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Semmelweis ünnepség a Gróf Tisza István Kórházban
Berettyóújfaluban július harmadikán együtt ünnepeltük az
Ápolók világnapját és a Magyar
egészségügy napját. A két ünnep – kezdte ünnepi beszédét dr.
Bulyovszky István főigazgató főorvos – két világhírű egészségügyben dolgozó ember születésnapjához kötődik: az egyik Florence
Nightingale, a másik Semmelweis
Ignác. Közös bennük, hogy emberi és szakmai nagyságuknak
köszönhetően – egyikőjük a professzionális betegápolás megalapítója, „lámpás hölgye”, másikuk az
asepsis felfedezője, az anyák megmentője – lettek egy-egy jelentős
ünnep névadói.
A kérdés az – folytatta megemlékezését -, hogy van-e üzenetük
számunkra, a jelen számára? Azt
hiszem, a válasz egyértelműen:
igen. Életútjuk, tevékenységük azt
üzeni a ma egészségügyi dolgozójának, ápolónőjének, orvosának,
hogy: első a beteg, legalább ennyi-
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re fontos a megelőzés, a kreativitás
és a teljes odafigyelés a betegágy
mellett, szükségünk van hitre önmagunkban, elveink helyességében, a gyógyításban, mert kitartás
és elhivatottság nélkül lehetetlen a
pályán maradni, s ma is fontos az
empátia, a mosoly, az együttérzés
a betegellátásban. Így lehetünk mi
a jelen kor Florence Nightingalei
és Semmelweis Ignácai. A továbbiakban Szeifert Ferenc polgármester és Gyula Ferencné

országg yűlési képviselő asszony
méltatták mindazokat, akik a jelen nehéz körülményei között is
vállalják, hogy hittel, kitartással,
bizalommal végzik a munkájukat
a gyógyításban.
Ezt követően kitüntetések,
előléptetések, dicséretek átadására
került sor.
Az Egészségügyi Minisztériumban megrendezésre kerülő
országos ünnepségen – július
elsején – Pro Sanitate kitüntetés-

ORVOSI ELŐLÉPTETÉSEK
Főorvosi kinevezést kapott: Dr. Domokos Zsolt adjunktus, Dr. Kovács Ilona adjunktus, Dr. Szabó Ágnes adjunktus
ORVOSI KITÜNTETÉSEK
Kiváló dolgozó kitüntetésben részesült: Dr. Zsugovits Edit főorvos
Igazgatói dicséretben részesült: Dr. Kiss Edit Márta főorvos, Barna Lászlóné kontrolling munkatárs, Zákány
Norbert kontrolling munkatárs
ÁPOLÓI KITÜNTETÉSEK
Kiváló dolgozó kitüntetésben részesült: Szegedi Istvánné műtős szakasszisztens, Dr. Kézy Györgyné
aneszteziológiai asszisztens, Kállai Piroska orvosírnok
Igazgatói dicséretben részesült: Juhász Endréné ápolónő, Boros Lajosné labor szakasszisztens, Szűcs
Gyuláné audiológiai asszisztens, Sólyáné Kiss Erzsébet röntgen asszisztens, Haluskáné Daróczi Margit fizikoterápiás asszisztens, Szoboszlai Judit dietetikus, Darócziné Tikos Katalin orvosírnok
ELISMERŐ OKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT: Réfiné Nagy Edit intenzív betegellátó szakápoló, Somi Tamás ápoló,
Szentmiklósi Jánosné ápolónő, Baráth Sándorné haemathológiai asszisztens, Balogné Kósa Andrea orvosírnok,
Horváthné Bányai Enikő orvosírnok, a központi műtős szakasszisztensi – műtőssegédi szakszolgálat dolgozói
GAZDASÁGI – MŰSZAKI DOLGOZÓK KITÜNTETÉSE
Kiváló dolgozó kitüntetésben részesült: Bokor Józsefné csoportvezető, Szamosközi János vezető műszerész
Igazgatói dicséretben részesült: Pálfi Károlyné pénztáros, Sápi János gépkocsivezető, Sáfrány Sándor energetikus, Bak Imréné ügyviteli dolgozó

ben részesült kiemelkedő szakmai munkássága elismeréseként
dr. Bulyovszky István főigazgató
főorvos. A kitüntetett az ünneplőknek elmondta: megható érzés
átvenni egy ilyen magas rangú
kitüntetést, mert úgy gondolja,
hogy ez valójában az ő személyén
keresztül egy közösség, a kórházban dolgozók közös munkájának
elismerése (a vele készült interjúnkat a 3. oldalon olvashatják).
A Dr. Makó István Emlékérem
adományozása szomorú részévé
vált az ünnepnek. Dr. Perezné Szabó Ibolya, a központi műtő szolgálatvezető szakasszisztense sajnos
már személyesen nem vehette át
– az ünnepség előtti órában hunyt
el. Nagyon fiatal volt. Néma főhajtással emlékeztünk rá. Az ünnep
tiszteletére a szünetet követően tudományos ülés keretében – amely
a szakdolgozók számára pontszerző volt – bizonyították mind az
előadók, mind a hallgatók, hogy
Berettyóújfaluban jól képzett
szakemberek hozzáértéssel végzik
a munkájukat mind a gyakorlat,
mind a tudomány területén.
Ny. E.

Egymás szellemiségéből is gyarapodnunk kell
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Norvégia magyarországi nagykövet asszonya és dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő is megtisztelte július 1-jén azt a berettyóújfalui zárókonferenciát, melyet a Bihar
Közösségeiért Alapítvány rendezett
a városháza nagytermében. Hogyan
tovább? – tette fel a kérdést levezető
elnökként dr. Matolcsi Lajos a jelenlévő civil szervezetek vezetőinek,
képviselőinek, és a résztvevők számára több értelmet is nyert egyszerre ez a kérdés. Részben mert lezárult
egy, a Norvég Civil Támogatási
Alap finanszírozásával megvalósult
program, ami a bihari térségben
működő civil szervezetek, helyi közösségek fejlesztését, erősítését tűzte
céljául, másrészt a kérdés arra is vonatkozott, hogy merre van jelenleg
a térségben lévő civil szervezetek,
egyáltalán a magyarországi vagy

globálisabban az európai civilek fejlődésének az útja. Őexc. Siri Ellen
Sletner nagykövet asszony is ezt a
témát boncolgatta köszöntőjében.
Elmondta, Norvégia aktívan részt
vesz az európai szolidaritás építésében, ezért hozták létre 2004-ben
a Civil Alapot Izlanddal és Liechtensteinnel együtt. Az azóta eltelt
ötéves időszakban csak Magyarországon 101 projekt megvalósulását
támogatták az Alapból mintegy 135
millió euróval, mert elengedhetetlen
fontosságúnak tartják a civilek, civil
szervezetek megerősítését, hogy betölthessék feladatukat, a kormányok
számára konstruktív erőt jelentsenek a demokratikus folyamatok
biztosításában. A nagykövet asszony
után Gyökös Zoltán irodavezető a
bihari kistérséget mutatta be a jelenlévőknek földrajzi, történelmi,

gazdasági szempontból. Kifejtette,
halmozottan hátrányos helyzetű, elmaradott iparral, és az elöregedés a
legfőbb jellemzője, a ’90-es évektől
folyamatos és nagymértékű a térségből az elvándorlás. Nagy a munkanélküliség, gyenge a vállalkozói aktivitás és sok a kényszervállalkozó.
Gyökös Zoltán lesújtó adatai után
Kállai Irén múzeumvezető a civil
szervezetek szerepéről, történetéről
és fajtáiról beszélt, majd a Bihar
Közösségeiért Alapítvány vezetője,
Kissné Pásztor Irma mutatta be alapítványukat és azt a munkát, amit
az elmúlt tíz évben Bihar közösségeiért, civil szervezeteiért végeztek.
Az elnök asszony kijelentette, a
2008-as év kiemelkedő volt ezek
közül. Ekkor nyújtották be a bihari
térségben működő civil szervezetek
működésének és humánerőforrás
kapacitásának fejlesztése, a szervezetek helyzetének, társadalmi
esélyeinek javítása céljából a Norvég Civil Támogatási Alaphoz pályázatukat, melyből a most záródó
programot végrehajtották. A Hogyan tovább? címet viselő komplex szervezetfejlesztő programban
a 124 bihari szervezetből azt a 15
vezetőt választották ki, akiket képzéssel, információs és szaktanácsadói hálózat kiépítésével kívántak
segíteni. A program 2008 szeptemberében indult, és az első szakaszában megvalósult a civil szervezetek
helyzetfelmérése, elemzése az erre

épülő szervezetfejlesztési és képzési
program kidolgozása, majd a civil
szervezetek vezetőinek képzése vezetési ismeretek, stratégiatervezési,
könyvelési, marketing-ismeretek
nyújtásával. Ezzel párhuzamosan
valósult meg az úgynevezett Civil
Tanácsadó Szolgálat kiépítése, valamint szakmai műhely létrehozása
havonkénti „civil műhelynap” szervezésével. A program végén a július
1-jei a zárókonferencián összegezték
az eredményeket, tapasztalatokat, és
a projektben résztvevő 15 szervezet
közül bemutatkozott a Csökmői
Hagyományőrző Egyesület, a Bihari Diabétesz Egyesület, a Bihariak
Biharért Közhasznú Egyesület. A
konferencia Matolcsi Lajos zárszavával és fogadással zárult.
L. M.

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

bhirlap@freemail.hu

Tájékoztatás

a házi gyermekorvosok nyári helyettesítési rendjéről,
rendelési idejéről
2009. augusztus 3-ig Dr. Hodosi Julianna betegeit
Dr. Kin Ágnes látja el a 4100 Berettyóújfalu, Orbán
Balázs tér 3. szám alatti saját rendelőjében, az
alábbi rendelési időben:

H:
K:
Sz:
Cs:
P:

12.30–18.00
8.00–12.00
8.00–12.00
12.30–18.00
12.30–18.00

2009. augusztus 3-tól augusztus 31-ig Dr. Kin Ágnest
Dr. Hodosi Julianna helyettesíti a 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 3. szám alatti saját rendelőjében, az alábbi rendelési időben:

H:
K:
Sz:
Cs:
P:

12.30–18.00
8.00–12.00
8.00–12.00
12.30–18.00
12.30–18.00

2009. július 27-ig Dr. Nagy Bertalan Józsefné Dr.
Mitrán Mónika betegeit Dr. Éliás Mária látja el
hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken a 4100
Berettyóújfalu, Szentmárton tér 5. szám alatti saját
rendelőjében, szerdán a 4100 Berettyóújfalu, Orbán
Balázs tér 3. szám alatti rendelőjében az alábbi
rendelési időben:

H:
K:
Sz:
Cs:
P:

8.00–12.00
12.30–18.00
12.30–18.00
8.00–12.00
8.00–12.00

2009. július 27-től augusztus 31-ig Dr. Éliás Máriát
Dr. Nagy Bertalan Józsefné Dr. Mitrán Mónika
helyettesíti a 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér
3. szám alatti saját rendelőjében, az alábbi rendelési
időben:

H:
K:
Sz:
Cs:
P:

8.00–12.00
12.30–18.00
12.30–18.00
8.00–12.00
8.00–12.00

A házi gyermekorvosok a fentiekben meghatározottak szerint fogadják saját
betegeiket is.

