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- A Magyar Kyokushin Karate Szervezet nyílt felnőtt országos bajnoksága Második alkalommal került
Berettyóújfaluban megrendezésre a Magyar Kyokushin
Karate Szervezet nyílt felnőtt
országos bajnoksága.
Míg az utánpótlás korosztály
számára az általunk ötször rendezett utánpótlás magyar bajnokság
az adott év legnagyobb versenye,
addig a felnőtteknél ez a verseny
jelenti ugyanezt. Emellett a 18.
életévet már betöltöttek számára
a Hungarian Open (nyílt nemzetközi magyar bajnokság) a másik
ilyen szintű megmérettetési lehetőség. Az igen magas szakmai
színvonal és a versenyzők felkészültsége miatt a közvetlen élmezőny, illetve a legfelkészültebbek
„mernek” csak ezeken elindulni.
A magyar kyokushin karate a
világelitbe tartozik, így egy ilyen
magyar bajnokság színvonala és
küzdelmei igazi sportcsemegét
tartogatnak bárki számára. Az,
hogy a versenyt most is mi rendezhettük, jelzi az eddigi évek
rendezéseinek sikerességét, és köszönhető annak a rutinnak, amit
az elmúlt években ezen a téren
szereztünk.
Október 31-én már 8 órától
érkeztek a mérlegelésre és az orvosi vizsgálatra a versenyzők, akik
közül többen is a tavalyi verseny
címvédésének szándékával jöttek.
A verseny névadója újra a Morotva Egyesület, de a legnagyobb
támogatók között Berettyóújfalu
Város Polgármesteri Hivatala is
szerepel. 11 órától formagyakorlat
selejtezőkkel kezdődött a verseny,
majd ebédszünet következett,
mely után felgyorsultak az események.
14 órától a küzdelem-selejtezők voltak, és ha a versenyzői
létszám nem is –, de a küzdelmek
színvonala nagyon magas volt.
A selejtező célja a 4 órai ünnepélyes megnyitóra a nőknél és
a férfiaknál is egyaránt a legjobb
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négy közé kerülés volt. Ez sikerült
is a jó és gördülékeny bíráskodásnak köszönhetően.
16 órakor ünnepélyes megnyitó
következett, melyet szervezetünk
egyik harmadik danos mesterének
dobolása nyitott meg, majd a verseny díszvendégeinek bemutatása
zajlott. A rendezvényen megjelent
dr. Vitányi István országgyűlési
képviselő, Szeifert Ferenc polgármester Muraközi István alpolgármester, Papp János, a Morotva
Egyesület elnöke és Nagy László
önkormányzati képviselő is. Szakmai részről Karmazin György, a
Magyar Kyokushin Karate Szervezet ügyvezető elnöke, Bencze
Antal, a magyar válogatott szakmai tanácsadója, Agócs Tibor,
a magyar válogatott szövetségi
kapitánya és dr. Bogdán Olivér, a
verseny főbírája, valamint Rinyu
Sándor, a Berettyó Budo Se elnöke és Dancsházy Károly, a beret�tyóújfalui karate megalapítója.
Papp János, a Morotva Egyesület elnöke szakmailag is felkészült beszédével nyitotta meg
a rendezvényt, majd Karmazin
György ügyvezető elnök köszöntötte a versenyzőket és a résztvevőket, végül Muraközi István
alpolgármester tette ugyanezt
Berettyóújfalu város nevében. A

rendezvényt színesítette, hogy az
október elején az össz kyokushin
világbajnokságon szervezetünk
világbajnoki címet, illetve érmet
szerzett versenyzői is megjelentek.
(Közel 500 versenyző versengett
Budapesten az össz kyokushin világtornán, ahol ezen karate stílus
szervezeteinek legjobbjai mérkőztek. Hatvan országból közel húsz
világszervezet vett részt az óriási
megmérettetésen. Japánon kívül
Magyarországon rendeztek először világbajnokságot). Mérkőzéseiket kivetítőn nézhették végig a
jelenlévők. Pető Krisztián világbajnoki harmadik helyezett (70
kg) bronzmeccsét követően Szepesi Csengét, aki a női 65 kg-os
súlycsoport döntőjében egy orosz
ellenfelét legyőzve lett világbajnok. Ő egyébként a versenyen is
részt vett (tavaly után újra nyert,
és megvédte címét). A harmadik
kisfilm Rózsa Gáborról szólt, aki
a férfi 70 kg-ban az egész világot
leiskolázva mutatta meg, hogy
a magyar szervezet technikailag
legfelkészültebb küzdője. Szervezetünk versenyzőin keresztül újra
bizonyította, hogy a világ elitjébe
tartozik. Rajtuk kívül jutalomban
részesült a versenyzői pályafutásától itt búcsúzó Bak Sándor (a
szervezet egyik legeredményesebb

versenyzője) is, aki tavaly bajnoki
címet szerzett Berettyóújfaluban.
(Ezen a versenyen már nem indult.)
A megnyitó ünnepség után a
legjobb négy közé jutott férfiak
törésgyakorlata következett. (Három felülettel, ököl, kézél, könyök
kell a versenyzőknek törni. Ha
döntetlen a mérkőzés, és nincs
meg a megfelelő súlykülönbség
5 kg, akkor a több deszkát tört
versenyző győz.) Most volt ennek
jelentősége, hiszen egyik „hazai”
versenyzőnk ezzel nyerte meg
küzdelmét. Igen kemény összecsapásokat és rendkívül színvonalas megmérkőzéseket láthattak
a nézők, akik végig kitartottak
és biztatták kedvenceiket. A versenyt a Baranta bemutató (ősi
magyar harcművészet) még érdekesebbé tette, melynek színvonala
méltó volt a felnőtt országos bajnoksághoz. A verseny 20 órakor
eredményhirdetéssel zárult, melyen Szeifert Ferenc, Berettyóújfalu város polgármestere, Nagy
László önkormányzati képviselő,
Dancsházi Károly és a verseny bírái adták át a díjakat.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a Morotva Egyesületnek, a verseny fő támogatójának
anyagi segítségéért, Berettyóújfalu
Város Önkormányzatának hathatós anyagi támogatásáért, illetve a
rendezvény szponzorainak: a Mezei Vill Kft., Galló Ferenc, Alpado
Kft., Generál Építő ’98 Kft.,
Pető Mihály, Ker-Fu 2000 Kft.,
Szilvánia Impex Kft., Fa-Gáz Kft.,
Erde Kft., Lisztes Trans, Reflex
Riasztás és Biztonságtechnika Kft.,
Dancsházi Károly, Nagy László
önkormányzati képviselő, Bella
Costa étterem, Vámos Ép Ker.,
Szabó Sándor, Kiss Tamás, Beret�tyó Rádió, Bihari Hírlap, Berettyó
Televízió, valamint minden olyan
segítőnknek, aki tett a verseny sikeres lebonyolítása érdekében.
R. S.
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Berettyóújfalu város vezetői és polgárai 2009. november 4-én
Márai Sándor Mennyből az angyal című versével és csendes gyertyagyújtással emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc, illetve a magyarországi kommunista diktatúra áldozatairól a népligeti kopjafánál.

Parola

Kelet underground tehetségkutató 2009
A tehetségkutatón résztvevő zenekaroknak
25 perc áll rendelkezésére, ami magában foglalja a beállást is.
Minden zenekar maga dönti el, hogy a ráeső időt miként osztja be.
A zenekarok nem játszhatnak feldolgozásokat, csak saját számok
szerepelhetnek az előadott szerzemények között.
15 óra: Megnyitó
Beszédet mond: Muraközi István,
Berettyóújfalu város alpolgármestere
15.15 Jericho (Debrecen)
15.45 Sensus (Debrecen)
16.15 Karantén (Balmazújváros)
16.45 Rebezlee (Debrecen)
17.15 Scream Tonight
(Mátészalka)
17.45 Over Promises (Gyula)
18.15 Wait for a Mistake
(Nyíregyháza)

Parola Közhasznú Egyesület

Ami sokakat foglalkoztat, de biztosat senki sem tud
Van, aki őszintén aggódik a maga
és szerettei egészségért, van,
aki csupán média szenzációt,
avagy kemény üzleti hasznot
vél felfedezni a háttérben az új
influenza, a legyártott oltóanyagok kapcsán.
Tény, hogy ismét emelkedett az
országban az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma,
derül ki az Országos Epidemiológiai
Központ tájékoztatásából. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok
jelentései alapján végzett becslés
szerint egy hét alatt 16700 megbetegedés történt, ez 30%-kal több mint
az előző, a 45. héten. A virológiai
vizsgálatra beküldött minták alapján összesen 32 esetben állapítottak
meg hagyományos, influenza A
fertőzést, míg 28 betegnél mutatták ki az új típusú, az úgynevezett
A(H1N1) vírust.
Térségünkben egyelőre nem
tapasztalható, hogy nagyobb számban keresnék fel orvosaikat inf-

luenzaszerű megbetegedéssel az
ilyenkor általában szokásosnál, de
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Berettyóújfalui
Kirendeltsége megtette a szükséges
előkészületeket egy esetlegesen nagyobb létszámot érintő influenzás
megbetegedés, netán egy járványos
helyzet kialakulásának kezelésére.
Dr. Lehel Ferenc tiszti főorvos, az
intézet vezetője lapunknak elmondta, a hozzájuk tartozó 29 bihari
településen 33 orvost vontak be az
oltásba, házi, gyermek, vegyes praxisú orvosokat. Közülük 10-nek van
heti jelentési kötelezettsége a hozzájuk influenzaszerű megbetegedéssel
fordulókról. Ezen kívül az oktatási
intézményeket is kérték, jelezzék,
ha a hiányzók száma meghaladná a
30%-ot. Illetve körlevelet intéztek
hozzájuk, hogy mérjék fel a védőoltás iránti igényeket, és szerezzék be
a szülőktől a beleegyező nyilatkozatokat gyermekeik beoltásához. Az
újabb rendelkezés szerint ugyanis a
krónikus betegek, az egészségügyi

dolgozók mellett a gyerekek – a
bölcsődétől a középiskolák nappali
tagozatára járókig – is ingyen kaphatják az A(H1N1) elleni védőoltást
Magyarországon. Az úgynevezett
sentinel (őrszem) orvost is kijelölték,
aki mintát vesz az influenza gyanús
betegektől, melyet a budapesti virológiai laborban elemeznek ki.
November 9-éig az országosan 4
millió adag térítésmentes A(H1N1)
oltóanyagból az újfalui ÁNTSZ
8300 kapott, ebből 4333-at osztottak ki eddig az egészségügyi intézményeknek, háziorvosoknak, akik
2882 adag felhasználásáról számoltak be. A hagyományos influenza
elleni védőoltásból 6000-t, melyből eddig 3375-öt adtak be az orvosok. A gyógyszertárak a térítéses
oltóanyagból ez idáig csupán 920
adagot igényeltek tőlük a térségben.
A szakemberek kijelentései alapján
,, küszöbön álló” járvány valószínűleg minket sem fog elkerülni,
abban megoszlanak a vélemények,
hogy a környező országok után 2
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hét avagy egy, másfél hónap múlva
fog-e ideérni. És bár az oltóanyag
a bead+ástól számítva csak kb. két
hét után nyújt hatékony védelmet,
és három beoltott emberből csupán
kettőnek jelent teljes biztonságot
– az az hatékonysága csupán 70
százalékos –, a harmadik beoltott
személy esetében is feltételezhetően
enyhébb lefolyású lesz a megbetege-

