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Alapjaiban változott meg az oktatás környezete
Már a beléptető biztonsági kapunál elbizonytalanodik a korábban sokszor ott járt, kevésbé idegen is, nem beszélve arról, hogy az
épületben tágasság fogad, új közösségi terek, társalgó, igényes ajtók,
ablakok, burkolatok, hangulatos,
harmonizáló színek, elegáns függönyök, sötétítők, egyszóval az elmúlt
bő fél év során minden megváltozott az Arany János Gimnázium,
Egészségügyi Szakképző- és Közgazdasági Szakközépiskolában.
A most 40 éves épületben eddig csak részleges felújítások történtek, nagyjából ezelőtt 20 évvel
6 tanteremmel bővítették, és 10
éve a fűtésrendszert alakították át.
Egy szinten, mivel már életveszélyes volt, a külső nyílászárókat is
kicserélték. Hihetetlennek tűnik,
de az intézménybe járó 900 diák
mindegyikének nem volt saját
osztályterme, és a tanáriban sem
mindegyik nevelőnek volt személyre szólóan külön helye – mondta el
bevezetésként a korábbi állapotokról Domján János, az intézmény
igazgatója. Ennek utána már talán
lényegtelen is arról a fél esztendőről
beszélni, amikor négy helyszínen,
igen kemény szervezési munkával,
anomáliáktól sem mentesen tudták
csak biztosítani a 900 diák számára
a folyamatos tanítást – tette hozzá
az igazgató –, és itt kívánta megköszönni a befogadóknak, a Bessenyei-szakközépiskolának, a Gróf
Tisza István Kórháznak, a Nadányi
Zoltán Művelődési Központnak,
az ott dolgozók mindegyikének a
segítségét, a türelmüket, az önkormányzatnak az erkölcsi és anyagi
támogatást, a kivitelezőnek a gyors,
de jó minőségű munkát. Hisz az
eredmény magáért beszél. Megtörtént az épület teljes, külső-belső felújítása, kívül-belül nyílászáró csere
volt, akadálymentesítés, minden vizesblokkot felújítottak, ami nagyon
nagy dolog, hiszen sokszor volt csőtörésük az utóbbi időben. Minden
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osztályteremben és a közös helyiségekben is padlózatot cseréltek, az
udvaron új térburkolat készült. Ám
a felújítások mellett sokkal nagyobb
volumenű volt a bővítés, amire nagy
szükség volt – fejtette ki az igazgató
–, hiszen még a kollégium bevonásával is nagyon szűkösen fértek el.
Az iskolai könyvtár egy osztályteremben volt berendezve, hiányzott
az olvasóterem is. Most az alapterület több mint a felével, 57 %-kal
nőtt, melyben jelentős részt tesznek
ki az emeletráépítések, van, ahol két
szintről négyszintessé vált az épület.
A harmadik emeleten hét új tantermet alakítottak ki, 250 m2-es az új
könyvtár, egybenyitható olvasó- és
klubteremmel, és így egy több mint
100 fős befogadó képességű rendez-

vényteremként használható, például író-olvasó találkozók, koncertek
lebonyolítására. Mindemellett egy
új 520 m2-es tornacsarnok is készült a régi tornaterem megtartása
és felújítása mellett. A diákok számára társalgó, aula épült, lényegesen nagyobb lett a nevelői szoba,
így már minden pedagógusnak
saját helye van. Öt új informatika
tantermet hoztak létre, ami azért
volt fontos, mert idén is kb. 80-an
érettségiznek informatikából. A
nyelvi labor teljes felszerelését egy
korábbi pályázatból valósítják meg,
de emellé most négy kisebb, nyelvi
oktatásra szolgáló csoportszobát
is kialakítottak, számos diák tesz
ugyanis nyelvvizsgát közép és emelt
szinten egyaránt az intézményben.

Az eredetileg 496.346 ezer forintos
pályázati támogatás, melyet az önkormányzat 5 %-kal egészített ki,
tartalmaz kb. 25 millió forintot,
melyet eszközbeszerzésre fordíthatnak. A könyvtárba új polcokat,
bútorokat, az újonnan kialakított
tantermekbe padokat, úgynevezett
tanulóasztalokat szeretnének vásárolni. A tornatermet sporteszközökkel felszerelni, és az új közösségi
tereket kényelmes bútorokkal kívánják berendezni. Domján János,
amikor az intézmény költségeire
kérdeztünk rá, kifejtette, jelenleg
folyik a városi költségvetés készítésével párhuzamosan az intézmény
költségvetésének kidolgozása. Biztosat még természetesen nem tud
mondani, hogy mi, mibe fog kerülni a megnagyobbított épületben,
de a dologi kiadásokra most szánt
68 millió forint talán elegendő lesz,
mert az épület szigetelésével energiatakarékosabb lett a fűtés, és jó
pár évig a karbantartási költségekre
is kevesebb pénzt kell majd – bizakodott az igazgató.
Alapjaiban változott tehát meg
az oktatási környezet az intézményben. Az infrastruktúra-változáshoz
pedagógiai megújulás is társulni fog
– jelentette ki. Most már megvan a
lehetőség új, hely- és eszközigényesebb programok bevezetésére is.
Ennek egyik eleme lesz a kompetencia-alapú oktatás beindítása, melyet
egy másik megnyert pályázatból valósítanak meg. Erre azért van nagy
szükség, mert mint a tapasztalatok
mutatják, a gyerekek többségének
hiányosak az alapismereteik, de
legfőbbképpen a motiváltságuk
hiányzik. A kompetencia-alapú
oktatás sokkal nagyobb hangsúlyt
fektet az egyénre, és segíthet a hiányok pótlásában. Emellett az OKJ-s
képzéseken is változtatni kívánnak
a jövőben többfajta és versenyképesebb szakmák oktatásával – ígérte
Domján János igazgató.
L. M.

Sürgősségi nap és bál Berettyóújfaluban
A Sürgősségi Ellátásért Alapítvány – az országban is elsőként –
Sürgősségi napot szervezett február
6-án, a IV. jótékonysági bál napján.
Az egyedülálló szakmai fórum dr.
Lingvay Csaba rendőr alezredes,
városi rendőrkapitány ötleteként
valósult meg. A társszervezetek
– rendőrség, mentők, tűzoltók,
sürgősségi ellátás – a legmagasabb
szinten képviseltették magukat. Dr.
Fekete Csaba rendőr dandártábornok, a Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, fővédnök
köszöntőjében hangsúlyozta: bízik
abban, hogy e közös rendezvény új
hagyományt teremt városi és országos szinten egyaránt. Támogatásáról biztosította a szervezőket, hiszen
olyan alkalom ez, ahol a polgárok
biztonságáért dolgozó testületek
bepillantást engednek összehangolt
tevékenységükbe, ami nagyon fontos a mindennapokban.
Mezei Imre rendőr százados,
közlekedési osztályvezető röviden vázolta a KRESZ változásait,
melynek alapvető eleme a gyalogosok és kerékpárosok fokozottabb
védelme.

Dr. Korcsmáros Ferenc, az
OMSZ berettyóújfalui mentőállomásának vezetője az Országos
Mentőszolgálat történetének bemutatása kapcsán szintén megerősítette: a technikai fejlődés és
a magasan képzett szakemberek
révén jó kezekben van az, aki
manapság az ő segítségükkel jut a
szükséges ellátáshoz.
Györgyfi Sándor városi tűzoltóparancsok tanulságos esetbemutatásokkal színesítette előadását,
melyből arról is meggyőződhettünk, hogy a legmodernebb eszközökkel segítenek a bajbajutottakon.
Dr. Muraközi Zoltán orvosigazgató, a sürgősségi osztály osztályvezető főorvosa magának a
sürgősségi ellátásnak a fogalmát
tisztázta előadásában, ami – a tapasztalatok szerint – a hétközna
pokban sok félreértésre adhat okot.
Napjaink két leggyakoribb betegségének – a cukorbetegség és
a magas vérnyomás – tüneteiről,
szövődményeiről pedig dr. Pete
László főorvos tartott élményszerű
és elgondolkodtató tájékoztatást.
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Megtisztelte jelenlétével a rendezvényt dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, Szeifert Ferenc polgármester, a rendezvény
másik fővédnöke és Muraközi
István alpolgármester is, hiszen
a város életében nem mindennapi esemény volt ez a találkozó. A
biztonságunkról gondoskodó segítő szervezetek együttes jelenléte
lehetőséget nyújtott arra, hogy
megmutassák, munkájuk feltétele az összehangolt, fegyelmezett

együttműködés egymással. Mindezt a gyakorlatban is illusztrálták
az előadásokat követő kommandós és mentési bemutatók során.
Igényes, hasznos és élményszerű volt ez a délelőtt mindazoknak,
akik ott voltak. Bízunk benne,
hogy jövőre még többen lesznek
kíváncsiak, hiszen a szervezők jó
munkát végeztek. Ennek folytatását érezhették azok is, akik az esti
bálra is elmentek.
(Folytatás az 5. oldalon)

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

bhirlap@freemail.hu
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11.00 óra

Városi ünnepség
az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc tiszteletére.
Helyszín:
a népligeti kopjafánál

Közlemény
A 2010. évi országgyűlési képviselő választással kapcsolatban az alábbi fontos
közérdekű információkról tájékoztatjuk a választópolgárokat:
Hajdú-Bihar Megye 5. Sz. Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási
Bizottságának megválasztott tagjai:
Dr. Horváthné dr. Nagy Ibolya Mária
elnök
Porkoláb Lajosné dr.
elnök-helyettes
Pikó Gyula
tag
Mikóné dr. Szajlai Edit
póttag
Daróczi Lajosné
póttag
Hajdú-Bihar Megye 5. Sz. Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási
Iroda:
vezetője:
Dr. Ökrös Zoltán
címe:
4100 Berettyóújfalu,
Dózsa Gy. u. 17-19.
Telefon:
54/505-450
Telefax:
54/505-440
Választási Információs Szolgálat (ahol a választással kapcsolatban felmerülő
bármely kérdésre felvilágosítást lehet kérni):
Polgármesteri hivatal, fsz. 4. ajtó (Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.)
Telefon: 54/505-451.
5. Sz. OEVK választási iroda
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Egyszer csak vége lesz