Közlemény

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az intézmény felújítások idejére
2009. szeptember 1-jétől az oktatás megszervezését
az alábbiak szerint rendeli el:

József Attila Á ltalános Iskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
(4100 Berettyóújfalu, József A. u. 11.)
A székhelyre járó alsó tagozatos osztályok oktatása
1-2. osztály:
Berettyóújfalu, Ady Endre u. 2. szám alatti kisiskola
3-4. osztály:
Berettyóújfalu, Ady Endre u. 1. szám alatti iskola
Felső tagozatos osztályok oktatása:
Bakonszeg, Bacsó Béla u. 6. szám alatti tagiskola
Eltérő Tantervű Tagozat és Pedagógiai Szakszolgálat oktatása:
Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 10. szám alatti volt iskolaépületben

II. R ákóczi Ferenc Á ltalános Iskola
(4100 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 1.)
A székhelyre járó
1-3. évfolyamos osztályok oktatása:
Berettyóújfalu, Wesselényi u. 1. szám alatti iskolaépületben
4. évfolyamos osztályok oktatása:
Berettyóújfalu, Puskin u. 42-44. szám alatti tagiskolában
Felső tagozatos osztályok oktatása:
Mezősas, Nagy Sándor u. 38. szám alatti általános iskola épületében

A rany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző,
Közgazdasági Szakközépiskola és Szabó Pál Kollégium
(Berettyóújfalu, Kossuth u. 33-35.)
Ápolóképzés minden évfolyama:
Gróf Tisza István Kórház Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér l.
Esti gimnázium 10. évfolyam:
Általános Iskola Esztár, Petőfi u. 4/B.
9. B, C, D, E, 10. A, B, C, 11. A, B, C, 12. A osztályok:
Bessenyei György Szakközépiskola és Arany János Kollégium
Berettyóújfalu, Honvéd u. 9-11. és Honvéd u. 10.
13-14.SZ.; 13-14.T osztályok:
Nadányi Zoltán Művelődési Központ Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27.
9. A, 10.D, E, 11. D, E, 12. B, C, D, E és 13. A, Esti gimnázium 11. évf.:
Szabó Pál Kollégium Berettyóújfalu, Kossuth u. 35.
A fenti helyszíneken a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben
foglaltak rendelkezésre állnak.

A Bihari Hírlap legközelebbi száma
augusztus 14-én jelenik meg!
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Önkormányzati

Ülést tartott a város önkormányzata
Nem volt vakációs hangulat,
igen mozgalmasra és hosszúra
sikeredett, és kisebb pengeváltásoktól sem volt mentes
Berettyóújfalu város július 2-án
megtartott képviselő-testületi
ülése.
Elsőként Szeifert Ferenc polgármester számolt be a lejárt
határidejű határozatok teljesítéséről és benyújtott pályázataik
eredményéről. Egyebek között
arról, hogy az Egészségfejlesztő
és Egészségmegőrző Centrum
létrehozásához a Norvég Finanszírozási Mechanizmus ötödik
kiemelt területére benyújtott
pályázatukat forráshiány miatt
elutasították. A Berettyóújfalu
Furta és Zsáka települések közötti külterületi kerékpárút megépítése című projektet viszont a
Közlekedés Operatív Program
Irányító Hatóságának vezetője
támogatásra érdemesnek ítélte, így a megvalósításhoz több
mint 347 millió forintot kaptak. A strandfürdő versenyképes
turisztikai termékké fejlesztése
Berettyóújfaluban című pályázat
második fordulójának előkészítése is folyamatban van. Szintén
a napokban zajlik a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és tagintézménye épületének rekonstrukciójához a vállalkozási szerződés megkötése a közbeszerzési
eljárás nyertesével, a Mezei Vill
Kft-vel, valamint az Arany János Gimnázium felújításához
a Generál Építő ’98 Kft-vel. A
Nadányi-Makó-Morotva utcák
kivitelezőjével, a Swietelsky Magyarország Kft-vel való szerződéskötés is a napokban kerül tető
alá. Száz százalékos mértékű,
azaz közel 46 millió forintos támogatásra érdemesnek ítélték az
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Útkereső” című
pályázatot, melyből a Berettyóújfaluban és a környező településeken élő hátrányos helyzetű
munkanélküliek vagy inaktív
személyek munkaerőpiaci esélyeit és társadalmi beilleszkedését
kívánják elősegíteni. Három évvel meghosszabbították az IKSZ
’98 Kft-vel a megbízási szerződést az önkormányzat és a Gróf
Tisza István Kórház folyamatos
könyvvizsgálatára.
Közalapítványokról, rendeletmódosításokról
A polgármesteri jelentés elfogadását követően a berettyóújfalui közalapítványok 2008.
évi munkájáról hallhatott beszámolót a képviselő-testület.
Kocsis Csaba kuratóriumi elnök
a Berettyóújfalu Városért Közalapítványról, Kovács Zoltán
kuratóriumi elnök a Berettyóújfalu Város Sportjáért Közalapítványról, Béres Béláné kuratóriumi elnök pedig az Önfenntartás
Alapítvány 2008. évi munkájáról tájékoztatta a képviselőket.
Az ülésen jelen lévő kuratóriumi
elnökök közül Béres Béláné szólt
hozzá. Elmondta, az Önfenntartás Közalapítvány működésének
körülményei a fennállása óta eltelt 14 évben jelentős mértékben
romlottak, és a képviselő-testület
segítségét kérte a Kisfaludy utcán
működtetett 11 férőhelyes, úgynevezett védett szálló állagmegóvásához. A képviselők közül
Balláné Veres Ilona szólt a napirendi ponthoz. Elismerését fejezte ki a kuratórium vezetésének a
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munkájukért. Kijelentette, hogy
tiszteletre méltó, hogy ma a pénz
világában vannak olyan emberek
is, akiket nemcsak a pénz motivál, hanem embertársaik segítése
is. Szeifert Ferenc polgármester
hozzátette, jelenleg a városban
számos közfoglalkoztatott végez
állagmegóvási és karbantartási
munkát, akiket az Önfenntartás
Közalapítvány
rendelkezésére
bocsátanak majd.
Ezek után módosították
Berettyóújfalu város 2009. évi
költségvetési rendeletét, melyre a költségvetési előirányzatok
összegében az első negyedévben
bekövetkezett változások miatt
került sor. Ennek két jelentősebb
tétele volt, egyik, hogy a város
folyamatos működésének biztosítása érdekében korábban a testület arról döntött, hogy az éven
belüli lejáratú 250 millió forintos folyószámla-hitelkeretet 350
millió forintra emelik, a másik
pedig az, hogy az intézményeknél és a polgármesteri hivatalnál
2 %-os előirányzat elvonást tartanak szükségesnek a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében. A július 1-jétől bevezetésre
kerülő 20 %-ról 25 %-ra emelt
áfa kulcs tette indokolttá a nevelési, oktatási és szociális intézményekben az ez év májusában
meghatározott étkezési térítési
díjak átlagosan 4,33 %-kal való
megemelését, melyet a képviselők támogattak.
Módosításra került a város
szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló rendelete is. Az
előterjesztés indoklásként leszögezi, az utóbbi időszakban egyre
inkább érzékelhető, hogy a lakosság számottevő része megélhetési
gondokkal küzd. Jövedelmüket
gyakran olyan mértékű kiadás
terheli (például a megemelkedett
hitelek, a magas közüzemi számlák, stb.), ami rendkívül esemény
bekövetkezése nélkül is előidézhet létfenntartást veszélyeztető
élethelyzeteket. Ezért az átmeneti segélyre való jogosultság
jövedelemhatárát indokolt volt a
tényleges élethelyzetekhez, illetve jövedelmi viszonyokhoz igazítani. A módosítás szerint nem
adható a továbbiakban átmeneti
segély elemi kár kivételével annak, akinek családjában az 1 főre
jutó jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb ös�szegének kétszeresét, egyedülálló
személy esetében a háromszorosát meghaladja. E módosítással
párhuzamosan állapították meg
és rögzítették a rendeletben a
2009. évre érvényes, helyben
szokásos legolcsóbb temetés költségét, ami földbe temetés esetén
105.300 Ft-ba, hamvasztásos
temetés esetén pedig 103.000 Ftba kerül.
Jóváhagyta a testület az önkormányzat 2009. második
félévi munkatervét, majd beszá-

molót hallhattak a Hajdú Volán Közlekedési Zrt. 2008. évi
berettyóújfalui közszolgáltatási
tevékenységéről. Mint ismert, a
Hajdú Volán Zrt. végzi 2004 decemberétől városunkban a helyi
menetrend szerinti személyszállítást. A tájékoztatásból kiderült,
az elmúlt évben mintegy 133 ezer
utast szállított a cég, ami az előző, 2007. évihez képest 24 %-os
visszaesést jelent. A 2008. évben
a társaság 14.199 járatot indított
a városban, és járatkimaradás az
év során nem volt. A nettó árbevétele 7.242 ezer forint volt,
ami szintén a 2007. évihez képest 500 ezer forinttal, azaz 6,6
%-kal csökkent. A cég vesztesége
a bevételek és a velük szemben
álló ráfordítások következtében
a berettyóújfalui személyszállításból 2.793 ezer forintot tesz ki.
A képviselő-testület elfogadta a
tájékoztatót, és megköszönték
a városunkban végzett korrekt
munkájukat.
Az intézményekről, intézményvezető-választásokról
Az a napirendi pont is érintette a Hajdú-Voltán Zrt-t, melyben a testület meghatározta a
város önkormányzati fenntartású általános iskolái, illetve az
Arany János Gimnázium most
kezdődő és szeptember 1-jén, a
tanévkezdés idején még tartó intézmény-felújítások miatt az oktatás átszervezésének mikéntjét
(az információk fontosságának
okán ezt lásd külön cikkünkben
a lap első oldalán). A József Attila és a II. Rákóczi Ferenc-iskolák
diákjainak a határozat szerinti
helyszínekre, azaz Bakonszegre,
illetve Mezősasra való szállításához a testület felhatalmazta
Szeifert Ferenc polgármestert,
kössön megállapodást a HajdúVolán Zrt-vel. A szerződéstervezet szerint a Hajdú-Volán a
gyerekek szállítását menetrend
szerinti 9 db autóbuszával végzi
majd szeptember 1-jétől, melyek
igénybevétele érvényes bérlettel
lesz lehetséges. A tanulók és dolgozók buszoztatásának költségeit
az intézmények saját költségvetésükből fedezik majd. Arra
is felhatalmazták a képviselők
a polgármestert, hogy megállapodásokat kössön Bakonszeg
és Mezősas önkormányzataival,
hogy a berettyóújfalui tanulók
számára az ottani iskolák helyiségeit, tárgyi eszközeit a rendelkezésükre bocsássák, illetve
számukra a településeken ebédet
biztosítsanak, melynek költségeit természetesen Berettyóújfalu
állja a KÖSZI koordinálásával.
A képviselők elfogadták a javaslatokat, mint ahogy azt is támogatták, hogy a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde új, 3. bölcsődei
csoportjának és ezzel plusz tíz
újabb kisgyerek elhelyezésének
személyi feltételei biztosításához
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hírek

