Bihari Hírlap
Kéthetente megjelenő közéleti lap

XX. évfolyam 10. szám

2010. május 21.

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

bhirlap@freemail.hu

Közös lesz a munka és a siker is
Ünnepélyes keretek között vehette át Berettyóújfalu Polgármesteri Hivatalának nagytermében
dr. Vitányi István, Hajdú-Bihar
megye 5-ös számú választókerületének nyertes egyéni országgyűlési
képviselője mandátumát pontosan
egy hónappal az országgyűlési képviselőválasztás első fordulója után,
május 11-én. A megbízólevél átadásán a választási bizottság elnöke, a
pártdelegáltak, Berettyóújfalu város
vezetői, képviselők, a bihari településekről polgármesterek, Fidesz aktivisták voltak jelen. Az ünnepséget
dr. Horváthné dr. Nagy Ibolya Mária, a Hajdú-Bihar megyei 5-ös számú választókerület választási bizottságának elnöke nyitotta, bejelentve,
hogy térségünkben az országgyűlési
képviselőválasztás a jogszabályok
betartásával, rendben zajlott. A
választási bizottsághoz bejelentés,
kifogás nem érkezett. Már az első
forduló érvényes és eredményes
volt. Dr. Horváthné ezt követően a
választások főbb adatait ismertette,
elmondta, a választókerület 41.890
választópolgárából 24.610 fő jelent
meg, és 24.353 érvényes szavaza-

tot számláltak össze az urnákban.
Majd a választókerületünkben induló hét jelöltet egyenként, elért
eredményeikkel együtt sorolta fel.
Közülük a legtöbb, 13.267 szavazatot, 54,48%-ot dr. Vitányi István
kapott, ezért felkérte megbízólevelének átvételére. Dr. Horváthné végül
köszönetet mondott mindazoknak,
akik munkájukkal hozzájárultak
az országgyűlési képviselőválasztás
zökkenőmentes lebonyolításához.
A berettyóújfalui születésű 57 éves
ügyvéd immár a negyedik ciklusban képviseli Bihart az ország házában. 1998-tól 2002-ig a megyei
területi listáról, 2002-től 2006-ig
Hajdú-Bihar megye 5-ös számú
körzetének egyéni képviselőjeként
és 2006-tól 2010-ig szintén megyei
területi listáról került a parlamentbe, ahol számos bizottság tagjaként,
elnökeként képviselte érdekeinket.
Mégis meghatódva köszönte meg az
elnökasszony útravalónak szánt biztató szavait, majd a feladat súlyáról
beszélt. Elmondta, az ország rossz
gazdasági helyzetben van, ezért nehéz dolguk lesz a most megválasztott képviselőknek. A választások

eredménye – az, hogy a 176 egyéni
képviselői helyen 173 fideszes van
– azt tükrözi, hogy az emberek elégedetlenek voltak az előző kormány
teljesítményével, ezért a változásra
szavaztak. Vitányi István bízik abban, hogy az eddigi 12 év képviselői munkájának tapasztalata, az
emberekkel, a térség polgármesterivel való jó kapcsolata átsegíti
majd a nehézségeken, és garancia
arra, hogy a következő négy évet
eredménnyel tudják zárni. Sikerül
Bihart egy olyan fejlődési pályára
állítaniuk, amit már nagyon megérdemelne ez a térség, mert óriási
a szegénység és a munkanélküliség,
kivéreztettetek az önkormányzatok.
Az elmúlt négy év legnagyobb hibájának azt tartja, hogy a kormány
nem fordított kellő figyelmet a
gazdaságra, ezért a következő ciklusban ők a gazdaság élénkítésére
és a közbiztonság megerősítésére
helyezik a legfőbb hangsúlyt. Végül
segítő kezet ajánlott, és segítséget
kért mindenkitől Biharban, mert
véleménye szerint csak együtt-gondolkodással, együttműködéssel lehet sikert aratni. Közös lesz a mun-

A város napja
2010. május 20–22.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt és kedves barátait a
város napjához kapcsolódó rendezvényeinkre.
Szeifert Ferenc polgármester

Fotó: Kari

ka, és közös lesz a siker is – mondta
–, majd ismételten megköszönte a
választók bizalmát és a résztvevők
személyes jelenlétét. Beszédét Széchenyi gondolatával zárta: Először a
tett és utána a szó. Elsőként Szeifert
Ferenc polgármester, majd a választási bizottság tagjai, a pártok delegáltjai, végül valamennyi résztvevő
gratulált, és sok sikert kívánt a régiúj képviselőnek.
L. M.
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Május 22. (szombat)