Nem szokványos, furcsa tél a
mostani, időnként kemény mínuszokkal, aztán enyhébb időjárással,
szakaszosan jelentős havazással,
majd esővel, ónos esővel, köddel, síkossággal. A Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Észak-alföldi Regionális Főmérnöksége Berettyóújfalui Üzemmérnökségének, akiknek
térségünk 382 km-nyi közútjának
karban- és tisztántartásáról kell
gondoskodniuk, nem kevés munkát adott e változékony időjárás.
Bánáti László, a kirendeltség vezetője az adatok tükrében jellemezte
kérésünkre az idei telet. Mint megtudtuk, szerencsére térségünkben
korántsem alakultak ki napokig
kezelhetetlen helyeztek, mint az ország nyugati felében, mert nálunk
nem volt nagy erejű szél, ezért nem
voltak hóátfúvások, így egy napig
sem volt a külvilágtól elzárt település. De elég nagy feladatot jelentett,
hogy járhatóvá, biztonságossá tegyenek minden közutat. Egy átlagos télen kb. 20-22 síkos, havas nap
van, addig most, február 16-ig 31
ilyen napot számoltak össze. Emiatt
a készleteik is erősen megcsappantak, hiszen a szokásos, nagyjából
900-1000 tonna só helyett már eddig 1250 tonnát szórtak ki, és még
nincs vége a télnek, március 15-ig

tart a készenléti állapot. Idén már
úgynevezett preventív védekezést is
alkalmaztak, ami azt jelenti, hogy
amennyiben +2 °C alá csökken a
hőmérséklet, és csapadék is várható,
akkor ha 24 órával előtte nem volt
szórva, sóval és sóoldattal kezelik
a burkolatot a lefagyás megelőzése
végett. A nagymennyiségű só mellett 36.500 liter sóoldatot és 206
tonna érdesítő anyagot használtak
fel, ami kb. 20-25 %-kal több mint
az átlagos. Napi 12 órás váltásban
egyszerre 10 fővel, összesen 30-an
dolgoztak, az üzemmérnökség 5
saját, úgynevezett kombinált (hóekével, sószóróval felszerelt) gépével, plusz a három bérelt géppel,
valamint egy rakodógéppel. A saját
gépparkjukkal boldogultak eddig,
a feltételes bérleti szerződéssel rendelkező 9 gépet – melyeket csak
rendkívüli esetekben használnak –
még nem kellett igénybe venniük.
Most február 16-a van, és egy hétig
a meteorológiai előrejelzések esőt és
plusz fokokat mondanak, de február
végén újabb lehűlésre van kilátás,
amikor még feltehetőleg szükség lesz
kisebb-nagyobb beavatkozásra. Nehezen érkezik a tavasz, és ez nagyon
sokba kerül – állapította meg Bánáti
László üzemmérnökség-vezető.
L. M.
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Önkormányzati

Rendkívüli ülések az önkormányzatnál
Ebben a hónapban kétszer is
tartottak rendkívüli ülést a város
önkormányzatánál. Az időközi
tanácskozásokra elsősorban közbeszerzési határidők sürgetése
hozta össze a képviselő-testületet.
A február 4-én és 11-én megtartott
üléseken az Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és
Közgazdasági Szakközépiskola, a
József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola eszközbeszerzéseihez
meghirdetett nyílt közbeszerzési
eljárásokban hirdettek eredményt.
Mint ismert, e három intézmény
és tagintézményeik egyenként
mintegy félmilliárdos beruházásainak mindegyike tartalmazott eltérő nagyságrendben elkülönített
összegeket arra, hogy a kibővített,
felújított épületek berendezéséhez
bútorzatot, illetve oktatást segítő
eszközöket vásároljanak. Az elmúlt év végén meghirdetett közbeszerzési eljárások lehetőséget adtak
úgynevezett részlet-ajánlattételekre is, ami azt jelenti, hogy a pályázók külön is tehettek ajánlatot

Felhívás!
Berettyóújfalu város 1/2009. (I.
30.) számú rendelete szól az önkormányzat képviselő-testülete által
alapított kitüntetések odaítéléséről.
A rendelet értelmében ebben az
évben a Város napja alkalmából a
következő kitüntetések adományozására van lehetőség:
„Báthory Gábor-díj” kitüntetés
„Fehér Istvánné-díj” kitüntetés
„Kabos Endre-díj” kitüntetés
„Fráter László-díj” kitüntetés
„Berettyóújfalu város jó tanulója
– jó sportolója” kitüntetés
A „Báthory Gábor-díj” kitüntetés annak a személynek vagy csoportnak adományozható, akik személyiségükkel a város gazdasági,
társadalmi fejlődését elősegítették,
valamint a város művészeti, kulturális, sport és egyéb értékeinek
gyarapításához tevékenységükkel
hozzájárultak.
A „Fehér Istvánné-díj” kitüntetés annak a személynek ado-

Fotó: Kari

bútorzat, sport, számítástechnikai
avagy játszótéri eszközök biztosítására, így mindhárom intézmény
eszközbeszerzésére számos ajánlat
érkezett. Ezek közül kellett kiválasztania a szakmai bíráló bizottság javaslata alapján a testületnek
a nyerteseket. A február 11-i ülésen arról is határoztak, hogy részt
vesznek a KEOP pályázati felhívásának második fordulóján, és
benyújtják a volt szovjet katonai
repülőtér kármentesítéséhez szükséges részletes megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésének támo-

gatására kiírt pályázatot. Abban
is ezen az ülésen döntöttek, hogy
a 2010. január 1-jén a közbeszerzési beruházásokkal kapcsolatosan
életbe lépett jogszabályi változások
miatt visszavonják a Közbeszerzési
Értesítőben január 29-én megjelent ajánlattételi felhívásukat,
megszüntetve ezzel a Berettyóújfalu város településközpontjának
rehabilitációjára
meghirdetett
közbeszerzési eljárást, és az új szabályozási előírásokhoz igazodva,
a hiányok pótlásával teszik újra
közzé azt.

mányozható, aki kiemelkedő pedagógiai tevékenységet végez vagy
végzett valamely berettyóújfalui
óvodában, általános iskolában,
illetve középiskolában. Tudományos igénnyel publikál szaklapokban, vagy tanulói eredményesen
szerepelnek tanulmányi, szakmai,
sportversenyeken, valamely művészeti ágban, vagy nevelői, oktatói
munkájával hosszú időn keresztül
példát mutat a felnövekvő nemzedéknek.
A „Kabos Endre-díj” kitüntetés annak a személynek vagy
csoportnak adományozható, aki,
illetve amely a város sportéle
tében, diáksportjában kiemelkedő
tevékenységet fejt, illetve fejtett
ki, sportvezetői, -szervezői tevékenységével, elért eredményeivel
hozzájárult városunk hírnevének
öregbítéséhez. Adományozható továbbá annak az aktív sportolónak
vagy csapatnak, aki városi szinten
az adott év legkiemelkedőbb teljesítményét érte el országos vagy
nemzetközi szinten.

A „Fráter László-díj” kitüntetés annak a személynek adományozható, aki a városban kiemelkedő munkát végez a közigazgatás, a
közszolgálat, az egészségügy, illetve a mezőgazdaság területén.
A „Berettyóújfalu város jó
tanulója – jó sportolója” kitüntetés odaítélésére a város oktatási
intézményeinek igazgatói tesznek
javaslatot.
A Képviselő-testület az áprilisi
soros ülésén dönt a helyi kitüntetések odaítéléséről.
Kérjük, hogy az elismeréssel
kapcsolatos írásbeli javaslataikat indoklással 2010. március
31-ig beérkezően szíveskedjenek
benyújtani Szeifert Ferenc polgármester címére (Polgármesteri hivatal, 4100 Berettyóújfalu, Dózsa
György út 17–19.) A rendelet 9.
§ 3./ pontja értelmében a szóbeli,
illetve indoklás nélkül beérkezett
javaslatok nem kerülnek előterjesztésre.
Berettyóújfalu Város
Polgármesteri Hivatala

2010. február 26.

hírek

Interjú kampány elején
A körépület betonozott előteréről
nézzük a sáros, havas terepen folyó
alapozási munkálatokat. Embernek,
gépnek is erőn felüli teljesítmény.
Ezen a most készülő alapon áll majd
új évszázadunk egyik újfalui épített
büszkesége: a Bihari Rendezvénycsarnok. Papp Jánossal, a Morotva
Egyesület elnökével beszélgetek. A
Morotva-liget a szentmártoniaknak
olyan, mint minden magyarnak
lehet a pesti Hősök tere: múltjelen-jövendő. Vagyis: eszme, hit és
remény. Papp János sorolja a gondokat, a leküzdött akadályokat. Az
elmúlt három évben szüntelenül
az anyagi feltételek megteremtésével foglalkoztak. Amíg a pénzügyi
eszközök hiánytalanul nem állnak
rendelkezésre, a mai világban ilyen
nagyszabású célok megvalósításához
nem lehet hozzákezdeni. A tervek
készen vannak, együtt a pénz is. Reméljük, hogy egy év múlva a csarnok
működni is fog. Az érdeklődés már
most is jelentékeny. Az egyesület
által elért eredményeket némely politikai párt saját sikereként próbálja
meg felhasználni kampányában. Ezt
az eljárást a Morotva Egyesület és a
szentmártoni választópolgárok sem
tartják méltányosnak. – Valljuk be
– mondja Papp János –, a kép így
azt sugallja, mintha ennek a létesítménynek pénzügyi forrásait nem mi
teremtettük volna elő. Erről szó sincs
– cáfolja határozottan. Megkérdezésünk és beleegyezésünk nélkül került
politikai szórólapra a leendő csarnok
fotója, és a továbbiakban sem járulunk hozzá, hogy bármely politikai
párt kampány célra használja eredményeinket. Kijelentem itt is, hogy
a Morotva Egyesület pártsemleges
szerveződés.
Ugyanakkor e helyen is közreadom, hogy a Morotva-liget létesítményeinek megépítéséhez – mint
eddig is – az egyesület tagjai áldozták saját fizikai erejüket, idejüket
és pénzüket. A rendezvénycsarnok
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Ebben az évben még nem
jelent meg cikkem a Bihari
Hírlapban, így megragadom a
lehetőséget, hogy kívánjak mindenkinek belvíz-, aszálymentes,
eredményekben gazdag esztendőt. Év elején mivel is kezdhetne az ember, mint felhívni
a figyelmet az éppen aktuális
teendőkre.
Így rögtön az őstermelői igazolványok körüli aktualitásokra
figyelmeztetek, mivel itt több
változás is van:
Az őstermelői igazolványok
kiadását, érvényesítését, visszavonását a 228/1996.(XII.26.)