18.45 Aetrigan (Debrecen)
19.15 Passage Way (Kalocsa)
20.30 Eredményhirdetés
utána:
21.00 Szélső Érték zenekar
koncertje
22.00 Abiocore zenekar koncertje
23.00 Dystopia zenekar koncertje

dés. Ezért a szakemberek javasolják,
hogy adassák be a védőoltást mennél többen, hiszen a most országosan igen alacsony, kb. 6%-os átoltottság helyett több mint 50%-ra
volna szükség egy nagyobb méretű,
járványos szint elkerüléséhez – tájékoztatta lapunkat dr. Lehel Ferenc
tiszti főorvos.
L. M.

KÖZMEGHALLGATÁS
Berettyóújfalu Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete ezúton
értesíti a lakosságot,
hogy a közmeghallgatást
2009. november 26-án
(csütörtökön), de. 11 órakor
tartja a városháza
(Dózsa Gy. u. 17-19.)
I. emeleti nagytermében.
A közmeghallgatáson az
állampolgárok, valamint az
önkormányzat illetékességi
területén működő társadalmi és egyéb szervezetek
képviselői közvetlenül a
képviselő-testület előtt,
ahhoz intézve tehetik fel
közérdekű kérdéseiket és
javaslataikat. A közmeghallgatásra szeretettel vár
minden érdeklődőt:
Berettyóújfalu Város
Önkormányzata
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Közélet – Egyesületi

Másfél milliárd forint a vidék fejlődésére
- A Bihar-Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. közleménye -

A Bihar-Sárrét Összefogás
LEADER Akciócsoport döntéshozó testületének határozata alapján
1 583 424 245 Ft vidékfejlesztési
támogatás kerül felhasználásra a
Berettyóújfalui és Püspökladányi
kistérségben. A vidékfejlesztési
pályázatok eredményeiről dr. Forgács Barnabás, az FVM Irányító
Hatóságának vezetője és Balogh
Béla, a Bihar-Sárrét Összefogás
LEADER HACS ügyvezető igazgatója közös sajtótájékoztató keretében számolt be.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III.
tengelyes vidékfejlesztési intézkedéseire 2008. október 18. és
2009. január 10. között lehetett
támogatási kérelmet benyújtani.
A támogatási időszakban a négy
jogcímre összesen 139 kérelmet
nyújtottak be az ügyfelek, az általuk igényelt összes támogatási
összeg 3 732 144 206 Ft volt.
Az akciócsoport döntéshozó
testülete 2009. október 5-én tartotta zárt ülését, melyen megtárgyalta a jogcímenkénti minimum
ponthatárt, amely felett a kérelmek támogatásban részesülnek.
A testület döntése alapján összesen 56 kérelem részesült támogatásban az ÚMVP III. tengely
falumegújítás, vidéki örökség
megőrzése, mikrovállalkozások
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létrehozása, fejlesztése és turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímeken.
A támogatásban részesülő kérelmek jogcímenkénti megoszlását a táblázatunk szemlélteti (lásd
lent).
A nyertes pályázók Berettyóújfaluban ünnepélyes keretek között
vehették át a támogatói határozatot dr. Forgács Barnabás szakállamtitkártól. A rendezvényen
Balogh Béla ügyvezető elmondta, hogy az ÚMVP III. tengelyes
mikrovállalkozások támogatása
és a turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímek 2009. november
16-án kerülnek újra meghirdetésre 774 772 788 Ft forrással. A III.
tengelyben felhasználható forrás
mellett a Bihar-Sárrét Összefogás

Jogcímek

Támogatott kérelmek száma
(db)
Falumegújítás és -fejlesztés
21
Vidéki örökség megőrzése
7
Mikrovállalkozások létrehozása
és fejlesztése
16
Turisztikai tevékenységek
ösztönzése
12
Összesen:
56

LEADER Akciócsoport működési
területén közel 860 millió Ft forrás
került meghirdetésre a LEADER
program keretében 2009 októberében, melyre pályázatot lehetett
benyújtani rendezvények, képzések szervezésére, vállalkozások
fejlesztésére, tanulmányok készítésére, határmenti és szakmai
együttműködések erősítésére.
Gál Zsuzsanna
munkaszervezet vezető
A pályázatokkal kapcsolatos
bővebb felvilágosításáért
keresse a LEADER Akciócsoport munkatársait, Beret�tyóújfaluban a Kossuth u. 25.
szám alatt.
Telefon: 06/54-500-195,
weboldal: www.biharsarret.hu.

Megítélt támogatás összege
(Ft)
505 813 288
240 247 526

Maradó forrás

458 954 163

524 772 788

378 409 268
1 583 424 245

250 000 000
774 772 788

0
0

Ragaszkodnak Bocskai koronájához
Méltóképpen ápolja egyetlen
győztes szabadságharcunk
vezérének, Bocskai István fejedelemnek az emlékét a megyei
önkormányzat. Az általa működtetett Bocskai Munkabizottság kiadványt jelentetett meg
Bocskai koronájáról, melynek
bemutatója a megyeházán volt.
Szólláth Tibor alelnök elmondta: november 16-án Nagyváradon,
az egykori váradi kapitány, Bocskai
fejedelem tiszteletére a Partiumi
Keresztény Egyetem díszudvarán
emléktáblát helyez el a megyei önkormányzat. Erre a jeles alkalomra készült el két kiadvány, egyik
Buczkó József „Jöjjön haza Magyarországba…” című, a Bocskai
korona visszaszerzéséért indított
mozgalomról szól, míg a másik a
Nyakas Miklós által összegyűjtött,
a Bocskai István váradi főkapitányt
illető leveleket tartalmazza. Előbbi
kiadvány aktualitását az adja, hogy
a dr. Vitányi István által vezetett
munkabizottság nem mondott le
arról, hogy Bocskai koronáját – ha
csak egy kiállítás erejéig is – hazahozza Bécsből. Ennek érdekében
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hírek

Közhasznúsági jelentések
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 156-os törvény előírja a közhasznú szervezetek számára
közhasznúsági jelentésük nyilvános közzétételét. Lásd alább:
A Berettyóújfalu Városért Közalapítvány a 2008. évben a tevékenységét kiemelten közhasznú formában végezte, vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Célja: a kulturális örökség
megóvása, műemlékvédelem. Összes bevétele: 11.298.000
Ft. A bevételekkel szemben 716.000 Ft kiadása keletkezett.
Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt. Célszerinti tevékenysége: Kádár vitéz lovas szobrának felállítása,
melyre a tárgyévben 13.900.000 Ft kifizetés történt. Áthúzódó
beruházásról van szó, melynek befejezése 2010-ben várható.
Az SZJA 1%-ból befolyt összeg: 16.616 Ft, melyet szintén a
szobor megvalósítására használt fel a kuratórium.
A részletes közhasznúsági jelentés bárki számára megtekinthető a polgármesteri hivatal titkárságán, Berettyóújfalu, Dózsa György út 17-19 szám alatt.

szívesen fogadjuk. Adószámunk: 18552935-1-09. Bankszámlaszámunk: 61100082-17084730, Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet berettyóújfalui kirendeltsége.
Drága Kincsünk Alapítvány kuratóriuma

***

***

A Berettyóújfalu Városért Közalapítvány ezúton mond köszönetet azoknak, akik 2007-ben adójuk 1%-val támogatták
az alapítványt céljának megvalósításában. A befizetett 16 616
Ft-ot a Kádár vitéz lovas szobor felállítására fordítottuk.
Adószám:18548169-1-09
Számlaszám: 10200380-34113248
Köszönettel: Kocsis Csaba
kuratóriumi elnök

A Gróf Tisza István Kórház Műszerezettségének Javításáért
Alapítvány közhasznú szervezet 2008. évi tevékenységének
legfontosabb adatai:
Előző évről pénzmaradvány: 1.107.646 Ft
Tárgyévi bevétel: 1.417.813 Ft
Ebből szja 1 %-a: 537.788 Ft
Tárgyévi kiadás: 16.360 Ft
Záró pénzkészlet: 2.509.099 Ft.
Az szja támogatás 537.788 Ft. A 2009. évben műszerbeszerzés céljára átutalásra került a Gróf Tisza István Kórház számlájára.
Köszönjük támogatóinknak, hogy adományaikkal segítették
alapítványi céljaink megvalósítását.
Szemes Imréné, a kuratórium elnöke

