhullám az apadás
sebességét lassította, de az Ér főcsatornán tizenhetedikén este hat órától, a Berettyón felső szakaszán és a
Kálló főcsatornán tizennyolcadika
reggel az első fokú árvízvédelmi készültséget megszüntettük.
A folyó alsó szakaszán az I. fokú
árvízvédelmi készültség még érvényben van, előreláthatólag péntek
(március 20.) este – szombat reggel
lehet visszavonni.
Az árhullám levonulásáig belvízvédelmi szivattyúinkat üzemeltetjük, hogy a külterületeken
felgyülemlő vizekből elöntés ne
keletkezzen.
Vécsei Tibor
szakaszmérnökség-vezető

ZSÍRÉGETŐ
ÉS ALAKFORMÁLÓ AEROBIK
Formába hozunk, aerob, step és súlyzós edzésekkel!
Turbó tavaszi zsírégetés áprilistól hetente újra háromszor:
Kedd–csütörtök, 17.30-tól 18.30-ig
Szombat 17-től 18 óráig.
Helye: József Attila Általános Iskola tornaterme.

Telefonszám: 70/310-6457

• a talajvizsgálatok elvégzéséhez szükséges talajminták akkreditált laboratóriumba történő
leadása 2009. május 31-ig
• a vetéstervek pontosítása – a
gabonafélék és nem gabonák részarányán most még lehet javítani
• ��
a �������������
Gazdálkodási napló
������ nap����
rakésszé tétele, permetezési napló
vezetése, a tápanyag gazdálkodási terv pótlása, naprakésszé tétele,
a Zöldkönyvek érvényesítése stb.
• nem
�������������������������
keverendő össze a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat és
a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásrendszere.
A nitrát-érzékeny területeken
gazdálkodó valamennyi termelőnek, valamint a nem nitrát-érzékeny területeken saját szükségleten felüli mértékű állattartást
folytatóknak és a szervestrágya
felhasználóknak folyamatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségük van. Megjegyezni

kívánom, hogy Berettyóújfalu és
környéke nem tartozik a nitrátérzékeny területekhez. Aki jelentési kötelezettségét elmulasztotta,
sürgősen pótolja.
Az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
programból támogatottak (bizonyára mindenki megkapta levelét az MVH-tól) monitoring
adatok – kizárólag elektronikus
úton történő – adatszolgáltatására kötelezettek. Ehhez főképpen
a támogatások felhasználását bizonyító adatok szükségesek, amit
a 2007-es adóbevallások tartalmaznak. Eleget tehetnek saját
ügyfélkapun keresztül vagy segítség igénybevételével (falugazdász, tanácsadók és szaktanácsadók) meghatalmazás alapján.
A rendelet az elmúlt héten jelent
meg, a beadási határidő 2009.
április 8.
(Folytatjuk…)

2009. február

Fotók: Kari
Veszélyes, mert szeszélyes
2009. március
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Az emberek egyre kevésbé látnak ki napi gondjaikból, éppen
ezért a holnap rosszabb lesz,
mint a mai nap. A sodrással egy
fékezés nélküli szabadesésnek
vagyunk elszenvedői. Lehet-e
ezt büntetlenül csinálni, lesz-e
elszámoltatás? – erről is szól
a demokrácia – jelentette be
teltházas közönsége előtt Berettyóújfaluban Kövér László, a
Fidesz választmányának elnöke.
Soha nem látott gödörben
van az ország, aminek okát ki
kell vizsgálni – természetesen,
jogállami kereteken belül. Nem
csupán Gyurcsány Ferenc a felelős azért, hogy következmények
nélküli ország lettünk, ebben
benne van a polgári oldal felelőssége is, amiért hagyta, hogy ez
így legyen – gyakorolt önkritikát
Kövér László.
A magyar baloldal egyetlen
programja: csak Orbán vissza
ne jöjjön! Mégis azt hiányolta az
MSZP Orbán Viktor évértékelő