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos díjköteles eljárások a következők:
• Új igazolvány kiváltása:
2.000 Ft (1.000 Ft új igazolvány, 1.000 Ft betétlap)
• Az igazolvány évenkénti érvényesítése: 1.000 Ft/betétlap
• Az igazolvány cseréje:
2.000 Ft (1.000 Ft új igazolvány, 1.000 Ft betétlap)
• Elveszett, megrongálódott
igazolvány pótlása: 2.000 Ft
(1.000 Ft új igazolvány, 1.000
Ft betétlap)
Díjmentes eljárások:
• Új tevékenység bejegyzése
• Az igazolvány törlése (vis�szavonás)
• Az illeték törvény 33.§ (2)

26 pontja szerint: közigazgatási
hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi előíráson alapuló kötelező bejelentése; (adózási
mód változtatása, ha az nem
az érvényesítéssel együtt történik, valamint név és lakcímváltozás)
• Az illetéktörvény 33. § (2)
32 pontja szerint: őstermelői
igazolvány cseréje, ha arra az őstermelői igazolványban szereplő
helységnév, utcanév, illetve házszám állami vagy önkormányzati döntés alapján történő
változása, illetve az őstermelő
lakóhelyének más megye illetékességi területéhez való csatolása miatt kerül sor.
Aki tehát őstermelői igazolványt szeretne érvényesíteni,
vagy újat kíván váltani, először
feltétlenül jöjjön be a falugazdász irodába, hogy csekket tudjunk adni.
Gázolaj jövedéki adó vis�szaigénylés:
Ehhez az alábbiakat kérjük:
• 30 napnál nem régebbi
földhasználati lapszemle
• VPID szám

esetében a mostani
forrásszerkezet
így
alakult:
I. rész: európai uniós támogatás
50 %. Nem baj, ha tudjuk, hogy az
uniós támogatások is a magyar vállalkozások, a magyar emberek adóforintjaiból gyűlnek össze.
II. rész: a Morotva Egyesületet
támogatók hozzájárulása: 50 %.
A kivitelezés teljes költsége
600 millió forint.
Papp János így folytatja: egyesületünk minden támogatásnak örül,
attól függetlenül, hogy balról érkezik vagy jobbról, minden forintra
szükség van. Többet mondok: ebben a minden oldalról érkező támogatásban a sokat hiányolt összefogás
jelét látnánk. Azonban eddig csak az
ismertetett források állnak rendelkezésre. Erre az esetre eligazításnak
tekintjük a már megfogalmazott
gondolatot: „A teljesítményeket a
társadalmi hasznosság, a személyes
érdemek és az igazságosság” alapján
kell értékelni. Úgy vélem, hogy ez
mindenki által elfogadható alapelv.
A Bihari Rendezvénycsarnok társadalmi hasznossága kétségtelen. Ez
a beruházás a szentmártoni vállalkozások és adófizető polgárok érdeme. Természetesen megköszönjük
mindazok segítségét, akik támogatták munkánkat. Az igazságosságról

beszélni a továbbiakban csak így
lehet. A korrupcióval ellentétben
itt az áldozatvállalás tapasztalható.
A kapzsiság helyébe az önzetlenség
lépett. A hatalmaskodás helyett a
szolgálat uralma honosodott meg
Szentmártonban. Mi így tartjuk helyesnek, mert építeni, gyarapodni a
lakosság érdekeit szolgálni csak így
lehet. A jövő elébe így mehetünk.
A vállalt áldozatok szemléltetésére egyetlen példát említek: azok
a vállalkozások, akik ebben a programban részt vesznek, évente megközelítőleg 400 millió Ft adót fizetnek be a költségvetésbe. Igen, áfát,
tb-járulékot, társasági adót, helyi
adót és egyéb más címen is.
Mi, szentmártoniak azt tarjuk
követhetőnek, ha ilyen jelentős fejlesztési célok teremtenek egységet,
az ilyen ügyek támogatása mindig közös érdek lehet, sok ember
kezemunkája és áldozatvállalása
valósíthat meg nagy célokat a Morotván is, Újfaluban is és ebben a
hazában is.
Boldogulásunk záloga a közös
munkálkodás – mondta Papp János. Ide írom még buzdításképpen
búcsúszavait: hajrá Morotva, hajrá
Berettyóújfalu, hajrá Magyarország!
Szívós István

Helyreigazítás
A Bihari Hírlap 2010. február 12-ei, XX. évfolyam 3.
számának 1. oldalán megjelent intézményvezetői állás-

helyek betöltésére vonatkozó
pályázati felhívások szövege
az alábbi kiegészítéssel együtt
érvényes: „A pályázati felhívá-

sok KSZK honlapján (https://
kozigallas.gov.hu) való közzétételének időpontja: 2010.
február 8.”

Életünket és vérünket!

A falugazdász rovata
korm. rendelet szabályozza,
miszerint a 2010. január 1-jétől
hatályos változata alapján az
igazolvány egyes eljárásai díjkötelesek.
A díj megfizetése:
– csekken, postai úton történő befizetéssel vagy
– készpénzátutalással történik. Számlaszám: 1003400200289706-00000000
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• Adóazonosító jel
• MVH-s regisztrációs szám
• Gázolaj számlák, illetve
műveltetési számlák
• Földbérlet esetén a bérbeadó neve, lakcíme, adóazonosítója
Azok a termelők, akik nyertek a 2009-2014 Agrár-környezet gazdálkodás pályázaton, a
jogerőre emelkedéstől számított
60 napon belül 3 méter pontossággal kötelesek felméretni a
területüket és a koordinátákat
megküldeni az MVH-nak. A
mérésről mindenki maga gondoskodik.
Még mindig tél van, időnként havazik, elolvad. Sár van.
Úgy gondolom, nem sokan tudnak kimenni a határba, hiszen a
dűlőutakon már traktorral sem
lehet közlekedni, mert elég rossz
állapotban vannak. Jó lenne, ha
mindenki vigyázna az utak állagára, illetve ha nyílik az idő, és
elkezdődnek a tavaszi munkák,
leengedett tárcsával a lyukakat,
kátyúkat, kottyanókat eltüntetni. Vigyázzunk a dűlőutakra is,
hiszen egész évben használjuk
majd azokat.
Ékes Irén, falugazdász

Egyetértésben csatlakoztak a
Berettyóújfalui Rendőrkapitányság
dolgozói az ORFK felhívásához,
melynek értelmében az idei február 11-ét a Magyar Köztársaság
Rendőrsége I. véradó napjává nyilvánították. Az önkéntes véradással
nemcsak a két éve elhunyt esztergomi rendőrtársuknak, Borbély Zoltánnak állítanak emléket, hanem
az összes, szolgálatteljesítés közben
életét vesztett rendőrnek. A beret�tyóújfalui kapitányság tanácskozótermét ideiglenesen a helyi Gróf
Tisza István Kórház Vérellátó Osztálya – dr. Szénási György főorvos
és stábja – vette birtokba. A délelőtt
9-től 12-ig tartó véradásra folyamatosan érkeztek a kapitányság
őrseiről, illetve a határrendészeti
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kirendeltségről. Dr. Lingvay Csaba alezredes, kapitányságvezető,
Szabó István alezredes, megbízott
derecskei őrsparancsnok, valamint
Feketéné Bartha Edit alezredes,
biharkeresztesi őrsparancsnok mellett összesen 32-en adtak vért.
Muraközi István alpolgármester
amint értesült a véradásról, szintén
jelentkezett, s mint fogalmazott,
szolidaritásból, az „Életünket és
vérünket!”- szlogen jegyében, a püspökladányi TISZK-ülésre való utazás előtt „beugrott” vért adni.
Többen is jelentkeztek egyébként a véradásra, ám különböző
betegség vagy gyógyszerszedés
miatt tőlük nem vették le a vért a
szakemberek.
Nyírő Gizella

2010. február 26.

A matematika szerelmeséből Maróthi-díjas lett

„Ébredj, magyar!”
-szubjektív élménybeszámoló
a Wass Albert felolvasó estről-

Szeretem Wass Albert műveit. Szeretem, nemcsak nemzetet
formálni akaró írásait, hanem a
léleknek útmutatást adó, tiszta
látomásait is. Versein, novelláin,
regényein keresztül elérve a Mester szellemét, úgy érzem, visszatalálok az Ősforráshoz, amelyben
megpihenhetek. Az öreg léleklátó
1998. február 17-én hagyta el földi életét, ezért ezen a napon rá emlékeztünk. Vendégül hívtuk vitéz
Erdei Józsefet, a debreceni Gróf
Wass Albert Társaság elnökét, az
’56-os vitézi lovagrend tagját, a
Szabó Dezső Színház művészét,
a Debreceni Egyetem hallgatóját.
Fiatalember, de öreg lélek. Ezt
érezni lehetett egész megjelenésén,
bölcsességet sugárzó tekintetében,
határozott hanghordozásában.
Ő meg tudta idézni nekünk Wass
Albert szellemét, megtelt vele a
volt megyeháza díszterme, és átjárt bennünket lelkisége. Versei,
gondolatai mintha a mi lelkünkből szakadtak volna föl, mintha
a mi problémáinkra keresnének
megoldást. Elveszve, sodródva az
élet zűrzavarában, elfeledve, hogy
miért is születtünk meg emberként
és magyarként, toporogva porszem
életünk súlyai alatt… Átéreztem
a felolvasott verseket, novellákat,
beengedtem tanításukat a szívembe, és nyugalomra leltem általuk.
Mert megerősítette a bennem vib-

-Beszélgetés Gombos Jánosnéval-

Újsághír: a József Attila Általános
Iskola és Berettyóújfalu Város
Önkormányzatának javaslatára a
Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Közgyűlése Maróthi Györgydíjat adományozott Gombos
Jánosnénak. Az elismerést a
Megye napján adták át.
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ráló érzéseket, hogy magyarnak
születtem magyar földre, magyar
testvéreket kapva útitársként, ez
nem a véletlen műve, hanem komoly felelősséggel járó feladat.
Az est végén kihúzott gerinccel, egyenes háttal indultam haza,
büszkén, hogy magyar lehetek,
mert a Jóisten bizonyára szeret
engem, ha ilyen súlyos, de csodálatos feladatot adott. Hiszen – Wass
Albert szavaival zárva rövid kis
gondolatmenetemet:
„Az irány: ráébreszteni a világot arra, hogy mi történt velünk,
és ráébreszteni a magyarokat arra,
hogy nekünk kötelességünk van.”
Én… továbblépkedek.
Szatmári Kinga
NZMK

Szépen, magyarul
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19. alkalommal tartották február 12-én a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában a Kazinczy Ferencről elnevezett „Szép
magyar beszéd” verseny városi
szintű fordulóját. Mint ismert,
Péchy Blanka színművésznő az
1960-as években indította el
az országos méretűvé és nemzeti üggyé is váló mozgalmat a
magyar nyelv hagyományainak
megőrzése és fejlesztése céljából.
Városunk általános iskolái évről
évre bekapcsolódnak és folytatói e szép hagyománynak, így
idén is két kategóriában (5-6.
osztály, 7-8. osztály) versenyeztek. Mint mindig, most is a két
kategóriában külön-külön, de
mindenki számára egy kötelező
szöveg felolvasása volt a feladat.
Az 5-6-osoknak Wass Albert:
A magyar szentkoronáról szóló
történetet, míg a 7-8-osoknak

Múzeumi hírek
Március 20-ig látogatható még a Bihari Múzeumban a
„Kapunyitogató” című, a 25 éve
alkotó L. Ritók Nóra grafikusművész munkáiból rendezett kiállítás. A tárlathoz múzeumpedagógiai foglalkozás igényelhető
Manók kertje címmel. Ajánlott
korosztály: óvodások és az álta-
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Szakonyi Károly: Vallomás című
értekezését kellett felolvasniuk.
Ezenkívül mindenki a maga által választott szöveget vagy szövegrészletet hozta a zsűri, illetve
a résztvevők előtt számot adva
értő olvasásáról, tiszta hangképzéséről, szép kiejtéséről. A zsűrinek nem volt könnyű feladata,
mégis a jók között voltak legjobbak is, így az 5-6. osztályosok közül a legügyesebb Szigeti
Izabella, a második Kisikán Debóra, a harmadik helyezett pedig
Mező Gilda lett. A 7-8. osztályos
kategóriában 3. helyezést Földesi
Dóra ért el, Nagy Andrea lett a
második, míg Pércsi Boglárka
bizonyult a legjobbnak, így a
hagyományokhoz híven, most ő
képviseli városunkat a regionális
döntőben, melyet Kisújszálláson
rendeznek majd.
L. M.
lános iskolások 1–4. osztálya.
Kapcsolódó kézműves tevékenység: térben elmozduló kép készítése. A foglalkozás ára: 100 Ft/fő.
További információ a múzeum
telefonszámán kérhető: 54/402390. Kérjük a pedagógusokat,
hogy csoportos látogatási szándékukat, foglalkozásigényüket a
tervezett időpont előtt legalább
egy héttel jelezzék!