***
A Berettyóújfalu Város Sportjáért Közalapítvány a 2008.
évben tevékenységét közhasznú formában végezte, vállalkozói tevékenységet nem folytatott. Tevékenységének fő célja:
a sport rendezvények támogatása. Összes bevétele: 434.000
Ft, mellyel szemben 378.000 Ft kiadás keletkezett. A kuratórium tagjai munkájukat díjazás nélkül, társadalmi munkában
végezték. Az alapítványnak munkaviszonyban vagy a PTK
szerinti szerződéses jogviszonyban álló foglalkoztatott sportolója nincs. Cél szerinti, de nem a közhasznú tevékenység
keretében nyújtott támogatást (kérelem alapján) a BMSE részére 82.950 Ft összegben, melynek fedezete: az APEH-től kapott 1% visszautalás. Közhasznúság keretében végzett munkája a „Tárt kapus létesítmények” program pályázati kiadásai
270.000 Ft összegben. Ennek fedezete az Önkormányzati Minisztériumtól elnyert pályázati forrás és a helyi önkormányzattól kapott támogatás.
A részletes közhasznúsági jelentés bárki számára megtekinthető a polgármesteri hivatal titkárságán, Berettyóújfalu, Dózsa György út 17-19. szám alatt.
***
A Berettyóújfalu Város Sportjáért Közalapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1%-nak felajánlásával
segítséget nyújtottak. A kapott 82.950 Ft adományt a BMSE
kézilabda sport utánpótlás-tevékenységének támogatására
fordítottuk kérelem alapján.
Adószám:19128678-1-09
Számlaszám: 10200380-34111291
Köszönettel: Kovács Zoltán, kuratóriumi elnök
***

idén szeptemberben Bécsben járt
az országgyűlési képviselő, ahonnan kedvezőtlen választ kapott. Egy
kormányhatározat ugyanis tiltja a
kincstár értékes műtárgyainak országból való kivitelét. Vitányi István
– a munkabizottsággal együtt – nem
veszi tudomásul a döntést, újból felveszik a kapcsolatot az osztrák szervekkel, mert nem akarnak úgy járni,
mint „Colombo felesége: mindenki
hallott róla, de senki nem látta”.
Buczkó József szerint 2010-ben
lenne ildomos a korona hazahozatala, ugyanis akkor lesz 400 éve,
hogy az osztrák kincstárnál letétbe
helyezték azt. Háromszáz év után,

a trianoni tragédiát követően került
újból az érdeklődés középpontjába a
korona. Mivel Erdély román fennhatóság alá került, Románia formált
jogot a koronára. Ekkor, 1926-ban
Hajdúszoboszlón megalakult a
„Bocskay Koronaszövetség”, melyhez minden ötödik település – 926
– csatlakozott. A tárgyalások azonban eredménytelenül zárultak, az
ügy elült, mivel a települések az I.
világháborús emlékművek állításával voltak elfoglalva. Ezt a nemes
kezdeményezést élesztették most
fel, nem mondva le a Bocskai korona itthoni kiállításáról.
Nyírő Gizella

Meghívó!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Berettyóújfalui Alapszervezete
lakossági fórumot szervez,
melyre tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt.
A fórum helye:
Berettyóújfalu, Nadányi Zoltán Művelődési Központ, Erdélyi Gábor terem
Időpontja: december 4., 17 óra 30 perc.
A fórumon megjelenik: Kulcsár Gergely, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Hajdú-Bihar megyei elnöke.
Bíró László, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Hajdú-Bihar megyei
alelnöke, az országos választmány tagja.
Deli Barnabás, az Új Magyar Gárda Hajdú-Bihar megyei kapitánya.
A lakossági fórumon a jelenlévők tájékozódhatnak a Jobbik Magyarországért Mozgalom múltjáról, jelenéről, jövőjéről és programjáról.
Szebb Jövőt!

Az Aranytál Közhasznú Alapítvány a 2008. évben munkáját
közhasznú alapítványként végezte. Költségvetési támogatásban nem részesült, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
Vagyonként pénzeszközzel rendelkezik. 2008. évi bevétele
67.093 Ft, amely 60.218 szja 1 %-ból, 6.245 Ft támogatásból
és kamatjóváírásból tevődött ki.
Kiadásaink 18.977 Ft postaköltség és számlavezetési költségből keletkeztek. A 2008. évben nem volt pályázati bevételünk.
Adományozásra nem került sor. Az alapítványnak munkaviszonyban álló és szerződéses alkalmazottja nincs, a kuratórium tagjai munkájukat díjazás nélkül végzik. Az alapítványnak
köztartozása nincs. A részletes közhasznúsági jelentés megtekinthető az alapítvány székhelyén, Berettyóújfalu, Kossuth
utca 6. szám alatt.
Aranytál Közhasznú Alapítvány kuratóriuma
***
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 2007. évi személyi
jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták a SZIVÁRVÁNY 1999.
ALAPÍTVÁNYT.
A felajánlott összeget: 101.968 Ft-ot
- a Szivárvány Református Óvoda részére fogyóeszközök beszerzésére,
- u dvari fajátékok karbantartására,
- h atáron átívelő, magyar-román civil kapcsolatokat erősítő
programsorozat szervezésére használtuk fel.
A jövőbeni támogatás reményében maradok tisztelettel:
Hagymási Gyuláné, a kuratórium elnöke
Bankszámlaszám: 61100082-17084091
Adószám: 18556434-1-09

***
A „Szülők az Iskoláért” Alapítvány Kuratóriuma köszönetét
fejezi ki mindazon személyeknek, akik a 2007. évi adójuk 1
%-ával támogatták az alapítványt. Az APEH-tól visszajuttatott
246.462 Ft-ot az alapítvány céljainak megfelelően a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tehetséges és hátrányos helyzetű
tanulóinak támogatására használta fel.
Kovács Zoltán, a kuratórium elnöke

***
A berettyóújfalui Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesület
köszönetet mond mindazoknak, akik 2008-ban felajánlották
személyi jövedelemadójuk 1 %-át egyesületünknek. Az Apeh
által átutalt 2008. évi 4243 forintot működési és folyó kiadások teljesítésére használta fel az egyesület. Továbbra is szeretettel várjuk támogatásainkat. Adószámunk: 18569003109.
Számlaszámunk: 61100082-14186682-00000000, Pocsaj és
Vidéke Takarékszövetkezet, Berettyóújfalu.
Pikó Gyuláné, az egyesület elnöke
***
A BEREPO Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Nonprofit KFT. a 2008. évben is
52 fő pszichiátriai és értelmi fogyatékos teljeskörű ellátását
végezte az 1993 III. tv-ben előírtaknak megfelelően.
2008. évi bevételei
Közhasznú célra kapott támogatás:
Közhasznú tevékenység bevétele:
Pályázati úton nyert:
Egyéb bevétel:
Közhasznú tevékenység bevétele:
Vállalkozásból származó bevétel:
Összes bevétel:

50.263.000.35.004.000.3.400.000.1.037.000.89.704.000.4.573.000.94.277.000.-

2008. év kiadásai:
Személyi jellegű ráfordítások:
Egyéb dologi ráfordítás:
Összes kiadás:

61.828.000.28.048.000.89.876.000.-

2008. évi nyereség:

4.401.000.-

Az éves gazdálkodási adatokat megtárgyalta és elfogadta Berettyóújfalu Város Önkormányzata, valamint a KFT. felügyelő
bizottsága.
A nyereséget a TIOP 3.4.2-08 számon kiírt bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázaton önerőként szerepeltetik, mely az ápoló gondozó épület felújítására nyertünk, és
az ellátottak életminőségét javítja.
Pattyán Lászlóné, ügyvezető
***
A „Ne – Felejts” Közhasznú Alapítvány Berettyóújfalu, Mátyás u. 1 sz. kuratórium elnöke ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik személyi jövedelmük 1%-ával támogatták alapítványunkat.
A befolyt támogatás a 2008. évben: 85.678. Ft, melyet a
BERÉPO Nonprofit KFT. lakóinak üdültetésére fordítottunk.
Adószám: 18558388-1-09
Számlaszám: 61100082-17084565
Támogatásukra a továbbiakban is számítunk.
Köszönettel: Szabó Istvánné, kuratórium elnök

Készül a karácsonyi
díszkivilágítás

***
Az Együtt-Értük Alapítvány nevében szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik a tavalyi évben felajánlották
személyi jövedelemadójuk 1 százalékát alapítványunknak.
Az APEH által átutalt 201.751 forintot fejlesztő játékok vásárlására fordítottuk. Ez évben is szeretettel várjuk támogatásaikat. Együtt-Értük Alapítvány adószáma: 18548767-1-09.
Mindennemű támogatást szívesen veszünk. Számlaszámunk:
61100082-17084644.
Konczné Rocska Edit, a kuratórium elnöke
***
A Rákóczi Tagóvoda Drága Kincsünk Alapítványa (adószám:
18552935-1-09) ezúton köszöni meg mindazoknak, akik a
2008. évben jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták óvodánkat. A befolyt összeget az alapítvány az óvoda felszereltségének korszerűsítésére fordította. Támogatásukat továbbra is

Fotó: Kari
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Országos továbbképzés Berettyóújfaluban
November 6-7-én került sor a
IX. Országos boncmesteri és
asszisztensi továbbképzésre
(IX. OBAT) Berettyóújfaluban,
a Nadányi Zoltán Művelődési
Központban.
Ez a rendezvény kilencedik éve
egyedülálló módon biztosít továbbképzési lehetőséget a pathologiai
osztályokon, egészségügyi intézményekben és megyei, fővárosi
rendőrkapitányságokon dolgozó
boncmesterek számára. A tudományos programot úgy állítottuk ös�sze, hogy a pathologiai osztályokon
dolgozó szövettani asszisztensek,
immunhisztokémiai, cytologiai
szakasszisztensek, diplomás analitikusok számára is értékes, hasznos, új ismereteket nyújtson.
November 6-án, délelőtt 9 órától az ország különböző pontjairól
érkeztek a résztvevők, Szombathelytől Nyíregyházáig. A találkozó immár nemzetközinek is
számít, mivel az utóbbi években
Székelyudvarhelyről is érkeztek
vendégeink.
A megnyitón Szeifert Ferenc
polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte az eddigi továbbképzéseken is elhangzott előadások magas színvonalát, és kívánt
szakmailag hasznos tanácskozást.
A Gróf Tisza István Kórház vezetése nevében dr. Kincsesné Szónya
Katalin ápolási igazgatónő, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara Hajdú-Bihar megyei elnöke eredményes továbbképzést
kívánva üdvözölte a megjelenteket. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Szervezete nevében pedig Babonits
Tamásné fekvőbeteg-ellátási al
elnök továbbította dr. Balogh