beszédéből, hogy nem nyújtott
alternatívát Gyurcsány politikájával szemben. „De hát mihez
képest kellett volna alternatívát
felmutatni?” – tette fel a kérdést
Kövér László, hozzátéve: ennek
a kormánynak már régen nincs
programja, csak ötletelés folyik a
kisebbségi kormány részéről. Éppen ezért minél hamarabb meg
kell szabadulni ettől a kormánytól, mert minden nappal jobb
nem, csak rosszabb lesz – hangsúlyozta. Van-e ennél lejjebb, hiszen Gyurcsány „bohócot csinált
magából”, ma már mindenki elhatárolódik tőle, gondoljunk csak
a legutóbbi EU-csúcstalálkozóra
– mutatott rá Kövér László.
A továbbiakban szólt a Fidesz
választmányi elnöke arról, hogy a
sokat szidott Horthy-korszak sok
szempontból jobb volt a mainál,
hiszen manapság a hatalom nem
törődik a bűnelkövetők felelősségre vonásával, a lopások elkövetőinek számonkérésével. De
a szakszervezetek is erősebbek
voltak, a bérek pedig kiharcolhatók. Ma pl. hiába bocsátanak el
12 ezer pedagógust, a velük való
szolidaritás elmarad – sorjázta.
A jobboldal megosztottságát károsnak tartja, úgy véli, az
emberek kielégítetlen politikai
ambícióik miatt lépnek be a Jobbikba, mellyel nem lehet szalonképesen együttműködni, nem is
szabad rájuk szavazni. A korábbi
választások példáját hozta fel,
amikor is az olyan kis pártok,
mint a Köztársaság Párt vagy a
Centrum Párt 7-8-9 százalékot
vittek el, ami hiányzott a polgári
oldal győzelméhez.
Nyírő Gizella

Magyarország a magyaroké!
A fenti szlogen jegyében tartotta tagtoborzó gyűlését a
Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt berettyóújfalui
szervezete február 28-án.
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A helyieken kívül Bihar több
településéről is érkeztek érdeklődők, akiket Fónyad Dezsőné,
berettyóújfalui elnök köszöntött. A gyűlés elején – rendhagyó módon – nem elénekelték a
Himnuszt, hanem Nyíri Sándor
nyugdíjas iskolaigazgató mondta
el Kölcsey nyolc versszakos költeményét.
A szokásos köszöntés – Adjon az Isten szebb jövőt! – után
Gyüre Csaba, a Jobbik országos
alelnöke tartott tájékoztatást
pártjáról, az aktuális belpolitikai
gondokról. A politikus ostorozta
Gyurcsány Ferenc Új Magyarország Programját, amelyből a
Jobbik nem kér. Nem kérnek az
olyan rendőrségből, mely nem a
bűnözéstől védi meg polgárait,
hanem megveri azokat a nemzeti
ünnepeken. Úgy nőnek fel nemzedékek, hogy nem látták a munkát, ez viszont a bűnözés irányába
viszi őket – fogalmazott Gyüre
Csaba. Ebben az esetben viszont
nem munkából, hanem szociális segélyből fognak megélni az
emberek – tette hozzá. „Bomba
fog robbanni, mert már a teljes
összeomlás szélén vagyunk” –
jellemezte a mai helyzetet. Vissza
kell állítani a munka becsületét,
egyúttal munkát adni a cigányságnak is – mutatott irányt.
Nem kímélte a médiát mint
negyedik hatalmi ágat sem, mivel elhallgatják rendezvényeiket,

Fotó: Kari

vagy szélsőségesnek ítélik meg a
Jobbikot, holott – Gyüre szerint
– csak radikális változást akarnak a mai közállapotok helyett.
Az európai uniós csatlakozást
a Jobbik ellenezte, ám ha már
tagok vagyunk, akkor jelen kell
lennünk az Európai Parlamentben is – szögezte le az alelnök.
Éppen ezért a magyar érdekek felelős képviseletét várják a júniusi
választáson – reményeik szerint
– a befutó Morvai Krisztinától és
Balczó Zoltántól. A kérdést, miszerint melyik frakcióban fognak
helyet foglalni Brüsszelben, nem
tudta megválaszolni. „Benn leszünk a magyar parlamentben is
kemény ellenzékként 2010-ben”.
„Erős jobboldali összefogásra
van szükség, ez az ország érdeke is. Nálunk a fogadó készség
megvan” – vetítette előre Gyüre
Csaba.
Nyírő Gizella
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Ingyenes szakmai kirándulás Budapestre Látogató- és gyermekbarát múzeum
A berettyóújfalui Arany János
Gimnázium és Szakközépiskola Szabó Ferenc Ügyviteli Tagozatának
titkárságvezető szakképzésén tanuló diákjai köszönetet mondanak
szakmai kirándulásukért az Magyar
Nemzeti Banknak és a képzést támogató Szabó Ferenc Alapítványnak.
A programra február 24-én került sor. Hideg hajnal volt, amikor
nagy várakozással vonatra szálltunk,
hogy az Országházat és a Magyar
Nemzeti Bank Látogatóközpontját
megnézzük. Mikor Budapestre érkeztünk, esett a hó. Úticélunk első
állomásához metróval utaztunk. Fázósan várakoztunk a Parlament épületénél, ahol kellő adminisztrálás és
ellenőrzés után bejuthattunk a Házba. Vezetőnk bemutatta a gyönyörű
épület látogatható részeit, nevezetességeit, majd megcsodálhattuk a
Szent Koronát és a koronázási ékszereket is. Az egyeztetett időpontban
bemehettünk az ülésterem karzatára, ahonnan fél órán át hallgattuk a
képviselőket, megnéztük, hogy hol
hozzák a legfontosabb törvényeket.
Csodálatos környezetben dolgoznak
honatyáink.
Szakmai szempontból az is érdekelt bennünket, hogyan készül
a parlamenti ülések jegyzőkönyve,
amelyben szó szerint lejegyeznek
mindent, ami az ülésteremben elhangzik, illetve történik. Láttuk,
hogy 10 percenként váltják egymást