Eszter szülei a kertészmérnöki és
a tanári pálya közül az utóbbit támogatták. Annak idején motivációt
kapott a matematika tanárától is,
aki biztatta, hogy pedagógus legyen.
A földesi iskolás évek után a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnáziumban biológia-kémia tagozaton
végzett, majd a főiskolán a matematika-kémia szakot választotta.
Pályakezdés falun – folytatás
városon
– Gáborjánban dolgoztam egy
évig, majd Hencidán tanítottam
két tanévben – kezdte a vallomást
Gombos Jánosné. Aztán kerültem
Berettyóújfaluba a 2-esbe, a későbbi
József Attila Általános Iskolába. Kicsit fájt, hogy a kémiát más tanította, de nekem megmaradt a matematika. Nagyon ráéreztem, szerencsére
ezt tették a gyerekek is. Szép sikereket, megyei 1., 2. és egyéb előkelő
helyezéseket értünk el versenyeken.
A matematika tantárgy egyáltalán
nem száraz, mint azt sokan tartják,
logikus, és közel lehet általa kerülni
a gyerekekhez. Egykori tanítványaim egy része is ezt a szakot választotta az én inspirációmra.
– Annak idején másként lehetett boldogulni a gyerekekkel…
– Természetesen, de ha figyelünk rájuk, most sem problémások.
Ha differenciálással az érdeklődésüknek megfelelően kötjük le őket,
szívesen végzik a munkát, bár nem
mindegyikük versenyző típus.
– Milyen különbséget látott
a falusi és a városi tanítványok
között?
– Harminc éve még az említett
két településen is jó színvonalon
lehetett dolgozni. Tudtam azonban, hogy Újfalu nagy kihívás
olyan igazgató mellett, mint néhai
Kapornai András volt. De a kollégák nagyon sokat segítettek, és az
iskolának mindig nagyon jó híre
volt.
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Vezetőként, együtt az elvárásokkal
– Ha jó kapcsolat volt a kollégákkal, nem lehetett gond vezetőként sem…
- Így volt, de ismét jött egy „fájdalom”. Az órakedvezmény miatt igazgatóhelyettesként majd igazgatóként
kevesebb óraszámban taníthattam.
13 évig voltam helyettes és 1994-től
igazgató, ami 15 évig tartott, nyugdíjba vonulásomig. Rájöttem, ha jó
irányító akarok lenni, mellette nem
lehet sok plusz tantárgyi órát vállalni, mert emellett nem lehet jól menedzselni az intézményt. Volt egy
„kiugrás”, amikor tanulmányi felügyelő lettem a Járási Hivatalnál, de
gyermekek nélkül ezt szűk egy évig
bírtam.
– Ismét eltelt egy időszak.
Megint változtak a gyerekek és a pedagógusok is. Az elvárások nagyok
voltak, hiszen a József Attila jó értelemben elit iskolának számít.
– A gyerekek korábban nyugodtabbak voltak. A médiából sok
negatív befolyás éri őket, és ma már
ez halmozottabb, hiszen nemcsak
a tévé, hanem az Internet is ontja
számukra a nem mindig kedvező
információkat. Az anyagiak miatt
a szülők is egyre hajszoltabbak, keveset foglalkoznak csemetéikkel. A
gyerekek szeretetéhesek, igénylik a
velük való foglalkozást. Egy 30 fős
osztályban azonban erre nincs elég
lehetőség. Hiányoznak a meghitt
szakkörök és a délutáni foglalkozások. Nálunk nagyon jó működött a
diákönkormányzat. Az iskoláknak
mindig nyitva és nyitottnak kell lenniük, amíg a szülők dolgoznak.

– Talán a pedagógusok nem veszik szívesen a dolgos délutánokat…
– Régen más volt. Ma is tartom
a kapcsolatot telefonon a most közel
nyolcvanéves hencidai kollégákkal.
A mai fiatalok a kevés fizetés miatt
másodállásokat vállalnak, nehéz
őket úgy mozdítani, hogy heti 40
órás munkahétben gondolkozzanak.
Szülők, gyermekek és kapcsolatok
– A szülők a továbbtanulás miatt
teljesítmény-centrikusok. A gyerekek általában különórákra is járnak.
Volt, hogy a kollégák önként vállalása alapján tarthattunk középiskolára
felkészítő tanfolyamokat. Sajnos a
jelenlegi társadalomban az iskolában nagyon elszakadnak a gyerekek
egymástól. Van egy réteg közöttük,
akik nem látják, hogy a szülők dolgoznak, így nincs a távlatokra motiváló tényezőjük. Manapság alig
akad az a régi tipikus 4-es tanuló,
aki lazán bejön az iskolába, teljesít,
boldog és kiegyensúlyozott.
– A szülők mégis mennyire
partnerek?
– Őket is a megfelelő pedagógiai módszerrel lehet elérni. Vannak,
akiknél természetes a segítő kapcsolat, a többiekre hatást kell gyakorolni, végül vannak, akik korábban
sem voltak motiváltak. Sajnos az
utóbbiaknál van gond gyermekeikkel 8. osztály táján.
„Leg”-ek, elismerések, javaslatok
– Milyen nehéz és sikeres időszakokra emlékszik vissza pályája
során?

– Biztosan mindenkinek a kezdet volt nehéz. Akkor viszont voltak
szakfelügyelők, akikkel alaposan
kiveséztük az órákat. A továbbképzéseken megismertük egymást,
rendszeresen beszélgethettünk gondjainkról. Ezeket a szakmai teameket újra lehetne indítani. A pályám
„leg”-jeihez tartozik, hogy az utóbbi
tíz évben nem volt olyan tanév, hogy
valamilyen természettudományos
tárgyban ne hoztunk volna országos
első helyeket. A sportban is a top 10ben volt az iskola. Mindennél jobb
érzés az, ha egy verseny után telefonál egy gyerek, kolléga vagy szülő,
és közli a szép eredményt. Az utóbbi
időszakban összevonásokkal kellett
kezelni az intézményt. Mindenkinek fáj az, ha iskoláját megszüntetik,
beolvasztják, ezért ezekkel a gyerekekkel és kollégákkal éreztetni kell,
hogy ők nem másodsorban vannak,
hanem teljes értékű tagok. Óriási
öröm volt, amikor kiderült, hogy
felújítják az iskolát, és modern, korszerű helyen lehet tanulni és tanítani
a következő generációknak.
– Gyakran elhangzik, hogy az
oktatás mostohagyereke a társadalomnak néhány más alapvető
ágazattal együtt. Mit lehetne tenni, hogy javuljon a helyzet?
– Az anyagi finanszírozás mellett változtatni kellene a pedagógusképzésen. Nagyon kevés módszertani tudással végeznek a fiatalok.
Más pályáknál alapos előszűrést
végeznek, a pedagógiai intézményekbe szinte mindenkit felvesznek
anélkül, hogy vizsgálnák a jelölt alkalmasságát.
– Voltak-e elismerések a legmagasabb díj előtt?
– A 80-as években kaptam egy
Miniszteri Dicséretet, majd aktív
igazgatóként a „Berettyóújfalu Városért” kitüntetést, és most értem
a csúcsra a Maróthi-díjjal. Van, aki
azt mondja, ha elismerik, hogy nem
jókor jött. Én elégedett vagyok, a
családom szerint is mindegyik jókor
érkezett. Azt, hogy a szakma, Beret�tyóújfalu városa és a megye elismert,
köszönhetem nekik és a tantestület
jó csapatmunkájának. Nagyon jól
érzem magam, ehhez hozzájárulnak
a férjem, a gyerekeim és az unokák
szeretete is.
Harasztosi Csaba

„Most adta Isten kezemre, most járom vele kedvemre”
-Táncvigalom – 2010-

„Gyakran találkozom emberekkel, akik bár sok nyelven beszélnek,
mégis nehezen kommunikálnak.
Meggyőződésem, hogy az énekkel,
a zenével sokkal többet el lehet érni,
mint a beszéddel. Az ember a japán
császár előtt sem szorong, mert abban
a négy-öt percben, amelyben énekelhet, egy kicsit össze tudja foglalni azt,
amire nagyon büszke, amit szavakkal
el sem tudna mondani. És látja, hogy
célba ért az üzenet. Nekem ars poeticám lett Sütő András Kórémuzsika
című novellája, amelyben így ír: »Aki
nem tud énekelni, bizony, nagyon
szegény ember, még ha tele van is
forintokkal a ládája. Kodály és Bartók feltarisznyáz minket énekkel
ezer esztendőre. Otthon, amidőn
valamelyikünk hosszú és magányos
útra indult, öregeink azt kérdezték:
Jól felöltöztél-e? Hát éneket viszel-e
magaddal? Vagyis védelmet a sötétség, úti veszedelmek ellen. Azt mondanám én is, ne hagyjátok cserben
az éneket.« A saját életemben is tapasztalom, mekkora erőt tud adni az
ének ebben a furcsa XXI. században,
amelyben sokszor oly tanácstalan az
ember. Amerikában mindenkinek
három pszichológusa van, pedig le-

het, hogy csak énekelnie kellene, hinni a dal közösségteremtő erejében.”
– Sebestyén Márta e gondolatainak
jegyében vette kezdetét 2010-ben a
Bihar néptáncegyüttes hagyományos
farsangi jótékonysági bálja, melyet
február 13-án, szombaton este rendeztek meg a Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagytermében.
A magyar néptánc felfedezését
– a teljes magyar kultúrtörténet,
a nyelv, a népdal, a népköltészet és
a népszokások mellett – a nemzeti öntudatra ébredés időszaka, a
XVIII–XIX. század fordulója hozta
meg. Aztán a század második felétől a magyar zene és népélet kutatói
már egyre tudatosabb képet adnak a
néptáncokról is. Mindarról, hogy a
néptáncok szervesen beilleszkednek
nemzeti törekvéseink nagyszabású
programjába. E törekvések mondanivalójával csengett egybe mindaz,
amit Muraközi István alpolgármester mondott ünnepi köszöntőjében,
aki a már több mint három és fél évtizedes tradíciók folytatására biztatta a jelenlevőket, hogy az utánunk
következő generációk is legalább
ilyen fontosnak tartsák majd tánckultúránk éltetését.