Fotó: Kari
Zoltánnak, a MESZK elnökének
üzenetét. Prof. dr. Nemes Zoltán
regionális szakfelügyelő főorvos is
hangsúlyozta e továbbképzési forma fontosságát, és köszönte meg
a pathologiai osztály minden dolgozójának a szervezésben végzett
munkáját. Majd dr. Dombi Imre
pathologus főorvos, mb. osztályvezető megnyitójában utalt arra,
hogy a Gróf Tisza István Kórház
Pathologiai Osztályának az OBAT
szervezésével sikerült hagyományt
teremtenie, hiszen évről évre 150200 vendég jön városunkba tanulni, kikapcsolódni, beszélgetni,
találkozni.
A pénteki nap során több területet érintő, színvonalas előadást
hallhattunk, majd sor került a
Boncmesterek Országos Egyesülete által alapított „Lesznyák József–
díj” átadására, melyet idén Királyfi Gyula kecskeméti boncmester
kapott meg. Péntek este zenés, táncos, svédasztalos fogadást tartottunk, mely során a Berettyó Budo
SE karate-bemutatóját, valamint
Risi László énekes közönségsikert
aratott műsorát láthattuk. Az est

folyamán volt tombolahúzás is. Az
értékes nyereményeket ezúton is
köszönjük városunk vállalkozóinak és minden adományozónak.
Szombat délelőtt két külön
szekcióban folytatódott az asszisztensek és a boncmesterek részére
a tudományos ülés, majd közösen
hallgathatták meg dr. Dombi Imre
záró előadását, amely után elhangzott a mindig visszatérő mondat:
„Jövőre, veletek, ugyanitt!” A szakmai rendezvényeket, tudományos
üléseket ma már erre specializálódott „kongresszusi irodák” szervezik. A berettyóújfalui OBAT-ok
szervezői, lebonyolítói, házigazdái
mindig a pathologiai osztály munkatársai, akik minden évben szívvel-lélekkel, igazi vendégszeretettel
fogadják a résztvevőket.
A szervezők nevében megköszönöm mindazon intézmények,
szervezetek, cégek, magánszemélyek támogatását, amelyek lehetővé tették a IX. OBAT lebonyolítását.
Daróczi Istvánné
vezető asszisztens,
Pathologiai Osztály

Tudósítás a Gutenberg galaxison innen
Az Országos könyvtári napok
keretében a magyar nyelv őrhelyeire, nyelvemlékek nyomába eredt
egy autóbusznyi túrázni vágyó
helyi lakos a Sinka István Városi
Könyvtár invitálására egy szép
őszi vasárnapi kiránduló napon. A
Kazinczy-emlékév tiszteletére és a
kiscsoport felüdülésére szolgáló
szigorúan összeállított útvonalterv
(Sárospatak-Széphalom-FüzérGönc-Vizsoly) és az attraktív autóbuszos felkészülés után ismerős
és nem (idegen)vezetés várta az állomásokon a kedves érdeklődőket,
akik nagy figyelemmel és olvasottsággal rendelkező könyvbarátok voltak. A „Zempléni-hegység
Kazinczy emlékhelyein, valamint
a magyarországi könyv- és könyvtártörténet jelentős állomáshelyein” – ahogyan a kis hirdetés is
jelezte – igen jól érezte magát a
kisközösség. A református Nagykönyvtár, a Kazinczy-emlékcsarnok, a posztmodernbe hajló Magyar Nyelv Múzeuma, a Füzéri
vár, a Gönci templom, a Vizsolyi
Biblia mind a magyarságismeret stációi. A zarándoklat kettős
hatást gyakorolt a résztvevőkre:
egyrészt nagyon kellemesen elfáradtak, másrészt sokan újra bejárhatták azokat a kultuszhelyeket,
ahol hajdanában is ruganyos léptekkel és nagy odafigyeléssel csodálták elődeink jövőnek épített és
gyűjtött kulturális értékeit. Mert
a magyarságismeret kézikönyvét,
de legalább egy-két oldalát így is
lehet lapozni.
– Zene a mesében címmel
pedig a Városi Zeneiskola művésztanárainak
kalauzolásával
mesés utazásban vettek részt
az érdeklődő gyermekek a zene
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hullámhosszán. A filharmóniai
összeállításnak is beillő mozaik
alkotói (mert megérdemlik önzetlen összeállításukért a közfigyelmet): Domokosné Mezei Katalin, Sólyom Edit, Törő Ferenc,
Kóti Gergő, Hegedűs Imre és
nem utolsó sorban, Szilágyi Péter
igazgató voltak.
– A könyvtári napok folyományaként még „Van öt perce?” címmel internetes játékban
vehettek részt a könyvek és az
infokommunikációs technológiák iránt érdeklődők, akik a NETen való informálódást gyakorolhatták.
– Rendhagyó Szépkiejtési versenyt is hirdetett a könyvtár a Kazinczy-emlékév alkalmából. „»Jót,
s jól« – írta Kazinczy Ferenc több
mint százhetven évvel ezelőtt.
Bár ő a költők és irodalmárok
elé állította akkor ezt a követelményt, de szavai most is mindenkire érvényesek. Törvény ez azok
számára, akik a nyelv segítségével
kívánnak a nyilvánosság számára
megnyilatkozni… – idézte bevezetőjében Vezendyné Borbély

Margit könyvtáros. Majd a nemes versengés – amely a kötelező
és szabadon választott szövegek
felolvasásából ált – után a zsűri
bölcs döntése nyomán megszülettek a dobogós helyezések. Első
helyezést ért el Tóthné Bereczki
Éva Magyarhomorogról, második lett Aranyiné Csalánosi Csilla
Berettyóújfaluból (aki egyébként
közismerten kiváló szereplője a
helyi közéleti rendezvényeknek
is), a harmadik helyezést pedig
a Nadányi Zoltán Művelődési
Központ népművelője, Szatmári
Kinga vehette át. Különdíjban
részesült még Szító Sándorné és
dr. Balogh Zsoltné is. – Idén sem
maradhatott el a Könyves vasárnapon a kézműves foglalkozás,
valamint az idén ötven éves Barby
babáról rendezett, valamint plüss
állatkák kiállítását tekinthették
meg az érdeklődők. Az olvasásért való jószolgálati programok
sűrűjében azért ne felejtsük el,
hogy művelődni is – a költő után
szabadon, csak csendesen, szépen
érdemes.
kvt

Bihari „múzeumi
tanoda”
Már több mint 6 éve, hogy a
Bihari Múzeum újra megnyitotta
kapuit Berettyóújfalu szívében, az
egykori községháza emeletén. A
bihari térség egyetlen múzeuma
azóta különleges programokkal,
kiállításokkal várja a lakóhelyük
múltja, néphagyományai iránt
érdeklődőket. Az iskolai csoportokkal intézményünkbe látogatók
a gyűjteményekkel, tárlatokkal
múzeumpedagógiai foglalkozások
keretében ismerkedhetnek. A családokat pedig havonta egy szombat délután várják élmények a
múlt emlékeit őrző épületben:
az ismeretszerzésre szórakozva és
kézműves-foglalkozások közben
nyílik mód.
A Bihari „múzeumi tanoda” olyan projekt, amelynek
keretében még szélesebb körű
múzeumpedagógiai programcsomagok kidolgozására nyílt
lehetőségünk.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.8./B-08-2009
számú, a Múzeumok oktatásiképzési szerepének erősítésére
kiírt pályázatra a Hajdú-Bihar
Megyei Múzeumok Igazgatóságának összesen öt tagintézménye
nyújtott be pályázatot, és nyert
támogatást. Ezek közül a Bihari
Múzeum a legnagyobb összeget:
7 000 000 forintot.
A projekt keretében iskolai tananyaghoz köthető múzeumi órasorozatokat dolgoztunk ki, egy
tanév során osztályonként 6 alkalommal látogatnak el a múzeumba
a tanulók. A Bihari Múzeum ös�szesen három ilyen sorozatot kínál

a projektben együttműködő iskoláknak.
A 4. osztályosokkal az
alsó tagozatban tanult
népdalok néprajzi hátterével ismerkedünk,
az 5. évfolyamosoknak pedig történelem,
illetve technika és
életvitel tantárgyakból
áll a „múzeumi órarendje”. A harmadik
általunk megszólított
korosztály a középisFotó: Kari
kolásoké. Az Eötvös
József Szakképző Isesetenként napjainkban is) haszkola könnyűipari alapozó szakmai nált alapanyagok, termények keorientációs gyakorlat 10. évfolya- rülnek középpontba. Az előttünk
mos, ruhaipari képzésben részt- álló bő egy évben lesz majd szó
vevő diákjai a népi textíliákról például a burgonyáról, a mézről,
tanulnak a múzeumban, akárcsak de a gyapjúról és a bőrről is. Teaz iskola speciális nevelési igényű, matikus foglalkozásainkon az
középfokú (textiltermék-összeállí- „életen át tartó tanulás” jegyében
tó) szakképzésében résztvevő 12. az adott termény, alapanyag haévfolyamos tanulói.
gyományos felhasználási módjaA szakképző iskolán kívül ival játékos formában ismerkedegyüttműködő partnerünk Be- hetnek a múzeumba ellátogató
rettyóújfalu minden általános is- családok: kézműves foglalkozákolája és valamennyi tagintézmé- sokkal, népi játékokkal, fejtörőknye. A 4. és 5. osztályos tanulók kel és egyéb érdekességekkel.
ebben, illetve a következő tanév
A pályázaton elnyert összegből
első félévében keresik majd fel a a Bihari Múzeum közművelődéBihari Múzeumot. A projekt ke- si, múzeumpedagógiai eszközretében kidolgozott tananyago- készletének nagyobb fejlesztésére
kat a későbbiekben a térség többi nyílik lehetőség. Többek között
iskolája is igénybe veheti, mint a műtárgyainknak olyan másolatai
közoktatást segítő és kiegészítő készülnek el, amelyek használat
programot.
közben (viseleti darab esetén felA családi rendezvények hagyo- próbálva) könnyebben közelebb
mányát megújult formában foly- kerülnek az egykor élt bihari emtatjuk. „A bihari táj adományai ber mindennapjaihoz.
– a bihari ember hagyományai”
Dr. Krajczárné Sándor Mária
címmel vidékünkön egykor (és
muzeológus, múzeumpedagógus

Örömön innen, az örömökön túl…
Furcsa sorsot szánt a Teremtő nekünk – írástudóknak. Megszületünk,
cseperedünk, biztonságos burokban
nevelődünk. Ekkor még nem is sejtjük, hogy a világ valójában nem csupán játék. Megízleljük az ételt, szomjazunk, majd iszunk, elfáradunk,
nosza, hát el is alszunk. Egyszer
aztán iskolapadba kerülvén, valami
furcsa, idegen „ákombákom” kerül a
füzetünkbe. Kinyitjuk a könyveket,
és ott is. Lám, mindenhol. Valami
zsarnokinak tetsző rend még azt is
elvárja tőlünk, hogy meg is értsük.
Gyermeki lelkünk lázadozik, nem,
mi nem kérünk ebből! Aztán fejünket lehajtjuk, néhány könnycsepp, és
megadjuk magunkat. Lassan pedig
már írunk, sőt hangoztatjuk, szótagolunk, robognak a szavak, a mondatok, peregnek a hangok, zöngések,
ízesek, izgalmasak, színesek, furcsák,
nyugtalanok…
Majd különválunk. Hisz van, kinek lelkét megfogja az édes gyönyör,
mert látja, hogy sorsok lobbannak
lángra, világok emelkednek és sül�lyednek, megszólal az ember, mely
porba hull, miből vétetett. Lázasan
keresi, szinte falja a lapokat, könyvtárakba temetkezik, vagy otthon tárja
fel a boldogság örökké pezsgő szellemi
kútfőit. Így válhatunk, így válunk
az irodalom szerelmeseivé. No, és
vannak mágusok is, kik nem restek
teremteni. A betűtől a regényciklusig.
A hangtól a szonettkoszorúig. Írók.
Szent őrültek.
Tudják, van ez a három férfi Biharban. Írnak. Bíró ifjú. Igaz ifjonti
hévvel. Tördelt, töredékes lázálmokkal. Pajzán nekifeszüléssel. Balogh
halántéka már őszül. Övé a nagyváros. Bulváros örvénnyel táncba
csábít. Keserű aszfaltbetyár. Kocsis