a parlamenti gyorsírók, ők azok,
akik rögzítenek mindent (pl. azt is,
ha valamelyik oldalról beszólnak,
tapsolnak vagy éppen kivonulnak
stb.) Ezt követően bemehettünk
abba a helyiségbe, ahol legépelik (sőt
ellenőrzik) a lejegyzett szövegeket.
Csodálkoztunk is, hogy azokat a
„krikszkraksz”-okat el lehet olvasni. Akkor éppen négyen gépeltek
szédületes tempóban, az ötödik személy pedig bent, az ülésteremben írt
gyorsírással. Beleláttunk felelősségteljes munkájukba, érzékeltük, hogy
milyen precízen, körültekintően
oldják meg feladataikat.
Amíg az Országházban voltunk,
csendesedett a havazás. A Szabadság
tér gyönyörű épületei mellett elsétáltunk a MNB Látogatóközpontjába.
Itt végignézhettük a pénz történetét,

Megköszönjük
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki a 2007.
évi személyi jövedelemadójának 1 %-át a Pro Eklézsia Alapítvány támogatására ajánlotta fel. Az
APEH 81.013 forintot utalt át a felajánlott támogatásokból. Az alapítvány a Toldi Miklós Református Általános Iskola rendezvényeit támogatta,
valamint eszközbeszerzésekhez nyújtott segítséget
(konyhai eszközök pótlása, kerítésépítéshez anyagbeszerzés, iskolai kirándulások, versenyekre való
utazás költségeinek támogatása). Örömmel fogadjuk adományaikat a református iskola támogatására, templomunk felújítására az OTP-nél vezetett
11738046-20036782 számlára. Készpénz-befizetési
csekk az egyházközségnél, valamint a Toldi Miklós
Református Általános Iskolában szerezhető be. A
2008. évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékának
felajánlását a 18552203-1-09 adószámra várjuk.
Csíkos János, a kuratórium elnöke.
*
Köszönet az 1%-ért.
A berettyóújfalui Berettyóparti Nyugdíjasok
Egyesülete a 2008. évi felajánlást tisztelettel köszöni, amelyet működési célra használtunk fel.
Kérjük, hogy a jövedelemadója 1 %-ának felajánlásával továbbra is segítse egyesületünk 2009.
évi tevékenységét. Adószámunk: 18569003-1-09.
*
Az Összefogás a Berettyóújfalui 6. Sz. Óvoda
Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 2008-ban adójuk 1
%-ának felajánlásával anyagi segítséget nyújtottak.
A 129.413 Ft összeget az alapítvány céljainak
megfelelően költjük el (fejlesztő játékokra, kézmű-

az érmék és papírpénzek útját a kezdetektől napjainkig. Érdekességek,
játékos tudáspróbák voltak minden
korosztály számára. Pl.: melyik királyunk veretett először pénzt? Mióta
használjuk a mai bankjegyeinket?
Lehet-e pénz nélkül is élni? Milyen
irodai eszközöket használt az 1930as évek bankárja? (Remingtonírógép, csőposta, pecsétviasz). Meghallgattunk egy előadást arról, hogy
mi az infláció és a defláció, miért kell
árstabilitásra törekednünk. Vetített
diagramok tették érthetőbbé mindazt, amit hallottunk.
Kissé fáradtan, de élményekkel
gazdagodva tértünk haza az esti
órákban, és valamennyiünknek az
volt a véleménye, érdemes és hasznos
volt részt venni ezen a kiránduláson.
13. T osztály -