két gondozónőt és egy kisegítő
alkalmazottat vegyenek fel szeptember 1-jétől. Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás elősegítése
érdekében jóváhagyták a Bessenyei György Szakközépiskola és
Arany János Kollégium, valamint az Eötvös József Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola
integrációs pedagógiai programjait. Megállapodást kötött az
önkormányzat a Toldi Miklós
Református Általános Iskola
sportcsarnok használatáról és
intézményi étkeztetéséről a református egyházzal. Mint köztudott, a református egyház fenntartásában működő Toldi-iskola
nem rendelkezik saját tornateremmel, ezért a testnevelés órák
alkalmával a Herpály-Team Kft.
által üzemeltetett sportcsarnokot
használta 7 ezer forint/óránként.
Az eddigi használatért közel 2.2
millió forint terheli az iskolát,
melyet a testületi döntés szerint
az önkormányzat támogatásként
elenged számukra. A továbbiakban, szeptember 1-jétől az iskola
anyagi helyzetére való tekintettel
az eddigi összeg 50 %-áért, azaz
háromezerötszáz forintért bocsátják rendelkezésükre óránként a
sportcsarnokot. Abban is egyezségre jutottak, hogy a református
iskola étkeztetését szeptembertől
a KÖSZI végzi majd.
Két intézmény élére is új
igazgató kerül az új tanévben.
A József Attila Általános Iskola
és a Bessenyei György Szakközépiskola intézményvezetőinek
megbízatása ugyanis e tanév
végén lejárt, ezért ez év áprilisában mindkét intézményvezetői állásra pályázatot írtak ki. A
jelenlegi igazgatók egyike sem
pályázott újabb öt évre, mindketten a nyugdíjba vonulást választották. A József Attila-iskola
vezetői tisztére két pályázat érkezett, és az ilyenkor szokásos, törvény által előírt nevelőtestületi,
érdekképviseleti szervezetekkel
való egyeztetéseket követően és
velük egyetértésben a testület
17:1 arányban a mostani igazgatóhelyettest, Hodosán Csabát
választotta az intézmény igazgatójává 2014. július 1-jéig. Nehéz
döntésnek bizonyult a Bessenyeiiskola igazgató-választása. A kiírásra négy pályázat érkezett, valamennyi pályázó az intézmény
jelenlegi dolgozója. A nevelőtestület és a fentebb említett érdekképviseletek Gáti Attila mellett
tették le a voksukat. A testületi
titkos szavazáson viszont ellenfelére, Pelyhéné Bartha Irén
javára szavaztak 9:8 arányban a
képviselők. Mivel az ilyen döntésekhez minősített többség (a
berettyóújfalui önkormányzat
számarányában minimum tíz
szavazat) szükséges, így igazgatónak egyiküket sem nevezhették
ki. Az érvénytelen szavazás miatt
kialakult patthelyzetet sokáig vitatták a képviselők. Végül arra a
közös álláspontra jutottak, hogy
mivel szeptember 1-jéig már nem
folytatható le újabb pályázati
eljárás, és nincs rosszabb egy felelős nélküli intézménynél, ezért
újabb titkos szavazással Pelyhéné
Bartha Irént bízták meg egy évre
a folytonosság érdekében. Ezek
után még ingatlaneladásokról,
szociális és népjóléti kérdésekről
is határoztak, és a szokásos különfélék napirendi pontjában a
város aktuális problémáit is felvetették. Az igen hosszúra nyúlt
testületi ülést végül Szeifert Ferenc polgármester berekesztette.

Postaládánkba érkeztek
Szeifert Ferenc Polgármester Úr részére
Berettyóújfalu
Tisztelt Polgármester Úr!
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2009. június 7-én, a délutáni órkában
végigvonuló tomboló vihar, jégeső következtében 40 település több mint hétezer
lakó és középülete károsodott.
A keletkezett károk felszámolása és a kárenyhítés érdekében a megye valamennyi tűzoltója berendelésre került szolgálati helyére, megerősítő erők érkeztek a környező megyékből. A kárelhárításban részt vettek a speciális mentők,
polgárőrök, önkéntes tűzoltószervezetek, segítők, esetenként több mint 300 fő
dolgozott a mentési munkálatokban.
Ezúton szeretnénk megköszönni Önnek és a településéről érkező segítő erőknek, hogy megfeszített munkát végeztek az érintett területen a vihar által okozott károk ideiglenes helyreállítása során.
A megtartott falugyűléseken és egyéb fórumokon a lakosság elismerését és köszönetét fejezte ki az elvégzett munkáért, segítségért, áldozatos helytállásukért.
Köszönjük felelősségteljes együttműködésüket, kívánunk munkájukhoz sok
sikert és jó egészséget.
Nyíregyháza, 2009. június 24.
Tisztelettel:
Seszták Oszkár,
a Megyei Védelmi Bizottság
elnöke
Levél az ismeretlennek
Kedves Danika!
Örülök, hogy boldog vagy, hogy
szerelmes és fiatal vagy. Megismerkedhettünk túláradó érzelmeddel,
ákom-bákom irományoddal, amit
nem restelltél a strand meszelt kerítésére felfirkálni. Remélem, a szeretett
leányzó díjazza „világra” szóló ötletedet. Danikám, nem akarlak bántani,
de igen nagyvonalú voltál vallomásoddal, mert ez a városnak és a város
adófizetőinek sok pénzébe kerül. És
elmondom azt is, szívhez szóló kitörésedet – sajnos – a leányzó nem tudja eltenni, a megnyilatkozási formád
pedig igen kiforratlan, értékromboló
látvány. Volna egy javaslatom, amit
rajtam kívül sokan szívesen vennének. Varázsold vissza nekünk, az itt
lakóknak a tiszta falat. Egy éjszaka
leple alatt eltüntethetnéd a firkákat,
és akkor majd elhisszük, hogy nagyon
ragaszkodsz Marikához, Adrikához
avagy Erikához.
Észrevesszük és becsüljük
munkájukat
Jártomban-keltemben azt látom,

Pernyák Sándor
tű. ezredes
főtanácsos, megyei igazgató
már megint dolgoznak. Dolgoznak
megállás nélkül. Akkor is, ha fúj a
szél, csepereg az eső, hideg tél van,
avagy forrón süt a nap. Sepregetnek,
gyomtalanítanak, szedik a csikket, a
papírt, a flakont. Két dolgos kezű nő.
Egyik szikár, másik molettes, barna.
Kezükben állandóan mozog a seprű.
Mögöttük tisztaság, rend uralkodik.
Megállnak és maguk is elégedetten
nézik a kezük nyomán kialakult
harmóniát. Ők a kórház körül tevékenykednek, és miközben magukért,
a családjukért dolgoznak, értünk is
tesznek. Biztosan vannak máshol is
ilyen munkacsoportok.
Mi, itt lakók köszönjük, hogy ilyen
dolgosak. Észrevettük! Szeretnénk
megszorítani a kezüket, szeretnék
megsimogatni őket. És ezenfelül mi
is tehetnénk értük annyit, hogy megbecsülve munkájukat, a csikkeket
nem dobáljuk szerteszét, a kocsiból
nem a parkírozóban hajigáljuk ki a
szemetet, a papírzsebkendőt zsebbe
rakjuk vagy a szemétbe. Kultúrember módjára viselkedünk, és azokat,
akik dolgoznak, munkájukat végzik,
így becsüljük meg.

Dr. Hamvas Lászlóné

Fotó: Kari

Az Arany János Gimnáziumban már megkezdődtek az iskolabővítési- és felújítási munkálatok. A kivitelezőkkel, a Generál Építő
Kft. képviselőivel a következő lapszámunkban beszélgetünk a
munkákról.

NETreFEL – MINDENKINEK!
INGYENES 20 ÓRÁS ALAPFOKÚ INTERNET OKTATÁS!
A kiscsoportos kurzusok ideje: 2009. július 6. – 2009. szeptember 30.
A képzés időtartama: 3 hét – 5 alkalom
• Világháló megismerése, böngészés
• Internetes vásárlás, e-ügyintézés, keresés stb.
• E-mail, postafiók létrehozása
• Internetes álláskeresés, önéletrajzok letöltése
• Egyéb kommunikációs lehetőségek
• Adatlapok, nyomtatványok letöltése
A tematika nem kötött, a részvevők egyéni érdeklődési körét figyelembe véve alakítjuk.
Érdeklődés és jelentkezés:
A TELEHÁZban, Berettyóújfalu, Bajcsy-Zs. u. 27.
(művelődési központ)
A képzésen résztvevők 3 évig térítésmentesen használhatják a Teleház számítógépeit
mind internetezés mind egyéb használat céljából.
Minden internet-használat iránt érdeklődőt várunk, korhatár nélkül.
A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával,
az eMagyarország Program keretében valósul meg.
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Királynék
vára

Harminchat éve a betegek szolgálatában
Semmelweis Ignácnak, az
anyák megmentőjének születésnapja, július 1-je alkalmából
Pro Sanitate Díjjal tüntették ki a
Gróf Tisza István Kórház főigazgató főorvosát, dr. Bulyovszky
Istvánt.