Fotó: illusztráció

Az esti gálán elsőként a Pávák
moldvai csokra hangzott el, majd a
tájegységnél maradva a Kökény csoport adott elő moldvai táncokat, Kökény Roland koreográfiájában. Őket
követte a Bihar, a Békési András által
színpadra állított Derecskei verbunkkal, majd az első komoly fellépésüket
jelentő produkciójukkal a Csicseri
csoport mutatta be Foltin Jolán: Délalföldi táncok című koreográfiáját.
Ugyancsak debütált a helyi közönség előtt a Szederinda énekegyüttes,
melynek felnőtt tagjai októberben
kezdtek hozzá a közös munkához,
hogy Berettyóújfalunak, illetve Biharnak újabb nívós, kiváló felkészült-

ségű művészeti csoportjává váljanak.
Hadobásné Karancsi Annamária
vezetésével több fellépésen is túl vannak már, ezen az estén nyíradonyi
dalcsokrot hallhattunk tőlük. Őket
három újabb tánckoreográfia követte:
Antal Roland Kanásztáncát a Kökény, Puskás László mezőségi táncait
a Bihar, végezetül pedig az ugyancsak
Antal Roland által összeállított Rábaközi táncokat szintén a Kökény csoport vitte színpadra.
És hogy a hagyományok semmilyen tekintetben ne szakadjanak meg,
az esti bál hangulatát a jól ismert
Rokkó Band biztosította.
Kolozsvári István
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TISZK létrehozása a Bihari, Sárréti és Hajdúszoboszlói
kistérségekben
(TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0009)

A civilek, pedagógusok, szakemberek évek óta kongatják a vészharangot
a magyar közoktatással kapcsolatban.
Már-már közhelyszámba mennek a jól
ismert megállapítások, melyek alkalomról alkalomra ugyanazt ismétlik.
Magas a pályakezdő munkanélküliek
aránya, és az egyetemek, főiskolák
ontják azokat a diplomásokat, akiket
az adott szakma telítettsége miatt
nem tud felszívni a munkaerőpiac.
Értékválság is van. Egyes társadalmi
csoportok – jellemzően a kamaszok és
fiatal felnőttek – körében nem divat
ma szakmát tanulni. A példa pedig
ragadós, így aztán a szakképző szervezeteknek kellene magukat helyzetbe
hozni annak érdekében, hogy életképesek legyenek vagy maradhassanak.
Sajnos azonban nincs összehangolt szakképzési rendszer, nincs közös
szakmai program, csak eszközhiány,
üres pénztárca és régi épületek. A
helyzet önmagáért beszél.
Ezeket a problémákat a térség önkormányzatai is ismerik. Így három
település – Berettyóújfalu, Püspökladány és Hajdúszoboszló – önkormányzata elhatározta, hogy egy Térségi Integrált Szakképző Központot
létrehozva együtt próbálnak új lendületet adni a szakképzési rendszernek.
A feladat megoldásához természetesen nem elég egy szervezetet felállítani, azt finanszírozni és tartalommal
megtölteni is szükséges. Az Európai
Unió pedig az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) programjain
keresztül tud és akar is segítséget
nyújtani ebben.
A három település összefogásával
pályázatot nyújtottak be az ÚMFT

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) támogatási rendszeréhez az „A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása” konstrukció
keretében a „TISZK rendszer továbbfejlesztése” című pályázati kiírásra.
A „TISZK létrehozása a Bihari,
Sárréti és Hajdúszoboszlói kistérségekben” címet viselő pályázat pozitív
elbírálásban részesült, így a konzorciumi megállapodás nyomán létrejött
Pálfi István Szakképzés-szervezési
Társulás – mint kedvezményezett –
100%-os támogatási intenzitás mellett nyert el 344 720 000 forint vissza
nem térítendő támogatást.
Az említett pályázati kiírás és a
szervezet küldetése egybecseng. A
kiírás kiemelt célja, hogy olyan szakképzési szerkezet jöjjön létre, mely
dinamikusan igazodik a gazdaság
igényeihez, és amely hozzájárul a képzések tartalmi fejlődéséhez. A Pálfi
István TISZK pedig olyan képzési
rendszert akar működtetni, amely
valóban naprakész és a gazdasági igényeknek megfelelő ismereteket tud
átadni.
A létrejövő TISZK feladata ezek
alapján nem kevesebb, mint a résztvevők felkészítése az egész életen át történő tanulásra és a sikeres munkavállalói szerepre úgy, hogy hozzájáruljon
a munkanélküliség csökkenéséhez, a
munkaerő folyamatos megújulásához.
Az elnyert támogatás célzottan
segíti egyrészt a stratégiai döntések
összehangolását, a szervezetfejlesztést,
az intézmények integrált irányításának
megvalósítását, a képzési kínálat koncentrációját, másrészt pedig hozzájárul a szakmastruktúra fejlődéséhez, a

rugalmas moduláris képzési szervezet
kialakulásához.
A projekt megvalósulásával tehát
egy széles partnerségen alapuló, a
helyi, regionális, országos és európai
stratégiákkal összhangban lévő szakképzés-fejlesztési rendszer alakul ki,
melynek nyomán elindulhat a térségben egy olyan dinamikus gazdasági
fejlődés, melynek motorja a tudás alapú társadalom.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul
meg.
Sz. K.

2010. február 26.
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Február végéig nem büntetik az építőipari
kivitelezőket a késlekedés miatt!
„Az 1997. évi LXXVIII. építési törvény alapján, üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari
kivitelezési tevékenységet az folytathat, akinek az építőipari kivitelezői tevékenység a tevékenységi
körei között szerepel, továbbá
kivitelezési tevékenységhez alkalmas székhellyel, illetve telephel�lyel rendelkezik. Aki rendelkezik
az általa folytatott kivitelezési
tevékenységi körének megfelelő
szakképesítéssel, …”
Minden vállalkozó, kivitelezői tevékenységet folytatni
kívánó vállalkozás és egyéni
vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó
kivitelezői névjegyzéket vezető
Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni.
Akik kivitelezői tevékenységüket 2009. október 1-je előtt már
megkezdték, bejelentésüket legkésőbb 2010. január 31-ig lettek
volna kötelesek megtenni.
Akik kivitelezői tevékenységü-
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ket 2009. október 1-je után kezdték, kezdik meg, azok bejelentésüket a kivitelezői tevékenység
megkezdését követő, legkésőbb
5 munkanapon belül kötelesek
megtenni.
A bejelentés módja:
1. A z elektronikus regisztrációs
segítő szoftver segítségével:
www.mkik.hu, http://www.
mkik.hu
2. MKIK honlapjáról (http://
www.mkik.hu/) „pdf” formátumban letölthető adatlap
számítógépen történő kitöltése,
kinyomtatása, majd cégszerű
aláírás után postai úton küldhető be az MKIK Építésügyi
Regisztrációs Iroda – 1055
Budapest, Kossuth L. tér 6-8.
címre.
3. Személyesen is benyújthatják
valamennyi, a területi kereskedelmi és iparkamara ügyfélszolgálatán.
(Berettyóújfalu,
Dózsa Gy. 47. Előzetes időpont

A bejelentő által közölt, a
nyilvántartásban szereplő adatok
valódiságát mind az építés-felügyeleti hatóság, mind a MKIK,
valamint a területi kereskedelmi
és iparkamarák ellenőrizhetik.
A benyújtott kérelmek, csak
az igazgatási szolgáltatási díj – az
MKIK elkülönített számláján történő – jóváírását követően bírálhatók el. Az 5000 Ft-os igazgatási szolgáltatásdíjat a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) MKB Bank Zrt-nél
vezetett, 10300002-2037343271933285 számú számlájára,
igazgatási szolgáltatási díj
megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével kell
átutalni.
A vállalkozó kivitelezők
nyilvántartása nyilvános, azaz
Interneten az MKIK weblapjáról szabadon elérhető.

Érettségizetteknek 23 éves korig ingyenes képzés!
Keresett szakmák, jó elhelyezkedési esélyek!
Színvonalas szakmai képzés
az Arany János Gimnáziumban!
a 2010/2011. tanévre !
NAPPALI TAGOZATON:
Titkárságvezető 2 év – békéscsabai kredittel • Informatikai statisztikus és
gazdasági tervező 2 év – szolnoki kredittel • Ápoló 3 év – kiemelt támogatással
• Agrár-közgazdasági áruforgalmazó technikus 2 év – emelt szintű szakma
ESTI TAGOZATON:
Érettségit tehet az általános gimnáziumi képzésben
Induló évfolyam: 9. évf.
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egyeztetés a 06-20/26-55-989
telefonszámon)

Jelentkezés az iskola címén vagy honlapján!
Telefon/fax: 54/402-250 Cím: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 35.
Webcím: http://aranyg.extra.hu
BEIRATKOZÁS: 2010. június
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Édesanyám, Csösz Istvánné Forgács Mária
gondos ápolásáért
ezúton mondok köszönetet
a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház
Krónikus Osztályán dr. Iszlai Sándor főorvos
úrnak és az osztály ápolónőinek, ápolóinak
és dolgozóinak.

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

Kiss Lászlóné, Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u.13. sz.

www.liszteseva.uw.hu

Kutyatulajdonosok
figyelmébe!
Magyarhomorogi kutyakiképző iskola
szeretettel vár minden kutyás
sporttársat csoportos, illetve
bentlakásos kiképzéseire.
Csoportos kiképzés minden
vasárnap, 9 órától 12 óráig a régi
focipályán, illetve Berettyóújfaluban
minden szombaton, 9-től 12-ig a
Berettyó-parton. Az iskolában bármilyen fajtájú, akár keverékkutyák
is részt vehetnek 6 hónapos kortól.
Jelentkezni lehet személyesen
kiképzési időben

Bazsó Lajos kiképzésvezetőnél
vagy telefonon: 30/270-7765
apróhirdetések
15 hektár két darabban lévő termőföld Zsáka határában eladó.
Érdeklődni lehet 54/442-078-as
telefonszámon.
Személyszállítás 15 fős kisbus�szal, számlaképesen. Érdeklődni
lehet 06-20/317-4332, 54/402661). T. Balogh Sándor.
Milliókat spórolhat! Legjobb
lakáshitel, hitelkiváltás pénzintézettől függetlenül. Tájékozódjon
ingyenesen.
Telefonszám: 30/513-1357.
Állapotfelmérés, talp- és
hátmasszázs, allergia – candida
tesztelés, fülakupunktúra, túlsúly
csökkentése, dohányzás leszoktatása, méregtelenítés. Bérletek
és kedvezmények, gyógynövény
készítmények bemérése. Bejelentkezés 06-30/409-4319.