ves tevékenység kellékeinek vásárlására, gyermekkönyvtár bővítésére, stb.)
Az alapítvány 2008. évi összes bevétele 275.000
Ft, a közhasznú tevékenység ráfordításai 286.000 Ft
volt.
Tevékenységünket közhasznú munkában végeztük, vállalkozói tevékenységet az alapítvány nem
folytat. A kuratórium tagjai munkájukért díjazásban
nem részesülnek.
2009-ben is várjuk támogatásaikat.
Alapítványunk adószáma 18557411-1-09.
Számlaszámunk: 11738046-20036029 OTP
Bank, Berettyóújfalu.
Köszönettel:
Nagyné Molnár Viola,
a kuratórium elnöke
*
A Berettyóújfalui Gyermekkert Óvodáért Alapítvány nevében köszönetet mondok mindazoknak,
akik 2008-ban felajánlották előző évi személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak. Az APEH
által átutalt 63.177 Ft-ot az alapítvány céljainak
megfelelően a gyerekek képességeinek fejlesztéséhez
szükséges anyagok, eszközök beszerzésére használtuk fel. A következő adóbevallási időszakban is szeretettel várjuk a támogatásaikat!
A Berettyóújfalui Gyermekkert Óvodáért Alapítvány adószáma: 18556025-1-09.
Mindennemű anyagi és tárgyi támogatást szívesen veszünk!
Számlaszámunk:
61100082-17086952
(Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet Berettyóújfalui Kirendeltsége)
Szabóné Gál Mária,
a kuratórium elnöke

Apróhirdetések

Stresszoldás, tanulási
nehézségek, beszédzavar,
félelmek, fóbiák, pánikbetegségek, stb. kezelése kineziológiával Berettyóújfaluban.
Bejelentkezés:
06-30/479-1983.

GYÓGYULJON
GYÓGYSZERMENTESEN!
ÁLLAPOTFELMÉRÉS,
ALLERGIA-CANDIDA TESZT,
FÜLAKUPUNKTÚRA,
TALP- ÉS HÁTMASSZÁZS,
MÉREGTELENÍTÉS, STB.
BEJELENTKEZÉS:
06-30/479-1983.

Berettyóújfalu központjában,
az autóbusz pályaudvar
mellett egyszobás összkomfortos régi típusú lakás kis
telekkel kiadó.
Érdeklődni: 70/325-1135,
30/621-5517.

Herpály utcai telken
600 kvadrát föld művelésre
kiadó.
Érdeklődni: Bíró Lajos,
70/325-1144.

Március 19-én nyílt meg a Bihari Múzeum legújabb időszaki
kiállítása az 1848-49 forradalom
és szabadságharc 161. évfordulója alkalmából, egy vándorkiállítás. Több múzeum anyagából
Ferenczyné Csáky Annamária, a
püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum muzeológusa és dr. Vajda Mária, a Déri Múzeum főmuzeológusa
e kiállításban dolgozták fel Sárrét
első krónikásának, O’sváth Pálnak
az életét. Az egykori bihari nemes
’48-as huszárhadnagy, helytörténetíró, rendőrségi szakíró 1851-59
között Berettyószentmárton jegyzőjeként, majd a Sárréti járás első
csendbiztosaként dolgozott.
A tárlat egy hónapig lesz látható a Bihari Múzeumban, innen
Biharkeresztesre kerül, abba a
városba, ahol 1880-1890 között
postamesterként tevékenykedett e
jeles bihari, berettyóújfalui családból származó, de Kismarján született kisnemes.
***
A Bihari Múzeum közművelődési munkájában nagy figyelmet szentel – és szentelt 1974-es
megalapítása óta – mindemellett
az ifjúságnak is. Már a legkorábbi
múzeumi jelentésekben is szerepeltek rendhagyó irodalom-, történelemórák, amelyeket a város és
a térség diákjai számára tartottak a
múzeum munkatársai. Az új épületbe költözés után azonban egyre
nagyobb szerepet kaptak a múzeumpedagógiai foglalkozások. A
helytörténeti témájú előadásokat
Kállai Irén múzeumvezető tartotta az iskolásoknak. Az óvodás
és kisiskolás csoportoknak Kurcz
Beatrix és dr. Krajczárné Sándor
Mária vezettek foglalkozásokat.
– „Célunk, hogy a gyerekek alaposan megismerjék a Bihari Múzeum kiállításait. Ehhez eszközként
egy-egy téma élményszerű, színes
bemutatását használjuk, mindezt
életkori sajátosságaiknak megfelelően: játékokkal, érdekes kézműves
tevékenységekkel tarkítva.” Az ál-