A tanév végén boldogan készülődtünk – a Hunyadi Mátyás
Tagiskola előtti parkolóban – a
„Borsodi Fonó” diósgyőri kirándulására.
Még nem jártunk ott, de az
információk, amiket olvastunk
róla, nagyon izgalmasak voltak.
Alsó tagozatos diákjainkat, a felsősök közül is sokan elkísérték.
Már maga az utazás is
élménydúsra sikeredett. Ahogy
a kilométerek szaporodtak, egyre több érdekességet, szépséget,
látványosságot fedeztünk fel a
tájban. Az időjárás csodás, nyári
meleget ígért, és mire a vár alá
értünk, már nagyon tudtuk ér-

Postaládánkba
érkezett

Kilencévesen modell lett a
berettyóújfalui kislány
Szarvas volt a házigazdája
június 16-tól 21-ig a Little Miss
Hungary 2009 gyermekszépségés tehetségkutató verseny országos
döntőjének. Ezt a megmérettetést ötödször rendezték meg
Magyarországon. Szarvasra 48
gyermek érkezett, akik a Székesfehérváron, Debrecenben és Budapesten megrendezett területi
elődöntőkről, majd a Dunakeszi
középdöntőről jutottak tovább a
döntőbe. A legszebbnek és legtehetségesebbnek ítélt kislány októberben Egyiptomba, a Little Miss
Word világversenyre utazhat.
Az öt napon át tartó döntőnek
a szarvasi Liget Wellness és Konferencia Hotel adott otthont. A
gyerekek három kategóriában versenyeztek, mini (4-7 éves), little
(8-11 éves) és tini (12-15 éves).
Juhász Boglárka 9 éves – little
kategóriában versenyzett. (Debrecen – Dunakeszi – Szarvas). A
gyerekek népviseletben, utcai és
alkalmi ruhában egyaránt színpadra léptek. Kötelező volt egy
2 perces Talent-show (ének vagy
táncprodukció, próza, stb. lehetett). Boglárka hastánc produkcióval lépett fel, igen nagy sikerrel.
A verseny díjkiosztó gáláját Szarvason, a Vajda Péter Művelődési Központban tartották június
20-án. A zsűri – melynek tagjai
között a szponzoráló cégek képviselték magukat – három kategóriában hirdetett győztest, mini,
little és tini. A világversenyre a
tini kategóriából Karakunyai
Virág mehet (12 éves). Boglárka
helyezést nem ért el ugyan, de nagyon sok élménnyel, sok új lehetőséggel tért haza. Bartalovics Ildikó védnök, a verseny főszervezője
viszont modelljei közé invitálta
Boglárkát.
Juhászné Gitye Ildikó
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Kultúra – Hirdetés

tékelni a gesztenyesor hűvösét.
Izgatottan léptünk be a lovagi
vár kapuján, és igyekeztünk nem
elveszni a tömegben. Mindenki
kíváncsi volt I. Lajos király kedvenc várára.
A szervezők, a várban dolgozók mindent elkövettek, hogy felidézzék, visszaadják számunkra a
régi korok legendás hangulatát.
Megmutatták a csillagdobálás
és íjászat technikáját, majd teret
adtak a fiatal tehetségek kibontakozásának.
A várban vezetővel lehet közlekedni, nekünk is volt egy nagyon
kedves, türelmes kalauzunk, aki a
királyi udvarba is felvitt minket.
A meredek lépcsősor megmászása
után először Orsolya úrhölggyel
találkoztunk, aki aztán királynét és fegyverhordozót választott
közülünk. A korhű öltözékek felvétele után a király XXI. századi
megszemélyesítőjével is találkozhattunk.
A komoly, méltóságteljes férfiú, vára kőteraszáról köszöntött
bennünket. Nekünk egyszerű
látogatóknak, illett hangos éljenzéssel köszönteni őt. Sajnos volt
köztünk olyan személy, aki ezt
nem tette meg, őt a király egy rövid időre kalodába záratta, mindenki legnagyobb derültségére.
Az északnyugati toronyban
működő királyi éremverdébe – a
látogatókat – Orsolya úrhölgy
és Nagy Lajos király vezette. Itt

a kézi éremverőkkel mindenki
maga készíthette el a Lajos dénárt.
A lovagi torna izgalmai után
– a Rondellában – fegyver- és
páncélkiállítást néztünk, ahol a
X. századi normann viseletektől,
a Hunyadiak korában készült
páncélok másolatáig mindent
láthattunk, és mindent le is fotózhattunk.
A Kazamatába leereszkedve, a
virágzó középkori élet eseményeit,
Kassa város címeradományozási
ceremóniáját Nagy Lajost nemesei és lovagjai körében láthattuk.
Az egyik saroktoronyban érdekes
fegyver- és harcviselet bemutatót
láthattunk. A bemutatót színesítette, hogy az önként jelentkezők
fel is próbálhatták a sodronyinget, sisakot, páncélt; kipróbálhatták, hogy a nem is olyan csekély
súlyú fegyverzet viselése komoly
izomerőt igényelt.
A nap zárásaként a „Szinva”
néptánccsoport műsorában gyönyörködtünk. Először a kicsik,
majd az ifjak műsorát láttuk. Vidám, színes, remekül koreografált
és tehetségesen eltáncolt repertoárt tártak elénk.
Kicsit elfáradtunk, de tele élményekkel hagytuk el a királynék
várát.
Mindenkinek jó szívvel ajánlom, hiszen egész nyáron látogatható.
Erősné Árgyelán Ildikó

Bástya Vas-Műszaki Üzlet!
Berettyóújfaluban a piacnál, a szolárium helyén!
(A strand bejárata mellett)

Kínálatunk:
kézi szerszámok, szerszámnyelek, elektromos kisgépek • zárak, lakatok, vasalások
csavaráruk, szegek, elektródák • tüzeléstechnikai cikkek (tűzrostélyok, kályhacsövek)
mezőgazdasági szeráruk, huzalok • láncok • vízszerelvények, idomok, csaptelepek,
forgácsoló szerszámok, fa-, fém-, kőzetfúrók

Tisztelettel várok
minden kedves vásárlót!
Nyitva tartás: H.–P.: 7:30-16 óra, Szo.: 7.30-12 óra

Áraink a földön járnak!
Tisztelettel: Nagy Sándor (üzletvezető)

30-653-0348

A kitüntetésre – mellyel az
egészségügyi ellátás érdekében
kifejtett kiemelkedő szakmai vagy
közszolgálati tevékenységet jutalmazzák – idén hárman találtattak
érdemesnek Hajdú-Bihar megyében, ezért is nagy megtiszteltetés,
hogy az elismerést épp – a debreceni klinika és megyei kórház mellett kissé mindig háttérbe szorított
– kórházunk főigazgatója kapta,
melyet az egészségügyi miniszter
személyesen adott át július 1-jén.
E jeles alkalomból dr. Bulyovszky
István az elmúlt 36 év törekvéseiről, örömeiről és nehézségeiről
beszélt orvosként és intézményvezetőként a Bihari Hírlapnak.
– Meglepődtem én is, mint
bárki, aki egy ilyen rangos kitüntetést kap, hiszen a BatthányStrattmann Díj mellett ez a
legrangosabb elismerése egy
egészségügyben
dolgozónak.
Külön öröm, hogy a díjátadáson
Szeifert Ferenc polgármester is jelen volt az Egészségügyi Minisztériumban, ami számomra azt jelenti, hogy Berettyóújfalu városa
is egyetértett a miniszteri döntéssel. Ez azért jóleső érzés, mert orvosi működésem 36 évéből 26-ot
töltöttem az újfalui kórházban.
– Milyenek voltak a kezdetek?
– Akkor a sebészeti osztály
részlegeként működő urológián
kezdtem itt, Berettyóújfaluban,
melyet sikerült 10 év után önálló
osztállyá szerveznünk, és önálló
osztályként elismertetnünk olyan
szakmai munkavégzéssel, hogy
léte ne kérdőjeleződhessen meg
sem az akkori menedzsmentben,
sem a szakmán belül. Gondolom
ennek a munkának is az eredménye, hogy négy éve az intézmény
főigazgatójának
választottak,
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mely tisztségemben hasonló ambíciókkal, törekvésekkel láttam a
feladatokhoz.
– Az elmúlt pár esztendő nem
számított az egészségügy diadalmenetének. A törvényi rendelkezések
szerkezetátalakításokra, a financiális
változások leépítésekre, szűkítésekre
kényszerítették az ország valamen�nyi kórházát, a „sztárintézmények”,
a klinikáktól a megyei kórházakon
keresztül a kis- és közepesekig. Nem
könnyű négy évet tudhat kórházigazgatóként Ön sem maga mögött.
– Négy évvel ezelőtt a kórház
pénzügyi és szakmai egyben
maradása is kérdéses volt. De egy
jó csapatmunka – amelynek én
mindig is híve voltam, nem éppen
Murphy miatt, aki azt mondta: a
csapatmunka azért jó, mert van
kire áthárítani a felelősséget, épp
ellenkezőleg, itt mindenkinek
megvolt, megvan a maga felelőssége – az elmúlt négy év eredménye
az, hogy ma már senki nem kérdőjelezi meg a kórház létjogosultságát,
és nem csak az ellátási körzetünkhöz tartozó közel 90 ezer ember
miatt. Szakmailag is be tudta az
alkalmasságát bizonyítani az intézmény, és feladatellátása mellett egy
szellemi központtá is tudott válni a
városban és a térségben is, és mindemellett ma is a legnagyobb munkaadó a környéken. Túlzás volna
azt állítani, hogy a kórház anyagi
helyzete jó, hiszen közismert, hogy
évek óta nagymértékű elvonások

történnek az egészségügyből, és
ilyen helyzetben már az is eredménynek számít, hogy a romlás
mértéke nálunk alacsonyabb az
átlagnál, tehát a többi kórházzal
összevetve kisebb szintű. Négy éve
75 millió forint mínuszunk volt, és
ez gyakorlatilag mára sem növekedett oly mértékben, mint az korábban prognosztizálva volt.
– E mögött nyilván óriási erőfeszítések, szerkezeti változtatások és
fájdalmas leépítések is vannak.
– Nagyon szűkösek a lehetőségek és nehezek a körülmények
most is, de a kezdeti feszültségek
csendesedtek. Négy éve volt egy
már jóval korábban kialakult merev struktúránk, egy elöregedett
orvosi karunk, ezen változtatnunk
kellett. Most úgy hiszem, jó 15-20
évre mindezt megoldottuk. Megpróbáltuk a legjobban kiaknázni
az adott lehetőségeket. Egy olyan
jövőképet alakítottunk ki, amely
az elkövetkező évtizedekre stabil
szerkezettel, szakmai hozzárendeléssel biztosítja az intézmény XXI.
századinak megfelelő feladatellátását. Ehhez köszönöm minden
dolgozónknak, az önkormányzatnak az aktív támogatását, mert
csak így volt, és a jövőben is csak
így lesz lehetséges, hogy mindenki szemében bebizonyosodjék az,
hogy itt kell kórház, kellenek aktív
ágyak, magasszintű egészségügyi
ellátás kell.
L. M.