Fotó: Kari
megfontolt, mélázó. A fél évszázados
örökifjú. Az óvatos duhaj.
Minden évben, amikor a naptár
őszre fordul (annak is az utolsó hónapjában), tudják, azon a – ma már
– rossz emlékű hetedik napon, a város
szívében, a szelíd fényű étteremben
összegyűlnek az emberek. Napkeletről, napnyugatról. Északról és délről.
Talán harmincan. Ötödjére adnak
találkát egymásnak. A szépírás halk
szavú kelet-magyarországi dicsérői.
Őszinte laudáció.
Jómagam is ott ültem. Csendesen, székembe temetkezve, egy sarok
magányában. Fejem felett kabátok
tornyosultak, magukkal hozva a hétköznapok rohanó fáradtságát. Ők és
én. Furcsa szimbiózis.
Három szék, három férfi. Könyv a
kézben. Hangok. Szavak. Mondatok.
És újra. Halkan zizegő lapok. Egyegy elfojtott köhögés, biccentő fejek.
Balogh érces, Bíró izgatott, Kocsis
köszörüli. Az örömökön túl. Így szól
hozzánk a cím. Örömmel vesszük,
hallgatunk. Hallgatjuk. Örülünk,
hogy itt lehetünk. És közben – figyel-

ve a szelíd intésre – megfontoljuk,
hogy mi van azon túl. Mi van, ha
megfárad bennünk az öröm? Vajon
mi történik akkor? Mit hoz a sors?
A terem lassan kiürül. Kihunynak
a fények. Üres fogasok ásítanak bele a
süket csöndbe. Páran még maradnak
a söntésnél, izgatott szavakkal ölelve
egymást. Néhány kacaj, majd némaság. Alszik az étterem. Alszik már a
város is talán.
Én is hazaindulok. Esőtől csillogó
utcákon kopogok biztos, megszokott
lépteimmel. Otthon talán még előveszek egy könyvet. Minden hallgat
immár. A félhomály tétova villanásai
pedig fülembe súgják, mielőtt elszenderedek, hogy van még remény. Öröm
innen és az örömökön túl. Bárhol…
Kiss Tamás
Balogh Gyula – Bíró Gyula
– Kocsis Csaba:
Az örömökön túl
Oberhauser László Társaság,
2009
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Őszi túra a Bükkben

2009. november 20.

KUL-Túráztunk Nyíregyházán

VIII. HERPÁLY
KUPA
Az úszás sportág
I-VI. korcsoportos
városi diákolimpia döntője

A hétvégén újra bakancsot húztunk, s a Miskolci erdei kisvasútig
meg sem állt a buszunk. A vasutas
utazás még mindegyikünk egyik
legkedvesebb élménye. A szabadban robogni, az alagútban kicsit
félni, óriás nagyokat visítani, a színes, gyönyörű erdőt látni, a völgybe
letekinteni, mind-mind jó érzéssel
tölt el gyereket, felnőttet egyaránt.
A végállomáson várt ránk a túravezetőnk, így nem késlekedtünk
szorosabbra kötni hátizsákjainkat,
cipőfűzőinket. A vezetőnkkel elől
Kovács Zoli bácsi és a legedzettebbek haladtak, középen Gyöngyi
néni ápolta a lányok lelkét, a sor
végét Balogh Tomi bácsi zárta. Az
összesen 12,4 km-es gyalogtúránk
alatt megfigyeltük a magassággal
változó növényeket, gyűjtöttünk
terméseket, kéregdarabkákat, és
meglepetten fényképeztük le a gyönyörű védett, lila színű, egyébként
tavasszal nyíló törpeliliomot. A
szép őszi napfény megtréfálta a természetet, s ennek akkor örültünk

a legjobban, mikor megmásztuk a
„látóköveket”. A csúcsról a tiszta
idő miatt még a fenségesen elterülő
Mátrát is láttuk.
Mivel óvatosságra intettek bennünket, igyekeztünk fegyelmezetten birtokba venni Szentléleken
a szabadidő park kínálta lehetőségeket: lovaglás, falmászás, foci,
kötélhúzás, gombászás, kerékpározás, íjászat stb. A visszaút mindig
gyorsabbnak, rövidebbnek tűnik,
így volt ez most is. Lillafüred ékességeit azonban nem hagytuk ki:
Hámori tó, Palota Szálló, vízesés.
Igazán sikeres napot zártunk, jó
volt kikapcsolódni, örültünk, hogy
tanáraink elismerték teljesítményünket.
Köszönjük a Borsod-AbaújZemplén Megyei Diáksport Tanácsnak és Rozsondai Tibi bácsinak, hogy gondolt ránk, turisztikát
szerető diákokra, JÖVŐRE ÚJRA
UGYANITT!
II. Rákcózi Ferenc Általános
Iskola és Hunyadi Mátyás Tagiskola

Az idősekkel is törődnek a bankosok
A helyi Idősek Otthonában tevékenykedtek idén a berettyóújfalui
Budapest Bank munkatársai a „Törődés napja” elnevezésű jószolgálati akciójuk során október 10-én.
A Budapest Bank szervezésében
és anyagi támogatásával a bank
dolgozói, a Fényes-Ház Gondozó
Szolgálat munkatársai és az otthon
lakói vettek részt abban az önkéntes
akcióban, amely során a berettyó-

újfalui Idősek Otthona kerítését és
az udvari padokat festették le közös
erővel. A bankosok eddig a helyi
óvodákban, iskolákban bukkantak
fel évről évre, a legfiatalabbaknak
mutatva példát társadalmi szerepvállalásból. – Ez év őszén az idősebb generációnak kívántunk segíteni, hogy a hely, ahol élnek, még
élhetőbb, szebb legyen – mondta el
Szabó Judit, a bankfiók vezetője.

A verseny helyszíne: a városi uszoda 25 m-es, 4 pályás feszített víztükrű
medencéje
A verseny időpontja: 2009. december 5., szombat 9 óra
Az időmérés módja: kézi időmérés
A verseny rendezője: a Herpály Sportúszó Egyesület
A verseny támogatója: a Herpály-Team Kft.
A versenybíróság elnöke: Szeifert Ferenc polgármester
A versenybíróság titkára: Bondár Sándor, a Herpály Team Kft. ügyvezető igazgatója
A verseny célja: a városi diákolimpia úszóbajnoka címeinek és helyezéseinek eldöntése, a megyei diákolimpiai döntő résztvevőinek kiválasztása.
Versenyalkalom biztosítása a 6-18 éves diákok részére.
A verseny résztvevői: A város alapfokú oktatási intézményeibe a 20092010. tanév kezdetéig beiratkozott I-VI. korcsoportos tanulók, akiknek rendelkezniük kell érvényes diákigazolvánnyal és sportorvosi igazolással.
Nevezési határidő: a nevezéseket a nevezési lapokon és a hagyományos
nevezési kartonokon kérjük, juttassák el, legkésőbb 2009. november 26.
(csütörtök), 19.00 óráig, a Városi Uszoda pénztárába.
Igazolások: diákigazolvány, TAJ kártya, iskolaorvosi igazolás
Díjazás: korcsoportonként és versenyszámonként az első három helyezett
érem díjazásban részesül, a IV-VI. helyezett versenyzők oklevelet vehetnek
át. A legtöbb pontot gyűjtő iskola elnyeri egy évre a Herpály Kupa vándorserlegét
Költségek: A verseny rendezési és díjazási költségei a rendező szervetet,
minden más költség a résztvevőket terheli.
Egyebek: a megyei döntőn csak azok a versenyzők indulhatnak, akik a városi
elődöntőn az I-III. helyen végeztek, és 2009. december 1-jéig elektronikusan
neveznek az mdsz.hu honlapon.
A megyei első helyezettek az országos diákolimpiai döntők résztvevői lesznek.
A versenyen az egyrajtos versenyszabály kerül alkalmazásra.
A versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a versenybíróság
a MÚSZ joghatályos szabálykönyve alapján jár el.
Külön rendelkezések: A verseny ideje alatt a medencék nem használhatók. A medencetérbe a versenyzők és kísérőik csak papucsban léphetnek be.
Verseny sorrendje:
2009. december 5., szombat, 9 óra.
Bemelegítés: 8-tól
I. korcsoport: 2001-ben vagy később születettek
II. II. korcsoport: 2000-1999
2009. december 5., szombat, 11 óra.
Bemelegítés: 10.30-tól
III. korcsoport: 1998-1997 „A” és „B” kategória,
IV. korcsoport: 1996-1995 „A” és „B” kategória
V-VI. korcsoport: (1990)- 1991-1992-1993-1994 „A” és „B” kategória
A versenyszámok részletes leírását valamennyi érintett intézmény megkapja.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a Herpály Sportúszó Egyesület.
Bondár Sándor
Herpály Sportúszó Egyesület elnöke

apróhirdetések
Személyszállítás 15 fős kisbusszal, számlaképesen. Érdeklődni
lehet 06-20/317-4332, 54/402-661). T. Balogh Sándor.
Szilveszterezzen Erdélyben, Székelyföldön, Székelyudvarhelyen.
Síelési lehetőség. Programok estétől reggelig. Részvételi díj:
39.000 Ft (utazás, szállás, reggeli, vacsora, szilveszteri menü, újévi ebéd). Indulás december 30-án, hazaérkezés január 2-án, este.
Érdeklődni lehet 06-20/317-4332, 54/402-661. T. Balogh Sándor.

lisztes Éva

AUTÓsIsKOláJA
Nyilvántartási szám: 09-0017-07

Berettyóújfalu, Körépület emelete
Tanfolyamot indítunk Moped, A1, Ak, A
és személygépkocsi vezetői
kategóriákban minden hónap első hétfőjén

Bővebb információ: 30/648-1266

BÁSTYA VAS-MŰSZAKI ÜZLET!

www.liszteseva.uw.hu

(A strand bejárata mellett)

Berettyóújfaluban a piacnál, a szolárium helyén!