Fotó: Kari

landó múzeumpedagógiai kínálat
(Élet az újkőkorban, Honfoglalás,
A kenderfeldolgozás mozzanatai,
A Sárrét vizivilága) időről időre
kiegészül az időszaki kiállítások témáival is (például: Pásztorélet, Bihari viseletek, Ásványkiállítás, és a
most megnyílt vándorkiállítás). Az
iskolák és a múzeum szoros kapcsolata jelentős segítséget nyújthat
az iskolai tananyag feldolgozásában, elmélyítésében: a környezetismeret oktatásához, az 5-6. osztályban tanult hon- és népismeret
tantárgyhoz, a történelemtanításhoz. A rendhagyó környezet, a régi
életformák tárgyi emlékei – mint
szemléltetési eszközök -, a játékosság, a kézműves tevékenységek és
rejtvények, feladatlapok biztosítják
a gyermekek számára az újszerű
élményeket, melyek nemcsak az
ismeretanyag elmélyülését szolgálják, hanem többoldalúan formálják
a személyiséget. Cél, hogy a gyerekek megszeressék a múzeumot, és
visszatérő látogatókká váljanak.
2004 januárja óta újabb programmal bővült a múzeum kínálata. Családi múzeumi délutánokat
szerveznek havi egy alkalommal
szombatonként, ahol a kisiskolások
mellett a kisebb-nagyobb testvért,
szülőket és nagyszülőket is hívják

az együttjátszásra. A játékos foglalkozások az időszaki vagy állandó
kiállítások témáihoz, illetve a jeles
napokhoz kapcsolódnak. Január
21-én az időszaki kiállítóteremben
az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak alkotásaiból
nyílt tárlat. A Családi múzeumi
délutánon január 31-én a résztvevők a kiállító tanárok segítségével
kipróbálhatták a papírmárványozást, fémdomborítást, készíthettek
viaszkarcot és térbe kimozduló képeket. A családi foglalkozásoknak
fontos mozzanata a kézműves tevékenység, ahol a gyermekek szüleikkel együtt hozhatnak létre valami
kis emléktárgyat, tanulhatnak új
technikákat.
A mostani kiállításmegnyitót
követő szombaton, március 21-én,
14 órától a Bihari Múzeum ismét
várta a családokat Múzeumi délután című programjára, ahol „
Kossuth Lajos azt üzenete...” címmel történeti játszóházban vehettek részt az érdeklődők. A kiállítás
közös megtekintésén kívül nemzetőrcsákókat, zászlót és tarsolyt is
készíthettek a gyerekek.
Érdemes figyelni tehát a múzeumi híreket és bekapcsolódni a
múzeum érdekes programjaiba.
Rácz Anikó

Hunyadi-hét, farsang
Hagyományainkhoz
híven,
Mátyás hetében megrendeztük a
Hunyadi-hetet a Hunyadi Mátyás
Tagiskolában. Az egész hét izgalmakban, versenyekben, vetélkedőkben bővelkedett kicsik és nagyok
legnagyobb örömére.
A „Mátyás az igazságos” rajzpályázatra temérdek szebbnélszebb rajz érkezett a Gyermekkert
Tagóvoda nagycsoportosaitól, a
rákóczis és a hunyadis diákoktól.
Nagyon nehéz volt a döntés, mert
gyönyörű rajzok készültek. Külön
kategóriában indultak az 1-2. és
külön a 3-4. osztályosok. A hétfői
zsűrizést az eredményhirdetés követte, az ajándékoknak minden díjazott örült. Különdíjat a hunyadis
felsősök kaptak, mert ők önszorgalomból készítették munkáikat.
Ezen a délutánon mérhették össze
tudásukat a 3-4-es diákok a szövegértő versenyen. 1. Tolvaj Petra 3.
c, Nagy Martin 4. c, 2. Szász Máté
3. c, Ináncsi Dávid 4. c, 3. Fekete
Fanni 3. b, Török László 4. b.
Kedd délután a felsős sportvetélkedő zajától volt hangos a
tornaterem. Kamaszok és tanáraik izgalmas meccseket vívtak zsámolylabdában és röplabdában. Míg
a „nagyok” izmaikat fárasztották,
addig a „kicsik” mondát fejtettek. A
délután fénypontjaként el is játszották a kiválasztott Mátyás-mondát.
Szerdán ismét a kicsiké volt a terep, egésznapos vendégeink voltak
a Gyermekkert Tagóvoda nagycso-