Sikerek a Bessenyeiben
A Bessenyei György Szakközépiskola és Arany János Kollégium tanulói rendszeresen
részt vesznek a különféle tanulmányi, sport és kulturális
versenyeken, ahol általában
becsülettel helyt is állnak. Ezt
bizonyítják az elmúlt tanévben
elért szép sikerek is.
Az NSZFI (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet)
által meghirdetett országos szakmai versenyen Frankó Zsuzsa 13.d
osztályos pedagógia szakos tanuló
11. helyezést ért el. A versenyen
147 iskolából, 410 tanuló, közel
200 szakmát képviselt, s így bizony
meglehetősen nehéz volt bejutni a
döntőbe. Zsuzsa az elismerő oklevél mellé 50 pluszpontot is kapott,
amely jól jön majd neki az egyetemi felvételijéhez. Felkészítői: Móni
Zsuzsanna, Bakó Eszter és Vágóné
Tóth Zsuzsa voltak.
Nem kisebb dicsőséget szereztek
informatikus tanulóink sem, akik a
Multimédia-fejlesztő országos szakmai versenyen vettek részt. A rendkívül nehéz írásbeli forduló után,
ahol egy multimédiás mestermunkát kellett készíteni, már csak 12-en
kerültek a döntőbe.
Nagy örömünkre, köztük volt
Szőllősi Norbert 14. a osztályos
tanuló is, akinek sikerült megszereznie az országos 10. helyet. Felkészítő tanárai: Pelbártné Zöld Klára,
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Borsos Lajos, Zsuró Tamás és Szima
Sándor voltak.
Miskolcon rendezték meg az V.
Országos középiskolai rendészeti
csapatversenyt, ahol nem csupán
elméleti tudásukról, hanem ügyességükről, a szakmára való rátermettségükről is tanúbizonyságot kellett
tenniük a tanulóknak. A belügyi,
számítástechnikai, önvédelmi, lövészeti, katasztrófavédelmi stb.
feladatok mellett idegen nyelven is
kommunikálniuk kellett a versenyzőknek. Az első forduló után kis
csapatunk még az előkelő 6. helyen
állt e nemes, emberpróbáló versenyen, de aztán sajnos egy kicsit elpártolt tőlük a szerencse, s végül a
18. helyen végeztek. Természetesen
ez is nagyon szép eredmény egy

országos versenyen, ahol 44 csapat
mérte össze az erejét! Versenyzőink:
Németh Anikó, Czifra Péter, Nagy
Sándor, Kállai Zoltán és Poszet Péter voltak. A felkészülésben Rinyu
Sándor, valamint az idegen nyelvet
és a szakmai tárgyakat tanító kollégák segítették őket. Képviselte
magát iskolánk a Sinka István Városi Könyvtár által szervezett „Oly
korban éltem én e földön…” című
versmondóversenyen is, ahol Tóth
Alexandra 12. g osztályos tanulónk
II. helyezést ért el, akinek Mitykóné
Tikász Anna nyújtott segítséget. Egy
pedagógus számára a legnagyobb
öröm, ha tanítványai sikeresek. Köszönjük gyerekek, és szívből gratulálunk Nektek és tanáraitoknak!
Sári Tivadarné
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és tagiskolája „legjei”
EGYÉNI teljesítmények
Név

Fotók: Kari

A Berettyóújfalui II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és tagiskolája, a Hunyadi Mátyás Általános
Iskola nehéz, küzdelmes oktató
– nevelő munka után sikeresen és
eredményesen zárta a 2008/2009es tanévet. Tanulóink tanulmányi
eredményei javultak – vagy a tavalyi évhez hasonló eredményeket
mutatnak –, ami nem lebecsülendő
eredmény társadalmunk, a közoktatás mai állapotát szemlélve. Javultak hiányzási mutatóink, kevesebb
lett a bukás az elmúlt tanévhez
viszonyítva, tanulóink közel egyharmada részesült elismerésben a
tanévben végzett kiemelkedő mun-

kájáért. Túl vagyunk egy költözésen, és nagy várakozással nézünk a
következő tanévre, hiszen legalább
egy fél évig új környezetben kell
legalább ilyen szinten, vagy amit
kitűztünk magunk elé, még jobban teljesítenünk. Tantestületünk
lelkiismeretes munkája mellett biztosíték erre tanulóink derékhadának tudásvágya, szorgalma, és az a
tanulói elit, aki az élen járva példát
mutat tanulótársainak. Álljon itt
azon tanulók névsora, akik példát
mutatva a tanulmányi, a sport és
sok más versenyen elért eredményeikkel a legtöbbet tették az iskola jó
hírnevének öregbítéséért.

osztály eredmény

verseny

Bodnár Brigitta

3. b.

1., 1.

„Képzelet Varázspálca” térségi rajzverseny – Nagyrábé, Képzőművészeti verseny megyei fordulója – Debrecen

Bohács István

1. a.

1., 2.

MÖBIUSZ megyei matematikaverseny, Kisokosok megyei tanulmányi versenye

Hajdú Krisztina

4. b.

1., 1., 1., 3.

Együtt az iskoláért vers- és prózamondó verseny, Területi versmondóverseny, Babszem Jankó megyei mesemondóverseny, Mesél a Sárrét megyei mesemondóverseny

Tóth Nóra

4. a.

1., 1., 1.

„Miénk a tudás” megyei matematikaverseny – egyéni, „Miénk a tudás” megyei tanulmányi verseny – csapat, MÖBIUSZ megyei matematikaverseny – csapat

Tóth Tamás

1. a.

1., 2., 2.

TÖPRENGŐ megyei matematikaverseny, MÓRA matek megyei matematikaverseny, Kisokosok megyei tanulmányi versenye

Török László

4. b.

1., 2., 1.

MÖBIUSZ megyei matematikaverseny – egyéni és csapat, „Miénk a tudás” megyei tanulmányi verseny – egyéni, „Miénk a tudás” megyei tanulmányi verseny – csapat

Fekete Fanni

3. b.

1., 2., 2., 2.

MÖBIUSZ megyei matematikaverseny – csapat, MÖBIUSZ megyei matematikaverseny – egyéni, „Képzelet Varázsa” térségi szavalóverseny, Térségi népdalverseny

Tikos Bernadett

5. a.

1., 2., 3.

MÖBIUSZ megyei matematikaverseny – csapat, Benedek Elek matematikaverseny – egyéni, MÖBIUSZ megyei matematikaverseny – egyéni

Török Gréta

1. a.

1., 2., 2., 3.

MÖBIUSZ megyei matematikaverseny – csapat, MÖBIUSZ megyei matematikaverseny – egyéni, Kisokosok megyei tanulmányi verseny – csapat, Térségi népdalverseny

Balogh Sára

2. a.

1., 3., 3.

Tanulmányi verseny – egyéni, Tanulmányi verseny – csapat, A Magyar Harcos Sport Egyesület versenye

Brandtner Lilla

4. a.

3.

Babszem Jankó mesemondóverseny – Téglás

Gácsi Dániel

7. b.

3.

Benedek Elek matematikaverseny

Kovács Marcell

1. a.

3.

Mesél a sárrét megyei mesemondóverseny

Madarász Richárd

6. b.

3.

Benedek Elek matematikaverseny

Madarász Viktor

8. b.

3., 10.

Benedek Elek matematikaverseny, London Bridge angol nyelvi verseny

Bukta Vanessza

4. b.

4., 5., 2., 6.

IDO táncok magyar bajnokság, Győri országos pontszerzőverseny – Győr – szóló, Győri országos pontszerzőverseny – Győr – formáció, Belgrádi Európa-bajnokság –
Belgrád – formáció

Szabó Nóra

8. a.

bronz fok.

Kazinczy-verseny

Kis Antónia

3. a.

3.

Megyei mesemondóverseny

Garamvölgyi Petra 2. a.

3.

Képzelet világa megyei szavalóverseny

Burzuk Brigitta

6. a.

3.

Aranytoll helyesíróverseny

Borza Fruzsina

2. b.

2.

Megyei mesemondóverseny

Tikos Valéria

2. b.

2.

Megyei mesemondóverseny

Tamás Boglárka

4. b.

5.

„Mienk a tudás” megyei tanulmányi verseny

Incze Tamara Lívia

4.

Kézilabda III. kcs. lány

Mályi Márton

2.

Kézilabda III. kcs. fiú

Szűcs Csaba

2., 3.

Kézilabda IV. kcs. fiú, kézilabda országos elődöntő

CSAPAT teljesítmények
név

Osztály

eredmény

verseny

Szőllősi Illés – Erdei Csaba – Horváth Bence – Lakatos Márk – Kiss Dániel
– Tarr Mátyás

4. b.

1., 10., 2.

MGYLSZ körzeti labdarúgóverseny, MGYLSZ megyei labdarúgóverseny, Diákolimpia

Dorogi Ádám – Takács László – Bukta József – Czirják Tibor – Hegyesi
Roland – Szabó Vivien

5. a. – 3. b., 3. b. – 7. b., 6.
b. – 1. a.

1.

MÖBIUSZ megyei matematikaverseny

Tóth Nóra – Török László – Tamás Boglárka – Török László

4. a. – 4. b., 4. b. – 4. b.

1.

„Mienk a tudás” megyei tanulmányi verseny

Kis Antónia – Balogh Csaba – Szíjgyártó Kamilla

3. a.

1.

Környezetvédelmi verseny – Hajdúböszörmény

Stanojevic Melissza – Szántó Anett – Fekete Regina

3. a.

3.

Környezetvédelmi verseny – Hajdúböszörmény

Borbély Dóra – Gáll Csaba – Fazekas Máté – Madarász Viktor

7. a. – 7. b., 7. b. – 8. b.

3.

Földünk és környezetünk verseny

Balogh Sára – Erdélyi Nóra – Varga Csaba

2. a.

3.

Megyei tanulmányi verseny

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola – Hunyadi Mátyás Tagiskola
név

osztály

eredmény

Verseny

Tolvaj Petra

3. c.

2.

Megyei komplex tanulmányi verseny 3. osztályosoknak – egyéni

Nagy Martin
Gyula

4. c.

1., 3., 5., 2.

Megyei komplex tanulmányi verseny 4. osztályosoknak – egyéni, Megyei komplex tanulmányi verseny 4. osztályosoknak – csapat, Megyei alapműveleti matematikaverseny
– egyéni, TIKÖVIZIG környezetvédelmi verseny – csapat

Borsós Kristóf

5. c.

3., 1.

Nemzetközi úszóverseny, Szentes – egyéni, Megyei diákolimpia – úszás – egyéni

Balog István

7. c.

1., 6., 4., 2.

MÖBIUSZ megyei matematikaverseny – egyéni, Megyei alapműveleti matematikaverseny – egyéni, Megyei katasztrófavédelmi verseny – csapat, TIKÖVIZIG környezetvédelmi verseny – csapat

Mihucz Márton

7. c.

4., 5., 2.

Országos diákolimpia – úszás – egyéni, Országos Árpád Kupa úszóverseny – egyéni, Nemzetközi úszóverseny, Szentes – egyéni
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TESCO Berettyóújfalu
Hallotta már?
Hamarosan megnyit a Tesco áruház
Berettyóújfaluban!
Örömmel tudatjuk, hogy hamarosan megnyitjuk áruházunkat Berettyóújfaluban!
Gazdag kínálattal, kedvező árakkal és segítőkész személyzettel várjuk vásárlóinkat, akik remélhetőleg hamarosan törzsvásárlóinkká válnak!

Áruházunk könnyedén megközelíthető
autóval, kerékpárral. Érdemes is megközelíteni, hiszen végre egy helyen megtalál szinte mindent, legyen az ruházat, élelmiszer,
játék, kozmetikum, sport- vagy tisztítószer.

Hallotta már,
hogy megéri benézni?
Áruházunkban mindennap vonzó akciókkal, folyamatosan megújuló választékkal és nagyszerű árakkal várjuk majd! Kedvére válogathat
helyben sütött kenyereinkből és péksüteményeinkből,
valamint a friss húsáruból! Ráadásul vásárlásai után pontokat is gyűjthet, melyekért jelentős kedvezménnyel vásárolhat egyedülálló Tefal-edényeket. Az akció részleteit
megtudhatja az áruházban.