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

Az Oktatási és Kulturális
Minisztérium pályázatot írt ki
az elmúlt tanévben KUL-Túra
Élmény címmel. A program lehetőséget kívánt adni az általános iskolás korosztályú gyerekek
számára, hogy egy-egy kiválasztott múzeummal alaposan megismerkedhessenek, s különféle,
az életkoruknak megfelelő múzeumpedagógiai foglalkozáson
vehessenek részt. Mindezt teljesen ingyenesen, hiszen a nyertes
pályázók az útiköltséget, a belépőket, a foglalkozásokat és a múzeumi kiadványokat is a pályázati
összegből finanszírozhatták.
Októberben a Toldi Miklós
Református Általános Iskola 120
diákja indult útnak három busszal
a Nyíregyháza-Sóstói Múzeumfaluba, hogy a KUL-Túra Élmény
pályázat keretében valóban élményekkel gazdagodva térjen haza
a nap végén. A múzeumfaluban
csoportokra oszlott a társaság, és
úgy vettünk részt a különféle foglalkozásokon. Lehetett agyagozni,
kelmét festeni, apró ajándéktárgyakat készíteni. A foglalkozások
közötti időkben ismerkedtünk a
régi épületekkel, a hagyományos

népi életmóddal, dédszüleink
használati tárgyaival. A gyerekek
„élőben” is láthatták azokat a dolgokat, melyekről leginkább már
csak iskolai órákon hallhatnak.
Láttuk a háromosztatú parasztházakat berendezve, a gazdasági
épületeket, a szárazmalmot. Aki
akart, beülhetett a múlt század
eleji falusi elemi iskola padjaiba,
sőt még a terem végében álló „szamárpadba” is… A legnagyobb
figyelem azonban a szabadtéri
kenyértészta dagasztást kísérte. A
múzeum munkatársa, Kati néni
készítette a fateknőben a kenyértésztát, s közben elmagyarázta
gyerekeinknek, milyen gonddal
és figyelemmel végezték ezt a
munkát annak idején a házias�szonyok, hogy meglegyen a család mindennapi kenyere. De nem
csak nézni, kóstolni is lehetett!
A frissen sült kenyérlángos mellé
tejfölt is kaptunk, s aki akart, ízlése szerint szórhatott rá hagymát,
fokhagymát, kaprot is.
Levezetésképpen, hazaindulás
előtt volt még idő játékra, kötetlen szabad foglalkozásra is a múzeum tágas játszóterén.
S. R.

Figyelem!
A berettyóújfalui uszodában
a szauna 2009. november 20-tól
minden pénteken 15 órától és hétvégén 10 órától
folyamatos üzemű.
Herpály-Team Kft.

2009. november 20.

A Páneurópai piknik helyen

Mindent a kukoricáról…

1989. augusztus 21. Éppen
húsz éve annak, amit Helmuth
Kohl szövetségi kancellár
1990-ben a két Németország
egyesítésének ünnepségén
kijelentett: a Berlini fal lebontása Magyarországon kezdődött, a német újraegyesítés
felé az első lépés a Páneurópai
pikniken történt.
A Tájak-Korok Múzeumok
Egyesület bihari tagcsoportjának
érdeklődő tagjaival a húszéves évforduló jegyében mi is ellátogattunk
erre a történelmi emlékhelyre. Volt
valami magasztos, valami felemelő
itt. Miután felidéztük a húsz évvel
ezelőtt történteket, átsétáltunk a
kövesúton, és máris osztrák földönt
tudhattuk magunkat, rettegés és félelem nélkül. Vajon mit érezhettek
azok az NDK-sok kb. 450-en azon
a sorsfordító napon?
És az az anyuka, akinek menekülés közben kezéből kiesett gyermekét a magyar katona felvette a
földről, és jó utat kívánva visszaadta. Az emlékparkban mi is némán,
gondolatainkba mélyedve sétálgattuk. Melocco Miklós szobránál
már beszélgetve idéztük fel a múltat
(lásd a fotón). A vasfüggöny egy
darabjával Sopron belvárosában találkoztunk, mely ma már csak látványosság az arra látogatónak.
Fertőrákoson a kőfejtő északi
dombján emelkedő Páneurópai
Emlékmű mintegy felkiáltójel vonja magára a figyelmet. Gabriella
von Habsburg fémplasztikája szögesdrótok felhasználásával, fémből
készült emlékoszlop. A tábla alatti
szalagon latin szöveg olvasható.
In neccessariis unitas – in dubiis
libertas – in omnibus caritas (a
szükségben egység – a kételkedésben szabadság – mindenben szeretet). Ez az emlékmű örök időkre
a határáttörés emlékét idézi. Már
maga a kőfejtő is csodálatos látvány.
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1948-ban megszűnt a bányászat. Az
itt található lajtamészkő könnyen
formálható, a vidék kedvelt építőköve volt. Már a rómaiak is használták. A hatalmas, 40-50 mázsás
darabokat Bécsbe szállították. Ebből épült a városháza, az egyetem
és sok más épület. A hatalmas kőtömböket erős szekereken szállították, 8-12 pár bivaly húzta. Sokszor
egy hónapnál is tovább tartott az
út Bécsig. Festetich herceg is ezzel
a kővel bővítette kastélyát Keszthelyen, de csak összeköttetései révén
juthatott hozzá. 1944 végén zsidó
munkatábor is működött itt. Ma
barlangszínház található a kőfejtőben. Több mint 200 ezren is megfordulnak évente. Fertőrákos másik
nevezetessége a Püspöki kastély, na
és a Fertő-tó, mely Közép-Európa
harmadik legnagyobb tava. 337
km2 a területe, ennek egynegyede
tartozik Magyarországhoz, 87 km2.
Gyógyító erejét magas sótartalmának tulajdonítják. A tó vize hétéves
periódusokban erősebben megárad
és leapad. Természeti viszonyai miatt gazdag a növény és állatvilága,
sőt egyedülálló a világon. 300 madárfajta él itt, ebből 110 faj a tavon
és környékén költ. Kedvező széljárása miatt a vitorlások és a szörfösök
kedvelt helye. A tóban 30 féle hal él.
2001 óta a világörökség része.

Miután megcsodáltuk a Fertőtavat, ellátogattunk az Eszterházy
kastélyba. 16 szoba látogatható a
nagyközönség számára. Ezt követően Nagycenken tisztelegtünk a
legnagyobb magyar, Széchenyi
István emlékének a mauzóleumban. Felkötöttük a többi száz
nemzeti színű szalag közé hálánk
jeléül a Bihari tagcsoport szalagját is.
Oda utunkat Tatabányán megszakítottuk, ahol a Turul hegyen
303 méter magasan a csodálatos
Turul bronzmadárban gyönyörködhettünk. Megismerve legendáját tovább folytattuk utunkat
Tatáig. Jól elfáradtuk, mire a tatai
várat bejártuk. Hazafelé Alcsúton
a József nádor nevéhez fűződő
(1818) arborétumban tettünk egy
jó kis frissítő sétát. A park ÉszakAmerika, Távol-kelet és a mediterrán a növények fő gyűjtési helye.
A háromnapos utunk során
történelmi, történeti ismereteink
bővültek, különleges, egyedi tájat
láttunk, mely alföldön élő ember
számára vonzó és csodás. Szép
utunkról, mely az ország nyugati
részébe vitt, a késő esti órákban
értünk haza szellemileg, lelkileg
felfrissülve.
Jankuly Jánosné
Bihari tagcsoport vezetője

A Bihari „múzeumi tanoda”
első családi rendezvényére október 24-én, szombat délután került sor. Ezúttal a kukorica volt
„terítéken”. A kukorica (tengeri,
törökbúza) Bihar népi kultúrájában is – csakúgy, mint az
ország többi részén – hagyományosan széles körűen felhasznált
növény. A takarmányozáson és
emberi fogyasztáson kívül felhasználták a kukoricacső takaróleveleit (a csuhét) különböző
használati tárgyak készítésére, a
tüzelésre szánt kóróból és csutkából – elkérve egy-egy darabot
szüleiktől – a gyerekek játékokat
készítettek maguknak. Múzeumi délutánunkon rövid, játékos bevezető után (amely során
a résztvevők megismerhették a
kukorica Magyarországra kerülésének történetét, népi elnevezéseit, a növény részeinek nevét,
illetve termelésének, feldolgozásának néhány fontos mozzanatát) került sor a morzsolás
kipróbálására. Közben kézművesek (Madarné Szőke Erzsébet
csuhéfonó népi iparművész,
Fekete Sándorné és Nagy Andrea játékkészítők) segítségével
készítettek a gyerekek maguknak kórójátékokat, csutkababát,
és megtanulhattak különböző
népi játékokat is a tengerivel.

Fotó: Kari
Természetesen, mint hajdan a
régi morzsolóban, sor került (az
alkalomhoz illően kukoricával
kapcsolatos témájú) népdalok
éneklésére is. A programot kóstolóval zártuk: a hagyományos
bihari ételek közül a többnyire
sósan fogyasztott puliszkát és
az édes prószát ízlelhették meg a
látogatók. (Persze a pattogatottkukorica-füzér készítése közben
sem minden szem került a cérnára.) A gyerekek játékos rejtvénylapokon ismételhették át a
délután során elsajátított ismereteket, a felnőttek pedig fejtörő segítségével idézték fel a kukoricával kapcsolatos irodalmi
emlékeket és filmélményeiket.
A résztvevőknek színes mappát

Hírek a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde életéből

Kistérségi konferencia az esélyegyenlőségért
Az Igazgyöngy Alapítvány
október 22-én Esélyegyenlőségi
műhelyeinek zárásaként kistérségi
konferenciát szervezett.
A projekt a „Civil szervezetek
és az antidiszkriminációs törvény
végrehajtása” című pályázat keretében valósult meg. Egy éven át
havonta gyűltek össze a műhelyeken a téma iránt érdeklődők, hogy
szakavatott előadók segítségével beszélgessenek a kistérség az egyenlő
bánásmód törvényhez kapcsolódó
problémáiról. Ennek összegzése
volt a konferencia, melyen több
mint 100 fő vett részt, pedagógusok, családsegítők, civil szervezetek
munkatársai, CKÖ képviselők és
mások. Az előadók – Szuhay Péter
etnográfus; Havas Gábor szociológus; Füstös Melinda, Kereszty Zsuzsa, Orosz Lajos oktatási szakértők
-előadásaikban a cigányság helyzetéről, kultúrájáról, az integráció, az

Fotó: Kari
együttgondolkodás fontosságáról
beszéltek. A rendezvényt kiállítás
és kiadvány is színesítette. A projekt célja hálózatépítés volt, hogy az
alapítvány megkeresse azokat a kistérségi partnereket, akikkel együtt
gondolkodhat a témában. Azokat,
akikkel közösen tisztázhatja a fo-

galmakat, felelősségeket, határokat. Bár vannak, akik elzárkóznak
az efféle együttgondolkodástól, a
hálózat az alapítvány kapcsolatrendszerében egyre inkább bővül,
az együttműködő partnerek száma
folyamatosan növekszik.
R. N.