portosai. Délelőtt 10 órától Gellén
István és zenekara szórakoztatta
a legkisebbeket, fergeteges hangulatot teremtve, táncra perdült
az egész nézőtér. Délután lovaggá
akart válni mindenki: óvodás és alsós kisdiák egyaránt. A lovagi torna
izzasztó és egyben elgondolkodtató feladatait sikeresen teljesítették
mindannyian. A próbatételek után
valamennyien lovagi esküt tettek és
„ama fakarddal lovaggá üttettek”.
Corvinás jelvénnyel a nyakukban
boldogan sétáltak haza.
A csütörtök Pelbárt Viola tanárnő 10 próbájával virradt ránk.
Iskolánként 8-8 csapat bizonyíthatta ügyességét, tudását. A nevezés
feltétele 100 üdítős kupak leadása
volt. A tízpróba állomásai: olimpiai kérdések internethasználattal,
természetismereti feladatok szintén
internethasználattal, kérdések Be-

rettyóújfalu múltjáról, jelenéről az
iskola könyvtárában, sudoku, rejtvényfejtés, versírás, farsangi álarcés kupakkép-készítés, gombvarrás,
papírkígyó-szakítás, puzzle. Sorrendben Rákóczi-Hunyadi-Rákóczi
felállás született az összegyűjtött
pontokból. Érdekes, izgalmas, vidám délután volt.
Köszönjük a felsős munkaközösség lelkes munkáját!
Az egész hetes rendezvénysorozat farsangi mulatsággal zárult. A
3. osztályosok lakodalmas jelenetét
jelmezes felvonulás követte. Ebben az évben is sok ötletes és szép
jelmezben gyönyörködhettünk. A
tombolasorsolás izgalmas perceket
hozott, de minden nyeremény gazdára talált.
Hunyadi-hét volt, és ígérjük,
jövőre is lesz.
Erősné Árgyelán Ildikó
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MVFC: beindul a női vonal

A Mezei-Vill FC-ben talált otthonra az egy évet a női futsal NB
I-ben is játszó Bihari Női Futball
Klub. Mezei József, az MVFC elnöke támogatásáról biztosította az
egyesületet, akik a továbbiakban a
férfi csapathoz hasonlóan MVFC
Berettyóújfalu néven szerepelnek
majd. A sportvezető lát perspektívát a lányok versenyeztetésében, s
a 2009-2010-es szezonban a másodosztályban történő indulás már
szinte kész ténynek tekinthető. A kerethez tartozó lányok többsége igen
fiatal, 14-15 évesek, ám igen tehetséges garnitúra, akik kiegészülve a
már NB I-et is megjárt játékosokkal,
Füredi Andrea és Pallai Gábor vezetésével, pár éven belül stabil csapattá
válhatnak az NB I-ben, s akár merészebb célokat is kitűzhetnek idővel. A helyzet komolyságát mutatja,
hogy nemcsak berettyóújfalui és környékbeli lányok edzenek a klubban,

hanem más megyékből
is szívesen hozzák a szülők a gyermekeiket az
egyesülethez. A csapat
támogatói közé tartozik
még a zsákai Gondoskodás 2001 Kft. ügyvezető igazgatója, Gál
István is.
Szűk egy hete Nyíregyházán játszottak a
lányok, és a második
helyet érték el.
– Ilyen fiatalon
(11-15 éves lányok) játszottak egy
felnőtt női mezőnyben, ahol NB
II-es nagypályás csapatok is versenyeztek, és nagyon szép eredményt
értek el – kezdte a beszámolót az
eseményről Füredi Andrea. – Kicsit
féltünk a nagy megmérettetéstől,
valamint attól, hogy ilyen összeállításban még először lépett pályára
a kis csapat. Külön öröm, hogy a
nézők és csapatvezetők szerint is a
„legszebb focit” a mi lányaink produkálták. Szépen passzolgattak,
tudatosan játszottak. Csak fizikális
különbségekben maradtunk alul,
ami nem csoda, hisz nálunk van
29 kg-os (!) játékos is, akinek nagyon nehéz egy felnőtt, nagypályán
edződött játékossal felvenni a versenyt. Ennek ellenére nagyon szép
az eredmény, és külön pikantériája
az eseménynek, hogy Füredi Andi
mezőnyjátékosként – tétmeccsen