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 Margaretta Marketing
és Ingatlanfejlesztő Kft.,
Berettyóújfalu
BEFEKTETŐKNEKBERUHÁZÓKNAK
beszerzési áron eladná
az alábbi ingatlanait:
Berettyóújfalu, Kádár Vitéz
utcán (Fakocsma mellett)
fekvő 1510/1 hrsz-ú fejlesztésre kijelölt építési terület
1/3-ad része cca. 6300 m2
terület. Ép. övezeti besorolása Vk 51 2944 központi
vegyes zóna. Az ingatlanon építhető létesítmények:
kereskedelmi, szolgáltató,
vendéglátó, kulturális, igazgatási, egyházi, oktatási,
egészségügyi,
szociális
épületek,
sportlétesítmények (összalapterület 51%ában lakások, felszín alatti
parkolók és üzemanyagtöltő
állomás.
Sáp községben a vasútállomás mellett a közforgalmú
rakodóvágánytól 80 méterre, a község belterületén
233 hrsz. alatti 7026 m2 területű „telephely”-ként bejegyzett fejlesztésre kijelölt
terület (1500 m2-es gabonatároló engedélyes tervdokumentációjával). Víz, villany,
gáz közművek a telekre be
vannak kötve, a telek két
utcára nyílik, mindkét utca
aszfaltos, a területen bármilyen ipari, kereskedelmi,
gazdasági létesítmény építhető (ár beszerzési ár)
Érdeklődni
jakab2@t-online.hu
vagy
06-30/925-3570
telefonszámon.

2010. február 26.
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„Két ország, egy cél, közös siker!”
-Gastro-reform 2010 – hagyomány és megújulás-

Fotó: Kari

Sürgősségi nap és bál
Berettyóújfaluban
(Folytatás az 1. oldalról)
A Sürgősségi Ellátásért Alapítvány ezen a napon már negyedik
alkalommal rendezte meg – immár hagyományosnak mondható
– jótékonysági bálját. A vendégek
este 6 órától érkezetek a ízlésesen
feldíszített Kabos Endre Városi
Sportcsarnokba. A terem berendezésért köszönet illeti Sápi József, Diószegi László, Boka László, Matolcsi József, Kovács Zsolt
és Nagy Gyula munkatársainkat,
akik már látható rutinnal és lelkesedéssel végezték a bál előtti és
az azt követő pakolást. A csarnokot most is Kiss Ferenc debreceni
dekoratőr és csapata díszítette fel.
A logisztikai szervezés Dinók Tibor osztályvezető érdeme. A szervezők pezsgővel köszöntötték a
vendégeket. A bált Szeifert Ferenc
polgármester mint fővédnök, dr.
Lingvay Csaba r.alezredes és dr.
Bulyovszky István főigazgató nyitották meg. Első műsorszámként
az I. Rákóczi Ferenc Rendvédelmi
Szakközépiskola tanulói tartottak
önvédelmi bemutatót Széll Gábor
oktató szakértő kommentálása
mellett. A többfogásos, finom
vacsora ismét a Gróf Tisza István Kórház Élelmezési Osztálya
munkatársainak volt köszönhető.
Kövérné Kiss Éva osztályvezető
személyes jelenléte mellett és Rácz
Jánosné, Rázsóné Újhelyi Piroska,
Farkas Ferenc, Papp Imre, László
László, Komádi Hajnalka, Péntek
Szabolcs és Dürgő József nemcsak
az ünnepi asztalok terítésében, az
ételek elkészítésében, de azok felszolgálásából is kivették részüket.
Köszönjük valamennyiük közreműködését.
Vacsora után természetesen
a táncé lett a főszerep. Most is a
Boros-Sarkadi-Lefkovits trió szolgáltatta a sokszínű, igazi báli forgataghoz illő zenét, és biztosította
a fergetegesen jó hangulatot. Este
10 órakor Shaman Zerin bűvész
varázsolta el közönségét egyedi
előadói modorával és trükkjeivel.
Műsora végén egy eddig még be
nem mutatott illúzióval kedveskedett a vendégeknek. A bál céljával azonosulni tudó és akaró
berettyóújfalui polgárként ő ily
módon fejezte ki támogatását a
Sürgősségi Ellátásért Alapítvány
számára.
Ezt követően éjfélig tánc, majd
a több mint 100 tombolaajándék
sorsolása következett. A nyertes számokat – első bálozóként
– Muraközi Zsófia húzta ki, aki
ezt a feladatot nagy odaadással és
láthatóan örömmel végezte. Éjjel
kettő körül kisorsolásra került az
utolsó nyeremény is. A báj fődíja a
Gondoskodás 2000 Kft. többszemélyes, többnapos balatoni üdülési felajánlása volt. A bál majdcsak kivilágos kivirradtig tartott,
hajnali négy óra után ért véget.

Köszönjük a részvételt, támogatóinknak a segítséget, a
tombola és pénzfelajánlásokat!
Köszönjük Gyula Ferencné és
dr. Vitányi István országgyűlési
képviselők, Szeifert Ferenc polgármester, Muraközi István alpolgármester, Bónácz János, Jakab Margarette és Jakab György,
Lakó Imre, Nagy István és Nagy
Istvánné, Nagy László, Papp János, Tisó Kft. – Tisóczki József
és Sziklai Emőke önkormányzati képviselők, dr. Bulyovszky
István főigazgató, a Kincses és
társa Bt., a Gróf Tisza István
Kórház bér- és munkaügyi csoport, endoscopos laboratórium,
élelmezési osztály, központi laboratórium, krónikus osztály,
rendelőintézet, tüdőosztály és a
sürgősségi osztály dolgozóinak,
az Érted-értünk Alapítvány, az
EDDSZ Berettyóújfalu, a 198.
Juris Invest Kft., Antalné Szemes
Katalin, Aranysörét horgász és
vadászbolt, Baloghné Ékes Erzsébet – 100 forintos bolt, a berettyóújfalui Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Borbély
Károly villanyszerelő, Briczky
Gáborné, Csarkó Bt., Dr. Korcsmáros Ferenc, Elixír és Herpály
Gyógyszertár, Emi Tapéta, Enikő ajándék szaküzlet, Erotika
Praktika, Euro-One Bolt, Ékes
Sándorné virágbolt, Fekete István szobafestő, Földesi CBA,
Furka Pálné – Vegyiárú kereskedés, Galló Ferenc, Gál Margit és
Sápi János, Gondoskodás Kft.,
Zsáka, Györgyfi Sándor, HajdúBihar Megyei Temetkezési Vállalat, Hajdú Miklós, Héder Zoltán,
Komádi, Horváth Optika Fotó,
Hullám vendéglő, Játéksarok
József A. ltp, Jázmin virágkötészet, Kakucsi Ágika, Kecskeméti
Imre vállalkozó, Kontroll-Sec
Kft., Kulcsár István és családja,
LÉDA ajándékbolt, Limi BT.,
Magyar Sándorné – Drogéria,
META divat, Mezei-Vill Kft.,
Molnár Anna Oriflame, Nagyné
Szemák Médea, Papp András
Hús-hentesárú, Réfiné Nagy
Edit, Sápi János, Seprenyi Attila, SIMI divat, Szabó Julianna, SZI-MED 98 Kft., Szilágyi
Ervin fuvarozó, Tikász Ferenc,
Tikász Zsolt Lajos – Berettyó
Elektro, Tip-Top cipőbolt, Tóth
Könyvkereskedés, Tóth László
– Express Hűtéstechnikai Kft.,
Trendi divatáru, Vámos István –
Iparcikk szaküzlet… és számos,
anonim támogatónk felajánlását!
Tisztelettel várjuk személyi jövedelemadójuk 1%-ának alapítványunk részére történő átutalását
is: Sürgősségi Ellátásért Alapítvány, 4100. Berettyóújfalu,
Orbán B. tér 1., adószámunk:
18994003-1-09
Nyikos Eszter,
Dr. Muraközi Zoltán

Frappáns jelmondatot takar a
cím. A két egymást átölelő figura
mint logó is sugalmaz! A Magyarország-Románia Határon Átnyúló
Együttműködési Program 20072013 lehetőséget ad az együttgondolkodásra. S mi a közös nyelv? Az
egyetakarás! Gondolt egy nagyot
két iskola, nevezetesen a berettyóújfalui Eötvös József Szakképző
Iskola és a nagyváradi Colegiul
Tehnic Mihai Viteazul, és egy kis
létszámú, de igen lelkes csapat európai mércével mérhető, színvonalas projektet álmodott valósággá.
Az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból és a hazai támogatásból
pályázat útján Bihar-Bihorba érkező forrás 119.466,61 euró, ami
a 123.799,6 euró összegű teljes
költségvetés 96,5 %-a. A Nagyváradon rendezett nyitókonferencián Kogyilla Tibor, a projekt
menedzsere és Erdei Georgeta, a
projekt menedzsment tagja bemutatták a következő hónapok gazdag
programját, valamint ezek várható
hatását a szakképzésben tanuló
diákok gyakorlati képzésében, a
térség kapcsolatrendszerének mélyítésében. A projektben többek
között a következő tevékenységek
szerepelnek: kétnyelvű interaktív honlapon jelennek meg a régi,
hagyományos ételek korszerű el-

készítési módját tartalmazó receptek, az előadások, a program egyes
elemei. 2000 kérdőíves reprezentatív felmérés készül a lakosság
étkezési szokásairól, az egészséges
életmódhoz, a reformkonyhához
való viszonyáról. Több alkalommal kerül sor előadások tartására
a fiatalság körében az egészséges
táplálkozásról és a reformétkezésről. Reformétkezéssel, falusi vendéglátással kapcsolatos vetélkedők
lesznek a hasonló képzést folytató
iskolák csapatainak meghívásával.
Az ételfotó-pályázaton a résztvevők a saját maguk által készített
ételek fényképeivel vehetnek részt.
Éttermekben reformvacsorák rendezésére kerül sor, ahol az iskolák
diákjai készítik és szolgálják fel az
ételeket oktatatóik, tanáraik irányításával. Egy külön rendezvényen
mesterszakácsok fortélyait leshetik
el a fiatalok. Étel-, reformétel-bemutató lesz a két iskola tanéttermében. Közös nyári gyakorlaton
vesznek részt a tanulók. A diákok
Berettyóújfaluban a hagyományos
disznótort, Kágyán a kenyérsütést
tanulmányozhatják. Készül egy oktatási segédanyag a tanárok, diákok
számára, valamint egy, a pályázat
egészét összefoglaló kiadvány. A
szakma, a Bihor Megyei Tanács, a
Bihor Megyei Prefektura, a Bihor

Megyei Főtanfelügyelőség érdeklődése mellett szót kapott a két intézmény igazgatója is. Filimon Ruben
igazgató a korábbi együttműködés
állomásait idézte fel: 2007-ben jelent meg az első közös receptkönyv,
majd a nagyváradi csapat is szerepelt a Bihari számadó napokon az
Eötvössel közös standon 2008-ban.
A következő évben az Eötvös csapata járt Nagyváradon a város-napi
rendezvényeken. Sápi József igazgató a 2008 februárjában Szentjobbon
lezajlott bentlakásos képzést emelte
ki, ahol a közös stratégia megfogalmazása mellett a két ország oktatási rendszerét is megismerhették a
résztvevők.
Berettyóújfalu városát Muraközi István alpolgármester kép-

viselte, aki gratulációja mellett
megfogalmazta, hogy a két iskola
Berettyóújfalu régóta dédelgetett
vágyát valósítja meg a programsorozattal. Szükség van a hagyományos gasztronómia sajátosságainak
újbóli felfedezésére, az egészséges
életmód népszerűsítésére, a vendéglátás fejlesztésére, hiszen ez lehet a turizmus egyik pillére.
A háttérben elhelyezett képek,
szövegek, megfontolandó örök
igazságok a rendezvény mondanivalóját emelték ki, és egyben útravalóul is szolgáltak: Egészséges
táplálkozás, biztos jövő!; Az vagy,
amit eszel!; A hagyományos is lehet egészséges!; Tudod, hogy mit
eszel? TE VÁLASZTASSZ!
Kogyilla Tibor