Meghívó!
A Berettyóújfalui Református Egyházközség, a Toldi Miklós Református Általános Iskola
és a Szivárvány Református Óvoda hírei
• December 3-án, csütörtökön délelőtt lesz a Toldi Miklós Református Általános Iskola
és a Szivárvány Református Óvoda közös Mikulás ünnepsége az iskolában
• December 5-én, szombaton, este 6 órakor jótékonysági hangverseny a református templomért
a Magyar Parlament Kórusának (SZENÁTOROK) szolgálatával.
A belépés díjtalan, perselyadományainkkal templomunk felújítását támogatjuk.
• December 6-án, advent második vasárnapján, délután 3 órakor adventi családi istentisztelet lesz a templomban
• December 12-én, szombaton, délelőtt 9 órától egyházmegyei adventi játszóház a Toldi Miklós Református
Általános Iskolában, melyre nagy szeretettel várunk óvodásokat és iskolásokat szüleikkel,
testvéreikkel, családjaikkal együtt.
Minden alkalmunkra nagy szeretettel hívjuk Kedves Testvéreinket.

ajándékozott a múzeum, ebben
összegyűjthetik az októberi és a
további rendezvényeken kitöltött feladatlapokat, rejtvényeket,
recepteket, így a 10 alkalomból
álló tematikus foglalkozássorozat végére egy egész füzet állhat
össze a „bihari táj adományairól
és a bihari ember hagyományairól”.
Legközelebb november 21én, szombaton 14 órára várjuk a
családok apraját és nagyját. Ekkor a Bihar területén még 60 éve
is meghatározó textilalapanyag,
a kender lesz a témánk, illetve
feldolgozása és a hozzá kapcsolódó néphagyományok.
Dr. Krajczárné Sándor Mária
muzeológus, múzeumpedagógus

Babaetetés, elmélyült játék,
csendes beszélgetés, a képeskönyvek nézegetése, épülő várak, jó kedvű dalosjátékok, izgalmas versenyek a testnevelés
foglalkozásokon a jellemző tevékenységei a Vass Jenő Óvoda
és Bölcsődébe jelenleg járó 440
gyermeknek.
A bölcsődések napjai is tevékenyek, a nagyobbak, a 2 – 2 és
félévesek magabiztosak, jó kedvűek, ismerkednek az étkezés,
öltözködés teendőivel, az egymás melletti, közös játék élményével.

Az újonnan érkezők még az
anyukától való elválás olykor
nehéz pillanatait élik, de öt-hat
nap után már ők is megbarátkoznak a gondozó nénikkel, az
új környezettel. Ők jelenleg 45en vannak a 3 csoportban, számuk 53-ra fog emelkedni.
A nevelési év zökkenőmentesen indult a felkészült óvodai –
bölcsődei dolgozók, a megfelelő
tárgyi feltételek biztosítják a gyermekek harmonikus fejlődését.
Napjainkban is mozgalmas,
érdekes rendezvényeken vehetnek
részt gyermekek, szülők egyaránt

az egészséges életmód hét, a hagyományőrző családi napokon;
a közös gyermek-szülő tornán. A
termésszobrászat, bioételek készítése, elsősegélynyújtó előadás
szülőknek, Márton-napi vigasságok, népi játékok, kézműves
foglalkozások alkalmával.
Az intézmény dolgozói (54
fő) szakmai tanulmányúton
jártak október 26-án Gödöllőn,
ahol a Palotakerti Óvodát látogatták meg. A 8 csoportos intézmény pedagógusai bemutatták
helyi nevelési programjukat,
óvodájukat is, a kötetlen beszélgetés, konzultáció során a napi
feladatokat, a helyi szokásokat,
a munka feltételeit.
Jó érzéssel vontunk le következtetést; a mi bölcsődénk, óvodáink, szépek, esztétikusak, jól
felszereltek, a dajka nénik munkafeltételei az önkormányzat
által kiközvetített segítségekkel
optimálisabbak.
A délutánt a Grassalkovichkastély és a Sissy-arborétum látogatásával töltöttük, amelyek
szépségei láttán valamennyi
dolgozó kellemes élménnyel tért
haza.
T. I-né

Hajdúság Kupa
Hajdú-bihar megye 2009. évi úszóbajnoksága
II. forduló
Először találkozhattak a hos�szú nyári pihenő után a megyében
készülő úszóversenyzők október
19-én Hajdúböszörményben, a
2009. évi megyei versenysorozat
II. fordulóján. A Hajdúság Kupa
névre keresztelt viadalon hét egye-

sület összesen 113 versenyzője állt
rajtkőre, hogy eldöntsék a korosztályos pillanatnyi sorrendeket az
50 méteres gyors-, hát-, mell- és
pillangóúszásban. Csapatunk, a
Herpály Sportúszó Egyesület kis
létszámmal, 14 fővel képviseltette

Érmesek:
Ökrös Renáta: 50m gyors 1. hely; 50m hát 1. hely; 50m mell 1. hely,
50m pille 1. hely
Major-Pucsok Albert: 50m gyors 2. hely; 50m hát 1. hely; 50m mell 2.
hely, 50m pille 1. hely
Borsós Kristóf: 50m gyors 2. hely; 50m hát 2. hely; 50m pille 2. hely
Kurtán Kitti: 50m gyors 1. hely; 50m hát 1. hely; 50m pille 1. hely
Kovács Viktória: 50m gyors 2. hely; 50m hát 3. hely; 50m mell 3. hely
Szabó Béla: 50m mell 3. hely, 50m pille 2. hely
Balla Vince Márk: 50m hát 3. hely
Bődy Zoltán: 50m gyors 3. hely
Nagy Norbert: 50m pille 3. hely

magát, de magabiztos versenyzéssel, összesen 22 éremmel zárta
az úszóévad első találkozóját. A
legeredményesebb versenyzőnknek Ökrös Renáta bizonyult, aki
egyetlen versenyszámban sem talált legyőzőre.
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Sport – Hatodik

Ezüstérem az országos bajnokságon
Két versenyzőnk indult a
Kabos Endre Városi Sportcsarnokban rendezett Kyokushin
karate országos bajnokságon.
„Hazai pályán” – hazai közönség
előtt bizonyítani nagyon nagy
lelki teher, és nehezíti az amúgy
is emberfeletti felkészülést egyegy ilyen versenyre. Tavaly szintén két versenyzőnk szerepelt, és
az idén is csak két tanítvány vállalta, illetve tudta végigcsinálni
ezt a hatalmas munkát.
Egyikük Mazán Roland, egyesületünk fiatal versenyzője, aki
az egyik legnépesebb mezőnyben
(tíz fő), a 80 kg-os súlycsoportban
próbált eredményes lenni. Egy
kissé megilletődötten kezdett
„nagyobb nevű” és rutinosabb
ellenfelével szemben, aki egy
testrúgással meg is roggyantotta.
Innentől kezdve ébredt fel igazán
a harci szellem Rolandban, de az
utolsó húsz másodperc egyenrangú csatája sem tudta megfordítani a mérkőzés kimenetelét.
Jó küzdelmet, tisztes helytállást
vártunk tőle első komoly felnőtt
versenyén, melyet teljesíteni is tudott. Fájdalomtűrő képességben
és elszántságban nagyon sokat
kell még fejlődnie.
Czirják Sándor, egyesületünk
versenyzői csoportjának vezetője, többszörös junior magyar
válogatott. Vele szemben jóval
nagyobb elvárással „éltünk”, még
akkor is, ha főiskolai tanulmányai miatt három évet hagyott ki
az edzésmunkában. Másfél-két

2009. november 20.

oldal

A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ novemberi programjai
17., 14.00: a Bihari Diabétesz Közhasznú Egyesület gyűlése
23., 14.00: a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete klubfoglalkozása
az Erdélyi Gábor teremben
24., 14.00: a Mentálhigiénés Egyesület gyűlése
27., 9 óra: az ILCO Klub összejövetele az Erdélyi Gábor teremben
25., 16.00: a Tájak Korok Múzeumok Egyesülete gyűlése
28., 20.00: Retro party a Parola Pinceklubban
Minden héten, kedden 14.00-tól a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete – Hagyományőrző Népdalkörének összejövetele.
Minden héten, kedden 15 órától csontritkulást megelőző gerinctorna.

Fotó: Kari
éve „tért vissza”, és azóta egyre
intenzívebben és céltudatosabban edz. Számára mindenképpen
csak a dobogóra kerülés volt az
elfogadható eredmény. Súlycsoportjában, a 90 kg-ban hat
versenyző tudott elindulni, így
vegyes rendszerben bonyolódtak
a küzdelmek. A legjobb háromba egyenes kieséses rendszerben
lehetett bekerülni. Ez azt jelenti,
hogy rögtön az első küzdelmet
meg kellett nyernie ahhoz, hogy
dobogóra tudjon állni. Nagy
csatában, nagyon nehezen, de
sikerült legyőznie ellenfelét. Már
ekkor is látszott, hogy Sanyi bár
fizikálisan nagyon erős, technikai szempontból nem a legjobb
formájában érkezett a versenyre.
Csak egyes ütéseket, rúgásokat
láthattunk tőle, bár ezeket nagyon nagy erővel hajtotta végre,
hiányoltuk a kombinációkat. A

három között körmérkőzés volt,
ahol első ellenfele láthatóan megfogta Sanyit testre, de „lábon ki
tudta hordani” ezt a találatot, és
„nem ment le”. A hosszabbításban óriási csatában döntetlenre
tudta hozni a mérkőzést, és több
tört deszkájával meg is nyerte azt.
Utolsó meccsén, melyről később
kiderült, hogy maga a döntő volt,
régi riválisával került szembe. Itt
már nagyon fáradtan küzdött, és
nem tudta megvalósítani a taktikai feladatokat. Sajnos szakmai
tudásának a nagyon kicsi részét
tudta csak bemutatni ezen a versenyen. Ez köszönhető annak is,
hogy ilyen felkészültségi szintű
edzőpartnereket már egyesületünk nem tud biztosítani neki,
így a továbblépést számára újra
csak a magyar válogatott kerettagságba való kerülés jelentheti.
R. S.