Hajdú-Bihar megye 2009. évi
úszóbajnoksága I. forduló
A Herpály Sportúszó SE a
hazai pálya minden előnyét élvezhette a 2009. évi megyei versenysorozat első fordulóján, amit
egyesületünk rendezett február
21-én a Herpály-Team Kft. támogatásával. Nyolc versengő egyesület rekordot döntve több mint
177 versenyzőt indítva döntötte
el az ez évi rövid pályás korosztályos megyebajnoki címeket és
helyezéseket a különböző versenyszámokban.
Az öt korosztályban (’94 és
idősebbek, ’95-96, ’97-98, ’992000, 2001 és fiatalabbak) negyven aranyérem került kiosztásra,
amiből úszóinknak 15-öt sikerült
itthon tartaniuk. Öt ezüst és tíz
bronzérem mellett. 18 igazolt
versenyúszónk közül eredményeiket javítva 13-an állhattak fel a
dobogó valamelyik fokára, nagy
örömet okozva ezzel a hazai közönségnek.
Debrecen 72 fővel, Hajdúszoboszló 35 fővel, Hajdúbö-

szörmény Polip SE 12 fővel, a
Hajdúböszörményi Tekergők SE
16 fővel, Nyíradony 13 fővel, a
Debreceni Medusa 1 fővel, és a
Debreceni Senior szintén 1 fővel
képviseltette magát. A Herpály
Sportúszó SE 18 igazolt úszója
mellett 15 „versenyelőkészítős”
tanítványa is indult a megmérettetésen, így összesen 33 fővel képviseltettük magunkat a megyei
fordulón.
Felsorolásként versenyezőink
eredményei: Kurtán Kitti 4 arany,
Mihucz Márton 3 arany, 1 ezüst,
Ökrös Renáta 2 arany, 2 ezüst,
Dávid Máté 2 arany, 1 ezüst, 1
bronz, Borsós Kristóf 2 arany,
Dávid Ádám 1 arany, 1 ezüst, 1
bronz, Major-Pucsok Balázs 1
arany, Bődy Gabriella 1 ezüst, 1
bronz, Bene Krisztina 2 bronz,
Nagy Norbert 2 bronz, Bíró
Levente 1 bronz, Fábián Lili 1
bronz és Vígh Dóra 1 bronz.
Herpály Sportúszó SE

Népszerűek a „Tárt kapus
létesítmények” rendezvényei
Berettyóújfalu Város Sportjáért Közalapítvány támogatási
kérelmet nyújtott be az Önkormányzati Minisztérium által
„Tárt kapus létesítmények” címmel kiírt pályázathoz. A pályázatot – rövid kacskaringók után
– sikeresnek minősítették.
A pályázati támogatást Beret�tyóújfalu Város Önkormányzata
anyagi támogatással, a sportesemények lebonyolításának helyszínét adó II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola kedvezményes
terembérleti díjjal, a sportfoglalkozásokat tartó személyek alacsonyabb foglalkoztatási díjak
felajánlásával egészítették ki, így
összességében egy 800 eFt-os projekt megvalósítása vált lehetővé.
A foglalkozásokon a pályázati támogatás eredményeképpen

kedvezményes feltételek mellett
sportolhatnak az arra vágyó felnőttek és gyerekek. A sportfoglalkozások igen népszerűek a
résztvevők körében, hiszen szakképzett csoportvezetők segítségével, kevés anyagi ráfordítással
hódolhatnak kedvenc sportáguknak, amelyek a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában a délutáni és
az esti órákban zajlanak.
Csak reménykedni tudunk
abban, hogy ebben az évben is
kínálkozni fog ez a pályázati lehetőség, és a jövőben is tudunk
hasonló kedvezményeket és feltételeket biztosítani városunk
sportolni vágyó felnőttei, fiataljai
számára.
Kovács Zoltán
Berettyóújfalu Város Sportjáért
Közalapítvány elnöke

először a kapuban állva – a torna
legjobb kapusa lett, így ezt a különdíjat is Berettyóújfalu hozhatta
haza.
A lányok a Mezei-Vill pénteki
mérkőzése előtt egy kis bemutató
mérkőzést játszottak egymás ellen.
Szombat hajnalban pedig hosszú
útra kelnek, hisz Tolnán egy országos futsaltornán vesznek részt. Az
nem idegen jelenség már Magyarországon sem, hogy egy egyesületnek
van férfi és női futsalcsapata, hiszen
a csömöri Rubeola is rendelkezik
lánycsapattal. A szombati torna házigazdája, a Tolna viszont fordított
utat jár be, mint a mieink, hiszen
ott egy női élcsapat mellett jövőre
a tervek szerint a férfi szakágban is
indulnak.
Március 14-én újabb megmérettetés vár a berettyóújfalui lányokra.
A tolnai gárda mellett a Pécsi MFC
és a Nagymányok szerepel a mieink
csoportjában, s célunk a játék tanulása. A nyári országos korosztályos
döntőre való felkészülést is jól szolgálja az esemény, nagyban hozzásegíthetnek az ilyen rendezvények
ahhoz, hogy egy újonnan alakuló
csapat minél hamarabb összecsiszolódjon.
Sok sikert kívánunk a lányoknak, s hasonló sikereket, mint a
férfiaknál!
Brumár László
MVFC