Tudásdepó-Expressz – A lehetőségek kapuja
-EU által finanszírozott infrastrukturális és szolgáltatásbővítés Hajdú-Biharban-

A Méliusz Juhász Péter Megyei
Könyvtár és Művelődési Központ,
valamint további tizennégy Hajdú-Bihar megyei könyvtár európai
uniós forrásból fejlesztheti gépparkját, és terjesztheti ki elektronikus
szolgáltatásainak körét.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program keretében meghirdetett
„Tudásdepo-Expressz”
pályázaton a Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár és Művelődési
Központ által vezetett Hajdú-Bihar
megyei I. konzorcium 99.995.411 Ft,
a Létavértesi Városi Könyvtár és
Művelődési Ház által vezetett Hajdú-Bihar megyei II. konzorcium
69.986.285 Ft egyszeri vissza nem
térítendő támogatást nyert.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata a pályázaton nyert
5.387.995 Ft-ot a Sinka István Vá-

rosi Könyvtár szolgáltatásainak,
illetve infrastruktúrájának fejlesztésére fordítja (lásd táblázatunkat).
A tizenöt nyertes könyvtár a
pályázat keretében 2009. október 1-jétől 2010. december 31-ig
informatikai eszközfejlesztéseket,
adatbázis és szolgáltatásfejlesztési programokat valósít meg. Az
együttműködés elsődleges célja
egy virtuálisan közös katalógus
és elektronikus könyvtár létrehozása, valamint egy megyei helyismereti közös adatbázis beindítása.
Bekapcsolódási pont biztosítása
egy központi portálon keresztül
további közgyűjtemények, civil
szervezetek és önkormányzati
adatbázisok számára. Mindezen
szolgáltatások adat- és információs központi szolgáltatása az év
minden napján, 24 órában áll
majd rendelkezésre. A megvaló-

Szoftverfejlesztés:
Számítástechnikai eszközök beszerzése:
Hálózat-felújítás és akadálymentesítés:
Egyéb személyi jellegű kifizetések:
Tartalék:

1.008.000 Ft.
2.330.000 Ft
1.499.795 Ft.
475.200 Ft.
75.000 Ft.

Fotó: Kari

sításhoz elengedhetetlen az akadálymentes, 365X24 órás „Portál
24” beüzemelése. Ehhez szükséges
több nagy teljesítményű szerver
beszerzése, valamint hozzáférési
pontok kialakítása.
A fogyatékkal élők számára
biztosítandó könyvtári szolgáltatáshoz kapcsolódóan beszerzésre
kerül összesen 24 speciális eszköz,
számítógép képernyőolvasó szoftverrel felszerelten és egy nagyító-olvasó célhardver. Az infrast-

rukturális fejlesztések keretében
a Méliusz-központban burkolati
vezetővonalakat szerelnek fel az
olvasói nyilvános terekbe, valamint az indukciós hurkok kiépítésével a siketek és hallássérültek
jobb tájékozódása válik lehetővé.
A Sinka István Városi Könyvtárban is lesz egy képernyőolvasó
szoftver, valamint a mozgáskorlátozottak részére teljessé válik az
akadálymentesítés.
Bodoki Ildikó

Madarat tolláról…
Idén 16. alkalommal rendezett
kiállítást az 1993-ban alakult Berettyóújfalui Kisállattenyésztők
Egyesülete február 6-án és 7-én a
Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagytermében. Ezúttal 35
tenyésztő 21 fajtába tartozó, 298
állatát: galambokat és díszbaromfikat, nyulakat láthattak az érdeklődők. Mint azt Dobai Imre egyesületi elnöktől megtudtuk, ezen
kiállításoknak részben az a céljuk,
hogy a tenyésztőknek alkalmat
adjanak arra, hogy bemutathassák
legszebb, legféltettebb állataikat
a nagyközönségnek, illetve hogy
egyben versenyezzenek is egymással. Nem titkolt szándékuk az
is, hogy felkeltsék elsősorban az
ifjúság érdeklődését a kisállatok
szeretete és megbecsülése iránt.
Ebben az évben is neves szakem-

berek bírálták el, hogy mennyire
felelnek meg fajtájuk leírásának
a kiállított állatok, és egymással
is összehasonlították őket. Közülük kiváló minősítést most 43 ért
el, kiállításgyőztes 9 kisállat lett.
A berettyóújfalui tenyésztők madaraiból négyen értek el győztes
címet: Hajdú Sándor king-fajta,
Székely Sándor szintén king-fajta,
Keresztúri Gábor keleti tollas lábú
pergő fajtájú galambja, valamint
Dobai Imre amerikai óriás postagalambja. Eközben tenyésztői
verseny is volt, ahol hat azonos fajta galambot hasonlítottak össze.
Ezen első helyezést ért el Hajdú
Sándor, a második Dobai Imre
lett, mindketten berettyóújfaluiak, míg harmadikként Szabó Imre
kunmadarasi tenyésztő aratott
sikert. A két nap során a mintegy

Fotó: Kari

850 látogató sokféle ritka díszbaromfit is láthatott, amelyek között szintén eredményhirdetés is
volt. Itt első és második helyezett
dr. Víg Balázs, míg a harmadik
Pántya József baromfiai lettek.
Mindkét tenyésztő a berettyóúj-

falui egyesület tagja. A díjakat dr.
Vitányi István országgyűlési képviselő és Muraközi István alpolgármester, valamint Papp János,
az önkormányzat sportbizottságának elnöke adta át.
L. M.
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Az MVFC hétszeres román válogatottja
Az MVFC nem csak
hazai (magyar), de idegenbeli játékosainak is köszönheti, hogy Magyarország
egyik, ha nem a legjobb
futsalcsapata. A román és
brazil
idegenlégiósaink
rendre jól szerepelnek a
mérkőzéseken, és technikai
tudásukkal néha „őrületbe
kergetik” aktuális ellenfelüket. A (még) román állampolgár Safar Iuliu Tony
szakmai tudása is példás,
melynek eredményeként
nem csak a Mezei Vill soraiban villog, játékára a
román nemzeti válogatottban is szükség van. Kérdéseinkre ő felelt most:
– Mióta tartózkodsz
Magyarországon, illetve
a Mezei Vill futsal csapatánál?
– 2007. január 27-én vettem
részt az első edzésemen, melyet
egyhónapos próbajáték követett.
Ekkor már Magyarországon tartózkodtam az NB III-ban játszó
Túrkeve nagypályás csapatánál.
A túrkevei csapatnál is gyúró,
majd a Mezei Villnél is gyúróként
dolgozó Gabi bácsi ajánlott be az
MVFC csapatához, így kerültem
Berettyóújfaluba. Az Aramis ellen
„debütáltam” egy idegenbeli mérkőzésen, ahol 6:2-re vagy 6:3-ra
nyertünk. A labdarúgást hétévesen kezdtem a máramarosszigeti
(Románia) sportiskolában. Édesapám vitt el oda, és ez az akkori
döntés az egész életemre nagy hatással volt. Az ottani korosztályos
csapatokban, majd egy romániai
NB III-as alakulatnál fociztam a
Magyarországra való érkezésem
előtt. Sokáig vacilláltam a nagypályás játékforma és a futsal között,
hiszen NB II-es labdarúgó csapattól (csapatoktól) is volt ajánlatom.
Nagyon nehéz döntés volt, de végül a futsalt választottam, mely
döntésemben az is szerepet játszott, hogy nem akartam cserben
hagyni játékostársaimat és „Mezei
Józsi bácsit” (akinek sokat köszön-

hetek). Akkor tőlük más is elment,
így úgy éreztem, az én távozásommal is nagymértékben gyengült
volna a csapat, és remélem, maradásommal hozzá tudtam tenni az
MVFC nem kevés sikeréhez.
– Nem csak a kétszeres magyar bajnok csapatunkat, hanem
a román válogatottat is segíted.
– A Berettyóújfaluban lezajlott
Szent István-kupán figyelt fel rám
a Chip Deva (román bajnok) csapatának edzője, aki egyben a román
válogatott szövetségi kapitánya is.
Ő kérdezte tőlem, hogy szeretnék-e
a román válogatott tagja lenni, melyet igen nagy megtiszteltetésnek
éreztem, és érzek azóta is, és természetesen igennel válaszoltam.
Barátságos mérkőzésen a belgák
ellen két mérkőzést is játszottunk,
Olaszországban szerepeltünk, ahol
szintén két mérkőzésen léptem pályára a házigazdák ellen, és kétszer
az ukránok ellen is lehetőséget
kaptam. Hetedik válogatottságom,
mely a legemlékezetesebb, még az
olaszországi út előtt volt, ahol a
spanyol válogatottal játszottunk. A
mérkőzést a televízió is közvetítette, és a családom, illetve a barátok
a szüleimnél figyelték a mérkőzést.
A spanyolok, akik most is Európabajnokok lettek, 3:0-ra vezettek

ellenünk, és az utolsó percben a szépítő
gólt nekem sikerült
berúgnom. Nemcsak
nekem, hanem a nálunk
vendégeskedő
baráti társaságnak is
óriási dicsőség volt ez.
A román futsalba több
pénzt fektetnek, több
idegenlégiós játékos
van, emiatt a román
futsal színvonala és a
válogatottja is egy kicsit magasabb szinten
van az itteninél.
– Hogyan érzed itt
magad?
– Nem bántam
meg, hogy itt maradtam, nagyon jó a csapat, és még biztos, sok
sikert fogunk együtt
megélni. Remélem, hogy idén is
megnyerjük a bajnokságot, melyre
szerintem képesek vagyunk, és így
újra szerepelhetünk a Bajnokok Ligájában is. 24 éves korom ellenére
már kétszeres magyar bajnoknak
és hétszeres román válogatottnak
vallhatom magam. Valószínű, hogy
nemsokára már kettős állampolgár
leszek, és nem titok, hogy a magyar
válogatott vezetése is keresett válogatottság ügyében. Édesanyám
magyar származású, édesapám
csak félig, így én is magyarnak
vallom magam. Két bátyám (28
és 29 évesek) kint dolgoznak Angliában, így szüleimnek biztosan
nehéz nélkülünk. Mindennapos
telefonkapcsolatban vagyok velük,
édesanyám egyébként volt már itt
nálam. Berettyóújfaluban két csapattársammal, Viktorral és az új
kapus „szerzeménnyel”, Tihanyi
Csabával lakom egy háromszobás
lakásban. Decemberig mindenképpen maradok a csapatnál, hogy
hogyan alakul utána, majd a sors
eldönti. Úgy érzem, csapattársaim
is és a szurkolók is elfogadtak, szeretnek és remélem, ezt a szeretetet
technikás labdarúgásommal meg
tudom majd hálálni.
R. S.