2009. december 10- 12-ig
ismét megrendezzük hagyományos

Karácsonyi vásárunkat,

melyre kézművesek, árusok jelentkezését várjuk.

Helyszín:
a Nadányi Zoltán Művelődési Központ
nagyterme
További információ:

54/500-022 vagy 500-023-as
telefonszámon

lui versenyző szerepelt. Az Eötvös
DSK versenyzői szép sikert értek
el, mivel mind a hárman súlycsoportjukban győzni tudtak. A -44
kg-ban Somogyi Edina 180 kgos, -125 kg-ban Mikula Norbert
560 kg-os és +125 kg-ban Balibán
Márk 500 kg-os teljesítménnyel
diadalmaskodtak. Kiemelkedő
teljesítményt ért el Mikula Nor-

Sporteredmények
Futsal NB I.
Borsod Volán (Miskolc)
– MVFC 
1:10 U-19
MVFC – Duna Takarék Győr
Nyírmada – BUSE 

2:8 U-16
Nyírmada – BUSE 
L abdarúgás NB III.
U-13
Nyíregyháza – BUSE 
1:0 BUSE – Báránd 2:5
BUSE – Nyírmada 
0:2 Sárrétudvari – BUSE 1:1

Felhívás!
A Sinka István Városi Könyvtár
sikeresen szerepelt a
„Közkönyvtárak uniós programjának
2009. évi támogatása”
c. pályázaton.
A könyvtár ötödik alkalommal hirdeti
meg levelezős játékát felnőttek és
középiskolások részére
VETÉLKEDŐ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL
címmel.
Az érdeklődő diákok és felnőttek a feladatlapokat a könyvtárban vehetik át.
A feladatlapok leadási határideje:
2009. december 9. szerda.
Az ünnepélyes eredményhirdetés
időpontjáról később értesítjük a
megfejtőket.
Decemberben minden kedden
16 órától

ADVENTI EGYÜTTLÉT
háziasszony:
Sándor Zeréndné Marika néni

Minden háziasszony és konyhatündér figyelmébe!

[amarosan itt a karácsony,
mely hangulatával
ünnepi sütemények szegfűszeges,
fahéjas, mézes illatával
Minden
háziasszony
ésés azkonyhatündér
figyelmébe!

25:20
36:25
35:26
41:12
26:26
22:22

Mindenkit szeretettel
várunk 0 – 100 éves korig!

(első alkalom december 1-én)

belengi az otthonokat. Előkerül a nagymama régi szakácskönyve a bejgli, diós patkó, mézeskalács féltve őrzött

Hamarosan
ittnem
a karácsony,
mely
hangulatával
és az ünnepi süteméreceptjével, ami nélkül
igazi a karácsony! És
kezdődhet
a munka….
„Ha kisült már, ide véle”
nyek szegfűszeges,
fahéjas,
mézes
illatával
belengi
az otthonokat.
Nevezzen kedvenc süteményével az adventi sütemények versenyén!
Nevezési hrégi
atárszakácskönyve
idő: 2009. december 3., casübejgli,
törtök
Előkerül a nagymama
diós patkó,
Jelentkezési lap letölthető a www.berettyoujfalu.hu honlapról vagy személyesen kitölthető a Nadányi Zoltán
mézeskalács
féltve őrzött Művelődési
receptjével,
ami nélkül nem igazi a karáKözpontban.
Nevezni max. 3féle sütemény
receptjével
lehet (hozzávalók, a
a készítés
módja) jelentkezési lap kitöltése (a
csony!
És kezdődhet
munka….
helyszínen).
2009. decem„Ha
ber 8-ánkisült
, kedden, 8 már,
– 16 óráigide véle”
várunk az elkészült süteményekből 1-1 tálcával, melyből három tagú zsűri választja ki a legjobbakat.
Nevezzen kedvenc süteményével
azeg adventi
„Had egyem m
melegébe.” sütemények versenyén!
Eredményhirdetés 2009. december 10-én a Karácsonyi vásár keretében lesz, ahol a megmaradt süteményeket a
Nevezési határidő:
2009. december 3., csütörtök
készítők a vásári forgatagban körbekínálják.
információ személyesen
a Nadányi Zoltán Művelődési Központban
JelentkezésiTovábbi
lap letölthető
a www.berettyoujfalu.hu
honlapról vagy
vagy az 54/ 500-022 telefonszámon.
személyesen kitölthető a Nadányi Zoltán Művelődési Központban.
Nevezni max. 3féle sütemény receptjével lehet (hozzávalók, a
készítés módja) jelentkezési lap kitöltése (a helyszínen).
2009. december 8-án, kedden, 8–16 óráig
várunk az elkészült süteményekből 1-1 tálcával, melyből három
tagú zsűri választja ki a legjobbakat.
„Had egyem meg melegébe.”
Eredményhirdetés 2009. december 10-én a Karácsonyi vásár
keretében lesz, ahol a megmaradt süteményeket a készítők a vásári
forgatagban körbekínálják.
További információ személyesen
a Nadányi Zoltán Művelődési Központban
vagy az 54/ 500-022 telefonszámon.
„Betlehem, Betlehem, a te határidba érkezett Mária rongyos istállóba”

Az egy éve alakult „Arkadas” nevű Baranta csoport
várja érdeklődők jelentkezését.
Edzéseinket a Nadányi Zoltán Művelődési Központ
nagytermében tartjuk vasárnap, 14-től 18 óráig.
Kortól és nemtől függetlenül mindenkit szeretettel várunk
ennek az ősi magyar harcművészetnek a gyakorlásához.
Elérhetőségeink: Nagy Csaba 06-30/518-0098.
E-mail: akibacsgyan@freemail.hu

Elhunytak
Október 26.: Szentesi Miklósné
Hell Gizella (1949)
28.: Szakadáti Jenőné
Schupkégel Zsuzsánna (1910)

a Művelődési Központ nagytermében

bert, aki fekvenyomásban 15 kgmal javítva az országos csúcsot,
217,5 kg-ot teljesített. A nemzetek
közti versenyben a magyar válogatott 2. helyezést ért el.
November 7-8-án Vésztőn
rendezték az Ifjúsági- és junior
fekvenyomó országos bajnokságot.
A megyénkből a berettyóújfalui
Eötvös DSK hat ifjúsági és junior
korú válogatott versenyzője vett
részt. A versenyen Somogyi Edinának, Szabó Lászlónak, Mikula
Norbertnek és Balibán Márknak
sikerült megvédeniük bajnoki címüket. Kiemelkedő teljesítményt
ért el Mikula Norbert, aki ifjúsági 125 kg-os súlycsoportban 225
kg-os teljesítménnyel, új országos
csúccsal nyerte a súlycsoportját,
amivel az ifjúsági kategóriában
abszolút bajnoki címet is szerzett.
Makrai Éva is abszolút második
helyezést ért el 100 kg-os teljesítménnyel, és Somogyi Edina szintén abszolút harmadik helyezést
szerzett.

K ézilabda
Férfi NB II.
Békéscsaba – BMSE 
BMSE – Szarvas 
3:1 Ifi
Békéscsaba – BMSE 
4:3 BMSE – Szarvas 
Női megyei
Nagyhegyes – BMSE 
BMSE – Komádi 

Születtek
Október 1.: Mazács Fruzsina
(Mazács Ferenc – Serdült Csilla)
22.: Szatmári Dóra (dr. Szatmári
Mihály – dr. Bálint Éva)
22.: Papp Debóra (Papp Dániel –
Major Krisztina)

„Kis karácsony, nagy karácsony
Ki sült-e már a kalácsom?”

Továbbra is ontják az érmeket

Október 3-án a szlovákiai
Casta városában rendezték meg
a Közép-Európa Kupa ifjúsági
erőemelő versenyt. A versenyen 6
nemzet 73 versenyzője vett részt.
A Magyar ifjúsági erőemelő válogatott Ungai János szövetségi
kapitány vezetésével 6 női és 6
férfi versenyzővel vett részt. A válogatottban három berettyóújfa-

Anyakönyvi hírek

Készíts betlehemet a családoddal együtt!
Az adventi készülődés egyik legszebb eseménye a karácsonyi jászol, a betlehem
összeállítása. Szeretnénk, ha felhívásunk eljutna az érintettekhez, és gyerekek, szülők,
nagyszülők együtt készítenék el a család betlehemét, amit szenteste a feldíszített
karácsonyfa alá tehetnek.
De mielőtt a fa alá kerülne,
hozzák el 2009. december 8-án a művelődési központba, ahol a Karácsonyi vásár ideje
alatt (december 10-12-ig) bárki megcsodálhatja!
A betlehem készülhet bármilyen természetes anyagból, és technikával,
legfeljebb 50x50 cm-es méretben.
A legszebbeket ajándékkal jutalmazzuk, melyet
2009. december 11-én adunk át a Karácsonyi vásár keretében. Az alkotások visszaadása
december 14 –től!
További információ:
Központ

Nadányi
Zoltán
MŰvelŐdési

Központ

Nadányi Zoltán Művelődési
Központ
Bajcsy-Zs. u. 27.
Telefon: 54/500-022
E-mail: nzmk@freemail.hu

Meghívó
böllérversenyre
Újszentmargita község
önkormányzata tisztelettel
meghívja Önöket
a megyénkben immár második
alkalommal megrendezendő
Hajdú-Bihar megyei
böllérverseny rendezvényre,
amely november 28-án
(szombaton) kerül megrendezésre
településünkön.
A részletek megtalálhatóak a
mellékelt versenykiírásban.
Tisztelettel kérjük polgármester
asszonyt/urat, hogy ezen levelünk
alapján tájékoztatni szíveskedjen települése civil szervezeteit,
s minden olyan vállalkozó
szellemű lakóját, aki kedvet érez
egy vidám, hagyományőrző
disznótoros kulturális program
megtekintésére, illetve a nemes
versengésen való részvételre.

Bihari Hírlap
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