2009. március 27.

oldal

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ
programjai

Anyakönyvi hírek
Születtek
Január 13.: Miklovics Léna
(Miklovics László – Papp Ilona)
Március
5.: Hagymási Florina (Hagymási
Gyula Levente – Szőke Katalin)
7.: Farkas Ákos Attila (Farkas
Vince – Karalyos Krisztina)
8.: Tikos Hanna (Tikos Krisztián
– Bíró Ildikó)
9.: Imre Olivér (Imre Gyula –
Cseh Magdolna)
Elhunytak
Március
1.: Nagy Gyula (1926)
1.: Balogh István (1922)
2.: Somogyi Gyula (1927)
6.: Tóth Sándor Lajos (1956)
8.: Szücs Ferencné Fülöp Margit
(1940)
9.: Papp Anna (1913)

Négynapos

erdélyi utazás
április 30-tól május 3-ig.
Útirány: Kolozsvár –
Marosváráshely – Korond
– Gyilkos-tó – Békás szoros –
Székelyudvarhely – Brassó.

Részvételi díj:
35.000 Ft,
mely tartalmazza:
utazás, szállás, reggeli,
vacsora.
Telefonszám: 20/317-4332.
T. Balogh Sándor

Sporteredmények

Szeretettel köszöntjük
Kulcsár Krisztiánt
11. születésnapja
alkalmából!
Élményekben gazdag,
felejthetetlen
gyermekkort
kívánunk neki:
anyukája, apukája
és mamája

Futsal NB I.
Allianz FTC–MVFC 7:5
Futsal M agyar Kupa
Gyöngyös–MVFC 2:7
MVFC–Gyöngyös 12:2
Döntőbe jutott az MVFC,
mindkét mérkőzését megnyerve 19:4-es gólkülönbséggel.
A futsal NB I. alapszakaszának végeredményei

1. MVF
2. Colospectrum Aramis
3. Globall RFC Csömör
4. Allianz FTC
5. Üllő FC CSŐ-M
6. Dupont F F.C
7. Gödöllői SK
8. Duna Takarék AFC
9. Hírös FC SE
10. Legrand M Szentes

42
42
41
31
23
23
19
16
10
9

Futsal NB I. rájátszás
MVFC–Duna Takarék AFC

8:2
L abdarúgás NB III.
Felnőtt
BUSE–Tiszalök 2:0
Sényő–BUSE 2:1
U-19
Tiszalök–BUSE 
BUSE–Sényő 
U-17
Tiszalök–BUSE 
BUSE–Sényő 

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.

2:1
3:0

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

0:8
16:0

Hirdetési igényét a 06-30/603-3051-es telefonszámon
várjuk vagy személyesen a sportcsarnokban.
Hirdetései minden rendezvényre érvényesek!

K ézilabda
Férfi NB II.
Törökszentmiklós–BMSE

24:22
BMSE–Újkígyós 
25:23
Mezőtúr–BMSE 
28:21
Ifi
Törökszentmiklós–BMSE 44:32
BMSE–Újkígyós 
40:30
Mezőtúr–BMSE 
37:33

Herpály-Team Kft.

A BUSE felnőttcsapatának
2009. évi tavaszi mérkőzései
Április 5., vasárnap, 15.30 óra: 
Április 12., vasárnap, 15.30 óra: 
Április 26., vasárnap, 16 óra: 
Május 10., vasárnap, 16.30 óra: 
Május 24., vasárnap, 17 óra: 
Június 7., vasárnap, 17 óra: 

BUSE – Kemecse
BUSE – Nyírmada
BUSE – Nagyecsed
BUSE – Létavértes SC 97
BUSE – Várda SE
BUSE – Tuzsér

Tájékoztatom
Tisztelt Leendő Ügyfeleimet,
hogy megnyitottam
ügyvédi irodámat
Berettyóújfaluban,
a Dózsa Gy. u. 7. sz. alatt,
az Árkád Üzletház udvarán.
Jelentkezés a
30/295-8365 és az
54/403-742-es
telefonszámon.
drkiss.borbala@citromail.hu,
http://drkissborbala.n1.hu
Dr. Kiss Borbála Tilia,
ügyvéd
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