Hallotta már,
hogy mekkora lesz a kínálat?
E
 gészséges A friss gyümölcs és zöldség a fáradtság
legjobb ellenszere! Egyen naponta 3-szor zöldséget
és gyümölcsöt! A TESCO gondol vásárlói egészségére, ezért Berettyóújfaluban is különösen kedvező
áron kínálja majd ezeket a termékeket.
 Sokoldalú Keresse egyre bővülő Tesco Színes termékcsaládunkat berettyóújfalui hipermarketünkben
is! Ezek a minőségi termékek rendkívül kedvező
áron kaphatók. Ne feledkezzen meg a Tesco Családi
márkáiról sem, amelyek között a család minden tagja minden alkalomra talál valami finomságot.
 Divatos Tudja, hogy a Cherokee és az F&F ruhamárka
Magyarországon kizárólag a TESCO áruházakban kapható? Öltöztesse Ön is családját divatosan és olcsón!

Hallotta már,
mit kínál majd a Tesco Üzletsor?
Hamarosan szeretettel várjuk a Tesco Üzletsoron is,
ahol a nyitás alkalmából szintén számos kedvezményben
részesülhet! Az Üzletsor 15 üzlettel, rendkívül kedvező
nyitvatartási idővel áll a vásárlók rendelkezésére, többek
közt az alábbi szolgáltatásokkal:
•
•
•
•
•

cipőbolt
virágüzlet
pénzváltó
bizsu, divat kiegészítők
gyógyszertár

Reméljük, hamarosan Önt is üdvözölhetjük áruházunkban. Kellemes vásárlást és élményekkel teli időtöltést kívánunk!

Tesco Berettyóújfalu
4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 10.
Nyitva tartás: minden nap 6–22 óráig
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Örömteli számadás egy nehéz tanév végén
A közoktatást „megkörnyékező” törvények, rendelkezések,
ítéletek, baljós bírálatok már tömkelegével születtek meg széles e
világon. És igaz ez kis hazánkra
is, ahol a mai gazdasági és ezzel
párhuzamosan jelentkező morális
„ingoványban” talán még nehezebben találunk „lámpást” a hétköznapokban. Átéljük ezt mint
városlakók is, és féltjük az értékeinket. A József Attila Általános
Iskola, EPSZ és minden tagintézménye – ezekben a nehéz időkben
is – konokul tartja magát ahhoz az
elképzeléséhez, hogy a gyerekekben rejlő szép jövő kibontakoztatása a legfontosabb és legnemesebb feladat. E szerint végeztük a
2008/2009-es tanévben is a munkánkat, és az ebben rejlő szellemi
„többletlehetőséggel” próbáltuk
meg felvértezni az intézményünkbe járó 726 tanulót is.Az iskolák a
tanév befejezése után számadással
tartoznak a szülők, a gyerekek és a
város irányába. Az elvégzett munka visszaigazolása pedig csak a tényeken keresztül valósulhat meg.
Éppen ezért mi most úgy gondoltuk, hogy álljon itt két „tételes”
felsorolás az intézményünkben
megvalósult legfontosabb programokról és a különböző tanulmányi versenyeken legjobb eredményeket elért tanulóinkról.
Főbb rendezvényeink a tanév
során:
• Sportnap Bakonszegen minden tagintézmény részvételével
• Széchenyi-emléknap
• Szüreti mulatság a Széchenyi
István Tagiskolában
• A 2009-es Zrínyi Miklós
matematikaverseny megyei fordulójának megrendezése a Széchenyi
István Tagiskolában
• A Víz világnapja – rendezvények a Széchenyi István Tagiskolában
• Adventi hetek rendezvényso-

rozat a József Attila Tagiskolában
• József Attila ünnepi hét
• „Az információ hatalom”
országos informatikai verseny a
József Attila Tagiskolában
• Tantestületi csapatépítő
tréningek Füzesgyarmaton és a
Szalajka-ligetben
Versenyeredményeink:
József Attila Tagiskola:
Csapó Enikő 1. a – „Kisoko
sok” – megyei komplex tanulmányi verseny – I. helyezés
Ispán Tamás 1. a – „Kisoko
sok” – megyei komplex tanulmányi verseny – I. helyezés
Kocsis Janka 1. b – „Kisoko
sok” – komplex tanulmányi csapatverseny – I. helyezés
Csarkó Zsolt 2. a – Möbiusz
megyei matematikaverseny – III.
hely
Kurtán Kitti 2. b – Megyei
komplex tanulmányi csapatverseny – I. helyezés, Möbiusz megyei matematikaverseny – I. helyezés
Berke Orsolya 2. b – Megyei
komplex tanulmányi csapatverseny – I. helyezés
Ványi Gréta Zulejka 2. b –
Megyei komplex tanulmányi csapatverseny – I. helyezés
Frank Nátán 3. a – Möbiusz
megyei matematikaverseny – I.
helyezés
Pellei Sándor 3. b – Möbiusz
megyei matematikaverseny – I.
helyezés
Szabó Levente 4. a – Möbiusz
megyei matematikaverseny – I.
helyezés
Vezendi Péter 4. a – Möbiusz
megyei matematikaverseny – I.
helyezés
Ökrös Renáta 5. a – Országos
diákolimpia-úszás – IV. helyezés
Szabó Sára 5. b – Országos
Kaán Károly természetismereti

verseny, megyei forduló – II. helyezés, Simonyi Zsigmond helyesíróverseny, megyei forduló – IV.
helyezés
Kállai Krisztina 6. b – a Kaán
Károly országos természet- és környezetismereti verseny, megyei
forduló – II. helyezés
Bagossy Attila 7. a – Savaria
országos történelem tanulmányi
verseny, országos döntő – V. helyezés, Herman Ottó országos
biológiaverseny, megyei forduló –
III. helyezés
Varga Bálint 7. a – Herman
Ottó országos tanulmányi verseny, megyei forduló – III. helyezés, Megyei tehetséggondozó biológiaverseny – III. helyezés
Kurtán Bettina 7. b – Megyei
tehetséggondozó biológiaverseny
– I. helyezés, Megyei komplex tanulmányi verseny – I. helyezés,
Ferenczi Fanni 8. a – Aranytoll megyei helyesíróverseny – IV.
helyezés
Bukus Kornél 8. b – Megyei
német nyelvi tanulmányi verseny
– IV. helyezés
Széchenyi István Tagiskola:
Bodnár Bettina 4. o.: „Képzelet – varázspálca” területi rajzverseny– I. helyezés
Szigeti Izabella 5. o.: Kazinczy szépkiejtési verseny, kistérségi
forduló – I. helyezés
Szabó Dóra 6. o.: Diákolimpia – falmászás – országos forduló
– III. helyezés, Factory Magyar
Sportmászó Kupa – IV. helyezés
Carvalho Diána 5. o.: Kistérségi bihari népdalverseny – I.
helyezés
Szabó Viktória 7. o.: Szabó
Magda megyei prózamondó verseny – I. helyezés
Szilágyi Enikő 8. osztály:
Alapműveleti matematika verseny, megyei forduló – I. helyezés
A tantestület

Tanulmányi sikerek a Toldiban
Nemzetközi versenyek
• Genius Logicus nemzetközi verseny: Tamics Ádám (8. b) arany
minősítés, Vaszkó Márk (8.
b) ezüst minősítés. Felkészítő:
Fazekasné Boros Mária
Országos versenyek
• Református iskolák országos tanulmányi versenye – Debrecen:
Ecsedi Noémi (8. b) és Bene
Krisztina (8. a) – német I.
hely, felkészítő: Tarcsi Tiborné;
Papp Ágnes (5. o.) – rajz, II.
hely, felkészítő: Fábiánné Kiss
Gabriella
• Református Általános Iskola és
Kollégium országos meseíró versenye – Tiszakécske: Papp Balázs (3. o.) – I. hely, felkészítő:
Fábiánné Kiss Gabriella
• 13. Országos református zsoltáréneklő-verseny – Budapest:
Kisikán Debóra (4. o.) – arany
minősítés, Kisikán Petra (6.
o.) – arany minősítés, különdíj,
Kisikán Hanna (2. o.) – ezüst
minősítés, Papp Balázs (3. o.) –
ezüst minősítés, Molnár Zsolt
(7. a) – ezüst minősítés, Czakó
Arnold – ezüst minősítés, felkészítő: Szarka Istvánné
• V. Országos Könyvszemle meseíró- és mesemondóverseny –
Debrecen: Ecsedi János (3. o.)
meséje elődöntőbe (a legjobb 10
közé) került, és kiadványban is
megjelent. Felkészítő: Fábiánné
Kiss Gabriella
• Kócsagtoll – Országos szépíróverseny – Tiszakécske: Papp
Máté (6. o.) – II. hely, Cser Tímea (7.b) – különdíj, felkészítő:
Bedéné Hodosán Katalin.
• Református iskolák országos
úszóversenye – Mezőtúr: Bene
Krisztina (8.a) gyorsúszás – I.
hely, hátúszás – II. hely, mellúszás – III. hely, pille – III. hely,
Kinter Márk (2. o.) mellúszás –
II. hely, hátúszás – III. hely
• Országos úszóverseny – Nyír
adony: Kinter Márk (2. o.) – I.
hely, Református iskolák országos levelezős versenye – Nagykőrös, Ecsedi Noémi (8. b), német
– I. hely, Bene László (6. o.),
német – II. hely, Majoros Anita
(6. o.), német – III. hely, felkészítő: Tarcsi Tiborné. Urbán

Fotók: Kari
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Péter (5. o.), angol – III. hely
felkészítő: Mészáros Andrásné.
Daróczi Réka (6. o.), történelem – III. hely, Papp Nándor
(7.a), történelem – III. hely, felkészítő: Bedéné Hodosán Katalin. Papp Balázs (3. o.) magyar
– III. hely, felkészítő: Fábiánné
Kiss Gabriella és Jakabné Bogáti
Ildikó

• Megyei versmondó verseny –
Debrecen: Ecsedi János (3. o.)
– I. hely, felkészítő: Fábiánné
Kiss Gabriella

• Biblia a versben – vers a Bibliában országos versmondóverseny
– Karcag: Ecsedi Noémi (8.
b) – III. hely, felkészítő: Bedéné
Hodosán Katalin

• Herman Ottó országos biológia
verseny megyei fordulója – Debrecen: Vékony Viktória (8.b)
– II. hely, felkészítő: Szatmári
Lajosné

Regionális versenyek
• Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma regionális tehetségkutató verseny németből:
Bene Krisztina (8. a) – I. hely,
Ecsedi Noémi (8. b) – III. hely,
felkészítő: Tarcsi Tiborné

Területi versenyek
• Bocskai-napok – Biharkeresztes:
Szépolvasó-verseny:
Lakatos
Viktória (8. a) – I. hely, felkészítő: Papp Lívia

• Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma regionális tehetségkutató verseny angolból:
Varga Anita (8. b) – III. hely,
felkészítő: Papp Lívia
• Sajó Károly Kárpát-medencei
regionális
környezetvédelmi
verseny – Hajdúböszörmény:
Bene Krisztina, Medgyesi
Éva, Nyeste Katinka (8.a) – I.
hely, felkészítő: Fazekasné Boros
Mária és Siteri Róbert
• K árpát-medencei rovásírás verseny, Észak-kelet magyarországi területi verseny – Debrecen:
Nyeste Katinka (8. a) – II. hely,
felkészítő: Siteri Róbert
• Hajdúsági úszókupa: Kinter
Márk (2. o.) hátúszás III. hely
Megyei versenyek
• Érted – szövegértési verseny,

megyei forduló német nyelvből
– Püspökladány: Ecsedi Noémi
(8. b) – I. hely, Harangi István
(7. b) – II. hely, felkészítő: Tarcsi
Tiborné

• Műveltségi vetélkedő: Bene
Krisztina, Marinecz Attila,
Vincze Lajos (8. a) csapata – I.
hely
• „Képzelet-varázspálca”
térségi versmondó és rajzverseny –
Nagyrábé: Ecsedi János (3. o.)
versmondás – I. hely, Sipos Rebeka (1. o.) rajz I. hely, Ferenczi
Lara (2. o.) rajz II. hely, felkészítő: Fábiánné Kiss Gabriella.
• Diákolimpia, labdarúgás, körzeti döntő – Berettyóújfalu: II.
hely a II. korcsoportban. Csapattagok: Ecsedi János, Mező
Antal, Varga Árpád (3. o.),
Fekete Máté, Ilóczki Márk,
Nagy Tamás, Kiss Imre, Pap
József, Tarcsi Dániel (4. o.),
felkészítő: Medgyesi Rezső
• Éneklő Ifjúság kórustalálkozó –
Berettyóújfalu: Énekkar – arany
minősítés, felkészítő: Szarka
Istvánné

Az Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/9-es tanévi munkájáról
Az iskola berettyóújfalui székhelyén ebben a tanévben 198
tanuló vett részt a képzésben,
képző- és iparművészeti és
táncművészeti ágon.
Az intézmény még öt telephelyen működik a Berettyóújfalui kistérségben, összesen 605
tanulót oktatva. Az idén eddig
459 díj érkezett intézményi szinten, ebből az újfalui gyerekek
61 nemzetközi, 114 országos, 16
megyei díjat szereztek a különféle
pályázatokon, versenyeken. Táncosaink fellépései színesítették
a város és a kistérség kulturális
rendezvényeit, produkciójukkal
eljutottak Debrecenbe és Budapestre is. Tanáraink több városi
rendezvényhez kapcsolódó kézműves foglakozást tartottak a
tanév során.
Az idén az iskola és az alapítvány munkája több média érdeklődését is felkeltette. Forgatott
nálunk a Duna Tv és a BBC, a

Tv2, a svájci TV és az ATV is.
Riportot készített több ízben velünk a Kossuth Rádió, a helyiek
mellett több országos újság írt
rólunk, például a Köznevelés, a
Marie Claier, a Piknik, a Blikk
Nők, a Taní-tani, a Támpont és
több internetes fórum, mint a
Figyelő, az Osztályfőnökök honlapja vagy az Egyszervolt.hu.
Kiállításunk volt Budapesten,
a Gyermekek Háza tavaszi fesztiválján és az Ujhelyi Imre Galériában. Mi voltunk a partnerek a
Moholy Nagy Művészeti Egyetem háromnapos projektjében,
amit Babarczy Eszter koordinált,
és ezenkívül is több kirándulásra
vihettük el a gyerekeket, a Velencei-tóhoz, a Gyermekek Házába,
a Vérmezőre vagy az ARC csapatának meghívásában a Csodák
Palotájába. Megtartottuk Beret�tyóújfaluban a 2. „Tehén napját”,
amin 170 gyerek vehetett részt.
Sok látogatót fogadtunk felsőoktatási intézményekből, általános

és művészeti iskolákból, szerte az
országból. Szerveztünk pedagógiai konferenciát novemberben,
havonta műhelyfoglalkozásokat
pedagógusoknak, neves előadókkal, mint Vekerdy Tamás,
Szuhay Péter vagy Havas Gábor,
és még sok más híres szakemberrel. Meghívást kaptunk újra Portugáliába, ahol két tanítványunk
képviselte Magyarországot.
Több pedagógiai konferencián, továbbképzésen népszerűsíthettük pedagógiánkat, pl.
a Mindengyerek konferencián,
Budapesten, Pozsonyban, Komáromban, Pécsett. Tanáraink
az idén is bemutatkoztak hagyományos karácsonyi kiállítással a
Bihari Múzeumban. Felkérésre
festettünk egy elefántot az Elefánt Holding szervezésében, jelenleg a budapesti Westend-ben
van kiállítva. Ebben a tanévben
iskolánk szociális munkája is kimagasló volt, adományozási akcióink a hat telephelyen mintegy

80 hátrányos helyzetű tanítványunk családjára terjedt ki. Nagy
örömünkre sok, azóta is működő
adományozási csatornát sikerült
megnyitnunk.
Iskolánk munkáját több díjjal
is elismerte a szakma, így az elmúlt év júniusában az OKM Teleki Blanka-díjjal, decemberben
az Alapítványi és Magániskolák
Egyesülete Várhegyi György-díjjal, januárban az OKM Apáczai
Csere János-díjjal, a Szociális és
Családügyi Minisztérium elismerő
oklevéllel jutalmazta munkánkat.
A tanévzáró ünnepségen adtuk át hagyományos díjainkat
is, az Igazgyöngy Gyermekdíjat,
amit az idén Imre Beáta kapott,
mint a legtöbb díj elnyerője, a
Szülői Díjat, amit Pénzes Károly
és felesége kapott a tanév során
nyújtott segítségükért és a Támogatói Díjat, amit az idén Geszti
Péter csapatának, az ARC KFTnek ítélt oda a kuratórium. Egy
másik támogató Vaszkó Márta,

Mező Károly tanulmányait kívánta támogatni, és egy számítógépet adományozott nekik,
amit szintén az évzárón adtunk
át. Elbúcsúztunk azoktól a tanítványainktól, akik művészeti középiskolákban, illetve főiskolán

folytatják tanulmányaikat a jövő
tanévben.
Jó pihenést kívánunk a nyári
szünidőre, és várjuk szeptemberben minden régi és leendő tanítványunkat az Igazgyöngyben.
Az iskola tantestülete

Július 4-én Hajdúszoboszlón Országos mazsorett versenyt rendeztek. Az egész napos
rendezvényt a gyógy- és strandfürdő melletti szabadtéri színpadon bonyolították le. A
négytagú zsűriben helyet foglalt az Országos Mazsorett Szövetség elnök asszonya is.
A berettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola Gyöngy mazsorett csoportja
is megmérettette magát. A csoportok junior B. kategóriájában országos harmadik
helyezést értek el. Egy gyönyörű kupával és elismerő oklevéllel térhettek haza. Csoportvezető: Bodnár Ibolya (tánctanár). A 7 tagú csoport tagjai: Balázs Ágnes, Juhász
Rebeka, Koncz Zsófia, Lingvay Ajna, Szabó Kitti, Tóth Dóra, Tóth Nikolett.

6

Sport – Hatodik

Négy berettyóújfalui világbajnok!

Óriási sikerrel debütált az új
berettyóújfalui szövetségi kapitány! Július 1-4-ig a csehországi
Pilsenben rendezték az Ifjúsági és
junior fekvenyomó világbajnokságot. A verseny Ungai János frissen
megválasztott szövetségi kapitány
első nemzetközi megmérettetése
is volt, és az általa irányított 29
főt számláló magyar csapat két
korosztályban összesen 12 arany,
5 ezüst és 4 bronzérmet szerzett.
Emellett a női ifjúsági és junior

válogatott csapatban első, az
ifjúsági
korcsoportú fiúk
harmadik, míg
a junior korosztály negyedik
helyezést
ért
el a csapatversenyben. A válogatottban öt
berettyóújfalui
versenyző szerepelt, akik igen
nagymértékben
hozzájárultak a magyar válogatott
és fiatal edzőjük fantasztikus sikeEREDMÉNYEK:
Női ifjúsági:
-44 kg-ban
1. helyezés
Női junior:
-48 kg-ban
1. helyezés
Férfi ifjúsági:
-125 kg-ban 1. helyezés
+125 kg-ban 3. helyezés
Férfi junior:
-52 kg-ban
1. helyezés

réhez. Az Eötvös DSK versenyzői
közül Somogyi Edina, Makrai
Éva, Szabó László és Mikula Norbert világbajnoki címet szerzett,
míg Balibán Márk az előkelő harmadik helyezést érte el. Makrai
Éva szenzációs eredménnyel az
összes női versenyző közül abszolút világbajnoki címet is szerzett. A rendkívüli bemutatkozás
valószínűsíti, hogy Ungai János
– kinek neve most már igen csak
szépen cseng a szakmában – és tanítványai még igen sokszor fogják
hallatni nevüket az erősportok
ezen ágában.
R. S.

Somogyi Edina

55 kg

Makrai Éva		

95 kg

Mikula Norbert
Balibán Márk

200 kg
177,5 kg

Szabó László

95 kg

Megtörtént
a sorsolás
- Platini is itt lehet -

Svájcban, egy Genf melletti kisvárosban megtörtént az
UEFA futsalbajnokok ligájának
sorsolása. Tavaly sem kaptunk
könnyű ellenfeleket, de a mostaniak legalább olyan nehéznek
tűnnek. Mezei József, a csapat
tulajdonosa tájékoztatta lapunkat a sorsolásról és a csapat
körül történtekről.
– Az olasz és ukrán bajnok mellett a moldáv, a török, ír és bolgár
selejtező csoportgyőztese lesznek
az ellenfeleink. Az olasz bajnok,
Luperenze csapatában tíznél is
több brazil játékos „kergeti a labdát”, de így is verhetőnek tartom
bármelyik csapatot. Itt már nincs
könnyű ellenfél, az erőfocit játszó
ukránok szintén nagyon kemény
diók. A Bulgáriában lezajló elő
csoportmérkőzések győztese is
okozhat nekünk fejfájást, bárki lesz
az. Mindezek ellenére képesnek
tartom a csapatot a továbbjutásra,
bármi megtörténhet. A hazai pálya
is plusz erőt adhat a fiúknak, hiszen Debrecenben, a Főnix Csarnokban október 1-4-ig zajlanak a
csatározások. Július 13-án kezdik
meg a felkészülést a fiúk, orvosi vizsgálat és erőnléti edzések a
kezdeti feladatok. Augusztus 1-jén
Kolozsváron játszunk a román csa-