Nagy arc – kudarc
A jelenleg rosszabb gólkülönbségével a harmadik helyen álló MVFC
csapata legutóbbi hazai mérkőzésén
Magyarország (igaz, hogy nem a
futsalban) legpatinásabb csapatát,
a Ferencváros gárdáját fogadta.
A Fradi számára a tét: győzelme
esetén elérhető közelségben marad
számára a legjobb négy közé jutás és
ezáltal a rájátszás lehetősége. A Fradi szurkolótábora, illetve „szurkolásuk” mindenki által ismert, így nem
csodálkoztunk azon, hogy a Kabos
Endre Városi Sportcsarnok előtt a
helyi rendőrség sorfalával találkozhattunk.
Parázs mérkőzésre és fantasztikus hangulatra számított mindenki. Teltház, üvöltő Fradi szurkolók,
visszafogott hazai nézőközönség várta a mérkőzés kezdetét. Hangerőben
és a szurkolás „profizmusában” nem
is volt hiba, érződött, hogy a Fradi nem kevés rutinnal rendelkező
szurkolótábora – illetve annak igaz,
hogy csak kis része – igazi rangadó
hangulatot varázsolt a csarnokba.
Míg saját rigmusaikat skandálták,
nem is volt gond, a „problémák”
akkor kezdődtek, mikor elkezdték
szidalmazni a mieinket, Beret�tyóújfalut (tanya), a bihari térséget (sötét Bihar) jelzőkkel illettek.
Mondataikban többször szidalmazták a Mezei Vill FC válogatott játékosait, akiket azzal vádoltak, hogy
„lefeküdtek” az EB-n a cseheknek.

Azt nem kiabálták, hogy miért nem
volt egy fradista sem a futsal válogatottban. Azt sem kiabálták, hogy
a félidőben már 3:0-ra vezettünk
ellenük. Azt viszont kiabálták –
igaz, hogy már saját csapatuknak
–, hogy kapják össze magukat és
harcoljanak. Nem sikerült, még a
harc sem. Ezen a napon újra már
régen látott, rendkívül jó formában
játszottak Mezei Józsi fiai, közülük
is a brazil-román sor. Szó szerint
hülyét csináltak a Fradiból. Most
kivételesen nekünk minden sikerült,
nekik a kevésből is csak semmi. 6:0
lett a vége, úgy hogy körülbelül 10et ki is hagytunk.
Üvöltve jöttek, sportszerűtlenül
szidalmazták a mieinket, majd a
második félidőben már sajátjaikat
is. A végére azonban elcsendesedtek,
és békében hazamentek a fradis legények. A nagy arcnak kudarc lett a
vége. A rendőrökre sem volt szükség,
a letört arcú gárdának nem volt kedve még a rendbontáshoz sem.
A történethez hozzátartozik,
hogy a Fradi játékosai és edzőjük
– aki az egyik legjobb szakmai tudással rendelkező, de az egyik legvitatottabb és legtöbbek által nem
kedvelt edző – szurkolótáborukkal
ellentétben sportszerűen viselkedtek. Látszott, nehéz volt elviselniük,
hogy ezen a napon átgázolt rajtuk
az MVFC. Van igazság a Földön.
Rinyu Sándor

2010. február 26.

oldal

A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ programjai
Február-márciusi programok
Február
26., 9 óra: ILCO Klub összejövetele az Erdélyi Gábor-teremben
26., 18 óra: Trianon Társaság összejövetele
Március
2. 17.30-19.30 óra: Hogyan olvassuk a Bibliát? Lukács evangéliuma
Bibliakör
3., 19 óra: Kiss Balázs-est a Parola Pinceklubban
4., 14-16 óra: Nyugdíjasok Akadémiája – ismeretterjesztő előadás
4., 16 óra: Diabétesz Klub
5., 17 óra: Méhész Egyesület klubfoglalkozása
6., 20 óra: Koncert a Parola Pinceklubban: Hope to belive, Téveszme
9., 17.30-19.30 óra: Hogyan olvassuk a Bibliát? Lukács evangéliuma
Bibliakör
9., 17.30 óra: Trianon Társaság összejövetele
10., 14 óra: Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete – Nőnap
11., 14 óra: Együtt-egymásért Klub összejövetele
11., 14 óra: Nyugdíjasok Akadémiája – ismeretterjesztő előadás
13., 20.00. Koncert a Parola Pinceklubban: Sunset, Stylex
A Bihar Vármegye Képgalériában március 12-ig megtekinthető a Kós
Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium ötvös – fémműves és
zománcműves szakának bemutató kiállítása
Minden héten, kedden, 14.00-tól Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete – Hagyományőrző népdalkörének összejövetele
Minden csütörtökön, 15 órától Pávakör
Minden héten, kedden és csütörtökön, 15 órától csontritkulást megelőző gerinctorna.

A Csárdáskirálynő című előadás február helyett március 24-én látható.
További időpontokról később tájékoztatunk.

Színházbérlet

Bérletek 6000 forintos áron kaphatók a művelődési központban,
illetve az (54) 500-023-as telefonon igényelhetők.

MÁRCIUS 15. KUPA

-Kispályás futballtorna a sportcsarnokbanA torna időpontja: 2010. március 15.
Helyszín: a berettyóújfalui Kabos Endre Városi Sportcsarnok
Nevezési díj: 5000 Ft+áfa/csapat, melyet a helyszínen kell befizetni
Lebonyolítás: a berettyóújfalui városi kispályás bajnokság szabályai
szerint
Játékidő: 2X12’, körmérkőzéses/egyenes kieséses rendszerben
Nevezés: minimum 8 fős csapatoknak. Jelentkezés a helyszínen
8.30-ig vagy telefonon a 06-30/603-3051-es telefonszámon
Díjazás: a torna első három helyezettje kupát kap, és értékes nyereményekben részesül. Eredményhirdetés kb. 15.30-kor
Rendező: a Herpály-Team Kft.
Felszerelést mindenki hozzon magával, pályára lépés csak tornacipőben!
A rendezvény támogatói: Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala, Origó Sport, Bihari Hírlap
FŐTÁMOGATÓ: KERFU 2000 Kft. Berettyóújfalu Kádár V. 143.

Újra megválasztva!
2010. február 14-én a Magyar Erőemelő Szövetség újra
megválasztott elnöksége további négy évre meghosszabbította
Ungai Jánost az ifjúsági és junior
fekvenyomó és erőemelő szövetségi kapitányi posztra.

Sporteredmények
Futsal NB I.
Gyöngyös – MVFC 2:3
MVFC – FTC Goldball  6:0
Futsal Magyar Kupa
A négy közé jutásért első mérkőzés
MVFC – Ózd 
9:4

HERPÁLY FOCISHOW
Berettyóújfalu, Kabos Endre Városi Sportcsarnok 2010. február 28., 12 órától
A kispályás focitorna után a DVSC sokszoros
magyar válogatott labdarúgói (Sándor Tamás,
Kerekes Zsombor, Madar Csaba... stb.) és
a BUSE közelmúlt-beli játékosai játszanak
gálamérkőzést.
12.00
12.30
13.10
13.50
14.30
15.10
15.50
16.30
17.20

A program:
BUSE gyermekmérkőzés
BUSE– H. dorogi Huszárok
MEZEI VILL. FC – P. ladány
BUSE– P. ladány
MEZEI VILL. FC– H. dorogi Huszárok
H. dorogi Huszárok– P. ladány
BUSE– MEZEI VILL. FC
BUSE Öregfiúk– DVSC-All. Stars
Eredményhirdetés

A belépődíj felnőtteknek 500 Ft; diák,
nyugdíjas jegy 300 Ft.
A rendezvény támogatói:
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala
Bella Costa étterem, Berettyó Pékség
Rendező: a Herpály-Team Kft.

HAJDÚ-BIHAR MEGYE
2010. ÉVI
ÚSZÓBAJNOKSÁGA
I. FORDULÓ

2010. február 27., (szombat),
9.00 óra
Helyszín:
a berettyóújfalui Városi Uszoda
A rendezvény szervezője:
a Herpály Sportúszó Egyesület
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
A rendezvényre való tekintettel
az uszodai szolgáltatások
15.00 órától vehetők igénybe.
Támogató: Herpály-Team Kft.

Anyakönyvi hírek
Elhunytak
Január
28.: Török József (1943)
Február
3.: Kecskeméti János (1929)
3.: Tru Jenő Árpádné Tombácz
Margit Terézia (1939)
4.: Szűcs Vincéné Lakatos Róza
(1960)
8.: Tóth Sándorné Barna Juliánna
(1919)
8.: Nagy Lajosné Bende Irén
(1923)
12.: Lakatos Józsefné Lakatos Katalin (1938)
14.: Szőke Lajos (1932)

Itt a farsang,
áll a bál…

Farsangi mulatságot szerveztek
a volt megyeháza dísztermében
a Nadányi Zoltán Művelődési Központ dolgozói. Játszóház,
farsangolás, táncház. Röviden.
Mert fontos a magyar népszokások felelevenítése, megélése, hiszen
visszavezet saját kultúránk gyökereihez, egyszersmind ráhangol
az esztendő évkörére, összhangba
hoz a természet járásával, az Életet tanítja. A gyerekek és szüleik
farsangi maszkokat készíthettek, illetve „Dorottya rózsáját”
almasziromból. A mulatsághoz
hozzátartozik a móka és a kacagás, ami számtalanszor fel is
csendült a fánkfaló verseny egyes
fordulóiban. Közben megérkezett a Sugalló népzenei együttes,
amelynek tagjai először farsangi
alakoskodást mutattak be, majd
egy rögtönzött táncház keretében
a magyar néptánc alaplépéseivel
ismerkedhettek a családok.
Elűztük a telet, várhatjuk a
tavaszt, a megújuló életet. És levehetjük álarcainkat, melyeket
mindannyian viselünk, hogy
előtűnjön igazi Énünk, valódi
Önmagunk, tisztán, álarcok és
szerepek nélkül. Erre tanít minket
a farsangi időszak, fogadjuk meg,
mert szebb és szeretetteljesebb lesz
általa az életünk!
Szatmári Kinga, NZMK

Meghívó!
Március 12-én, 15 órai kezdettel szeretettel várjuk a Beret�tyóújfalui Diabetesz Klub tagjait.
Várjuk új belépők jelentkezését,
cukorbetegek hozzátartozóit, barátait, illetve minden érdeklődőt,
akiket csak egyszerűen érdekel ez
a téma. Meghívott előadóink: dr.
Papp Anikó kardiológia szakorvos – előadásának témája a cukorbetegség és a szív-érrendszeri szövődmények -, dr. Nagy Bertalan
diabetesz szakorvos – témája a 2.
típusú cukorbetegség. Vércukor
és vérnyomásmérést minden alkalommal biztosítunk.
Biro Antalné
Diabetesz Klub vezető

Bihari Hírlap
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