pat ellen, aki
a román I.
osztály egyik
meghatározó
e g y e s ü le t e .
Augusztus
Brumár László Svájcban, az MVFC képviseletében
14-én, úgy
néz ki, hogy
összejöhet egy mérkőzés a cseh tünk abban az ügyben, hogy az
bajnokkal, illetve tárgyalunk még ittléte alatt a Morotva-ligetben
épülő, leendő rendezvénycsarnok
a szerbek bajnok futsalosaival is.
Augusztus 21-től 23-ig Be- alapkövének lerakásánál vagy emrettyóújfaluban, a Kabos Endre léktábla-elhelyezésénél működjön
Városi Sportcsarnokban rende- közre. Ha ténylegesen Magyarzünk egy, a Joma sportszergyártó országra látogat, akkor biztos,
által támogatott tornát, ahol négy hogy láthatjuk Berettyóújfaluban
csapat fog mérkőzni, akik közül a zseniális francia labdarúgót,
a horvát bajnok, Zágráb csapa- az UEFA egyik első emberét. A
ta már biztos résztvevő. A rajtuk csapat megpróbál erősíteni és új
kívüli másik két csapat még nem játékosokat leigazolni, akik közül
tisztázott, a szerbek itt is szóba Nyéki Sándor (21 év) Derecskéről
jöhetnek. Az osztrák csapat sajnos már biztos, hogy nálunk folytatvisszamondta a részvételt, mert az ja, és Fekete Viktor a gyöngyösi
előselejtező csoportmérkőzéseik futsalcsapatból lehet még az új
igazolások között. Ő jelenleg egy
pontosan ekkor lesznek.
Nagyon nagy hír, hogy szep- nagypályás „tesztelésen” van az
tember 24-25-én Debrecenben NB I-es Kaposvárnál, ha nem igalesz a 2010-es, Magyarországon zol oda, akkor hozzánk jön.
Ezúton is szeretnénk tájékozmegrendezésre kerülő futsal Európa-bajnokság sorsolása, mely tatni szurkolóinkat, hogy a júliegy négycsapatos tornával lesz ös�- us 11-ére meghirdetett szurkolói
szekötve. Ezen alkalomból szinte ankét július 17-én, pénteken délbiztos, hogy idelátogat Michelle után, 2 órakor lesz a Morotva-liPlatini, és részt vesz a sorsoláson. getben.
Rinyu Sándor
Sportdiplomáciai lépéseket tet-

Edzőváltás a BUSE-nál
Fotó: Kari

A BUSE legutóbbi vezetőségi
ülésén az egyesület életét befolyásoló „sorsfordító” döntésekre került sor. Innentől kezdve minden

a százéves évforduló (2011) ügyében és érdekében kell, hogy történjen – határozta meg a célt a BUSE
vezetősége. Az elnökség az edzőkérdés tekintetében a következő
döntést hozta: szakmai ajánlatot
kér be a két edzőjelölttől, melynek
tartalmaznia kell, hogyan, milyen
szakmai elképzelések szerint tartható a csapat az NB III. első tíz
helyének valamelyikén. Az elnökség szeretné a százéves évfordulót
NB III-as csapatként ünnepelni,
ennek érdekében került terítékre
az edzőváltás lehetősége.
Az elnökség megkérte Balogh
Barnát, a BUSE szakosztályvezetőjét, tegyen javaslatot az edző
kilétére a beérkezett pályázatok
alapján. Az elnökség elfogadta a
szakosztályvezető javaslatát, aki

Csendes Károlyt, a BUSE jelenlegi ifiedzőjét javasolta a csapat
„élére”. Egyben szakosztályvezetőként ő is elkötelezettséget vállalt arra, hogy szakmailag mindenben segíti Csendes Károlyt
munkája végzésében. A BUSE
vezetősége, mint az elmúlt három
évben mindig, most is maximálisan kiáll a szakmai stáb mellett,
és a kitűzött cél érdekében anyagi és erkölcsi támasszal is segíti a
munkát, mindemellett hangsúlyozta a szakmai stáb felelősségét
is – tájékoztatta lapunkat a vezetőség képviseletében Mezei József. Balogh Barna szakosztályvezető szerint az elmúlt szezonban
a csapat hozta a kitűzött célt (112. hely), és a 10. helyen végzett.
Egy új keret került kialakításra a
futsaljátékosok nélkül, szinte teljesen a hazai ificsapatra és a ha-

2009. július 17.

oldal

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a
Sinka István Városi Könyvtár
2009. július 27-től augusztus 22-ig
ZÁRVA tart.
Nyitás:
Gyermekkönyvtár – Számítógépterem:
2009. augusztus 24. hétfő, 13.00 óra.
Felnőttkölcsönző:
2009. augusztus 25. kedd, 10.00 óra.
A Fiókkönyvtár (Puskin u. 44.) nyitva tartása
a Hunyadi Mátyás Tagiskolában folyó építési munkálatok
befejezéséig (szeptember eleje) szünetel.
A NET-Kuckó – a könyvtár információs központja
(Puskin u. 48.) – egész nyáron várja az internetezni vágyókat.

Tűzjelző
Június hónapban több tűzoltóságunkat érintő kiemelt tűzoltóesemény is történt. Június 7-én,
délután nagy kárt okozó vihar volt
a Nyírségben. Nyírbogdány településen is több száz ház megsérült,
emiatt 6 fős egységünk 4 napon át
12 órás váltásokkal részt vett a tetőfóliázási munkálatokban. A saját
működési területünk védelme miatt 4 fő folyamatos berendelésére
került sor.
Június 20-án működési területünket sem kímélte a vihar. Derecskén közel 20 helyen avatkoztunk be
fakidőléses, kéményborulásos eseteknél. Az, hogy az időjárás minden
évben okoz ehhez hasonló károkat,
szinte már természetes. Az éghajlatváltozás miatt az ilyen beavatkozásokra is fel kellett készülnünk. A sok
csapadék miatt kevés avartüzünk
volt, azonban a változékony időjárás több súlyos közlekedési balesetet
is okozott. Az egyik baleset különlegessége volt, hogy egy méheket
szállító utánfutó borult fel, így már
a baleseti helyszín megközelítése is
nehéz volt. Sajnos egy méhész, illetve a beavatkozó tűzoltók közül
többen is méhszúrásokat kaptak. Kiemelkedően sok esetben vonultunk
méhraj-eltávolításhoz. A méhraj-eltávolítás nem tűzoltói feladat – ehhez méhészt kell hívni –, de minden
esetben sikerrel tudtunk segíteni. Az

aratási szezon sok többletfeladatot
okoz a tűzmegelőzési szakterületen
dolgozó tűzoltóinknak. Ilyenkor a
gazdálkodóknak kötelező gépszemlén ellenőrizni az aratásban részt
vevő gépek műszaki állapotát. A
gépszemléről készült jegyzőkönyv
egy példányát be kell küldeni a területileg illetékes tűzoltóságnak, egyet
el kell helyezni a gépen. A gépszemléken többek között ellenőrizni kell
a gépek kipufogórendszerét, azok
tömítettségét, a szikratörő műszaki
állapotát, az olajfolyásokat, az elektromos rendszer és az akkumulátor állapotát, a hajlékony földelő vezeték,
lánc meglétét. Fontos, hogy szilárd
éghető anyagok tüzeinek oltására is
alkalmas 21 A és 113 B jelű, porral
oltó tűzoltókészülék legyen a gépeken. A tűzoltókészülékeket évente
szakszerviz által ellenőriztetni kell.
A tűzoltóság szakemberei fokozott
ellenőrzést fognak tartani az aratás
időszakában.
A nyár a tűzoltóversenyek szezonja is. Tűzoltóságunk 10 fős
csapata nagy sikerrel vett részt a
III. Országos hagyományos tűzoltóversenyen Sárospatakon, ahol a
fővárosi csapat mögött a második
helyen végzett. Gratulálunk csapatunknak.
Györgyfi Sándor
tűzoltó őrnagy, tanácsos,
tűzoltóparancsnok

Anyakönyvi hírek

Születtek
Június 11.: Szatmári Boglárka
(Szatmári Lajos – Szatmári Krisztina)
24.: Pásti Panna (Pásti Zoltán –
Karácson Mónika)
Házasságot kötöttek
Június 24.: Laczkó Sándor – Szűcs
Edina
27.: Boldogh Csaba – Tóth Zsuzsanna
27.: Szoboszlai László – Alimán
Rita
30.: Kristóf Tibor – Eölyüs Vera
Krisztina
Július 4.: Daróczi Sándor – Orosz
Tünde
Elhunytak
Június 16.: Kocsis Miklós (1963)
20.: Szabó Lajos (1934)
23.: Kovács Józsefné Oláh-Kiss
Etelka Borbála (1939)
Július 3.: Mihucz Sándor (1924)
3.: Nagy Gyula (1948)

Duguláselhárítás

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL
Szennyvízcsatorna
rendszer
külső-belső tisztítása
Szennyvízrendszerkiépítés, bekötés

Telefonszám:
(54) 402-725,
30-264-3424
Vincze István
Berettyóújfalu,
Egressy B. u. 24.

Duguláselhárítás

zai játékosokra építve. Nemcsak,
hogy a bajnokságban jól szerepeltünk, de a megyei kupában is
sikerült győzedelmeskednünk. A
vezetőség eredményesnek ítélte az
elmúlt évi munkát, de láttak hiányosságokat, melyek miatt edzőcserét hajtottak végre. Selyem
Nándor helyett Csendes Károly
lett a vezetőedző, mely annak
köszönhető, hogy a vezetőség egy
új irányvonalat is meghatározott,
szintén „színtiszta” hazai nevelésű játékosokra alapozva. Mivel
Csendes Károly az ificsapat edzője nagyon régóta, így az ő személye garancia az új irányvonalra. A
csapat július 6-án elkezdte a felkészülést 28 játékossal, és ez a keret
lesz 22 főre szűkítve. A bajnokság
átszervezése miatt a következő
szezonban csak az első tíz csapat
bentmaradása a biztos, így ennek

kiharcolása igen komoly feladatnak tűnik előzetesen. Végezetül a
BUSE vezetősége nevében is megköszönöm szurkolóink támogatását, biztatását és a továbbiakban
is mindenben számítunk rájuk –
mondta el a szakosztályvezető.
R. S.
A BUSE edzőmérkőzéseinek
időpontjai:
Július
18., 17 óra: BUSE – Derecske
22., 18 óra: BUSE – II. osztályú román csapat
25., 18 óra: BUSE – Nyíradony
29., 18.30 óra: BUSE – Sárrétudvari
Augusztus
1., 17 óra: BUSE – Szeghalom
5., 18.30 óra: Hajdúszoboszló
- BUSE

Cigi, alkohol, drog, stb.
leszoktatása,
túlsúly csökkentése, álmatlanság,
depresszió, fejfájás, derékfájás,
isiász, lumbágó, vérnyomásproblémák, stb. kezelése
FÜLAKUPUNKTÚRÁVAL.
KEDVEZMÉNYES biorezonanciás
állapotfelmérés 5000 Ft helyett
most csak 3500 Ft.
Törődjön többet egészségével!
Bejelentkezés 30/409-4319

Bihari Hírlap

A berettyóújfalui önkormányzat
kéthetente megjelenő közéleti lapja.
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dr. Szegediné Lovász Magdolna
Munkatársak:
Rinyu Sándor (sport),
Kari Sándor (fotó)
Szerkesztőségi titkár:
Kundráth Andrea
A szerkesztőség címe:
Berettyóújfalu,
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