Közel 2,5 milliárd forint kórházfejlesztésre
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1,2 milliárdos támogatási kategóriába került, melyet megfellebbeztek.
Ennek eredményeként sikerült elérniük, hogy a 2,5 milliárdosok közé
sorolják át az intézményt. Végül 2,2
milliárd forint támogatást kaptak,
melyhez a városnak 10 %-os önerőt
kell biztosítania. A testület május
13-án döntött arról, hogy ebben,
a 300 millió forinttal csökkentett
formában is elfogadják a támogatást, hiszen ebből az összegből még
a teljes tervezett műszaki tartalom
megvalósítható lesz. A polgármester
szerint akkora nagyságrendű fejlesztést tudnak így is elvégezni, mellyel
elérik eredeti céljukat, vagyis hogy a
berettyóújfalui kórház jövője hosszú
távon biztosítva legyen a gazdaságosabb működtetéssel. Ha a másik,
880 millió forintos támogatásra
beadott pályázatuk, melyet a gyógyvízre épülő rehabilitációs kapacitás
fejlesztésére kívánnak fordítani, is
sikeres lesz, olyan plusz bevételek-

hez segíthetik az intézményt, amik
szintén a továbbéléséhez adnak lehetőséget.
Dr. Bulyovszky István, a kórház
főigazgatója is nyilatkozott a Bihari
Hírlapnak, részletesen elmondta,
mi mindent terveznek megvalósítani a 2,5 milliárdból. Kifejtette,
régóta várták már ezt a pályázati lehetőséget, amit 2009 októberében
írtak ki a „Struktúra-változtatást
támogató infrastruktúra-fejlesztés a
fekvőbeteg szakellátásban” címmel.
Ennek keretében nagy összegű európai uniós támogatásokat lehetett
elnyerni 10 %-os önerővel a különböző csoportokba besorolt kórházaknak. Nehezítette a pályázást,
hogy konkrétan meghatározták a
kiírásban, mikre lehet benyújtani.
A berettyóújfalui kórház elsősorban
a központi diagnosztika, központi
műtő helyiségeinek kiépítésében,
és azok korszerű műszerekkel való
felszerelésében volt érdekelt. A vá-

ros önkormányzatával, vezetőivel
egyeztetve született az a döntés,
hogy a kórház egy olyan háromszintes épületet terveztet meg, illetve
erre adja be a pályázatát, ami magában foglalja a központi műtőt, központi sterilizálót, központi labort és
az intenzív osztályt. Ezen egységek
megépítése fontos az intézmény számára azért is, mert ezáltal lehetőség
nyílik arra, hogy a manuális szakmák közelebb kerüljenek, közvetlen
összeköttetésben legyenek a központi műtővel, sterilizálóval. Így a
későbbiekben a mátrix-szerű működtetés is megoldható. A kórházban az egyes osztályok átcsoportosításra kerülnek, és így felszabadul a
jelenlegi pszichiátria már-már életveszélyes épülete. Lebontására is sor
kerül majd, és ezt a területet a város
önkormányzata másként hasznosíthatja. Bulyovszky István bízik abban, hogy rövid időn belül megköthetik a nyertes pályázat támogatási
szerződését, és megkezdődhetnek
a közbeszerzési eljárások. A beruházás 2010. július 1-jével indul, és
várhatóan 2012. június 30-áig befejeződik. 24 hónap áll tehát rendelkezésre a végrehajtáshoz. Nem lesz
kis munka, de a főigazgató szerint
képesek lesznek a megoldásra. A
fejlesztés befejeződését követően viszont olyan színvonalú működésre
lesz alkalmas a kórház szakmai és
gazdasági szempontból is, ami megkérdőjelezhetetlenné teszi a létét.
L. M.

Meghívó!

A Sinka István Városi Könyvtár munkatársai tisztelettel meghívják Önt, kedves családját és érdeklődő barátait a 2010. évi
ÜNNEPI KÖNYVHÉT
rendezvényére a könyvtár udvarára (rossz idő esetén olvasótermébe)
június 3-án, 17 órára.
„Mennyi por kell ahhoz, hogy mindent, ami valaha fontosnak hatott, a felismerhetetlen- A beszélgetést vezeti: Harasztosi Csaba és Bíró Gyula. Az író „ingujjban” a helyszínen
ségig belepje az észrevétlen szitáló idő.” „Aki teheti, vegye a magyar könyvet!” Június
dedikálja könyvheti és kedvezményes áron megvásárolható munkáit: Szerelmes évek
3. és 7. között a könyvtár épülete előtt vásár az akciós könyvheti munkákból.
– Gyávaság Budapest, nőváros, Milyen egy női mell? Hazánk szíve, Délutáni alvás – A
történet árnyék
–„Ment-e a könyvek által a világ elébb?” A 81. Ünnepi könyvhét berettyóújfalui vendé- Közreműködnek: A Városi Zeneiskola művésztanárai. Aranyiné Csalánosi Csilla és Nagy
ge Kőrösi Zoltán József Attila- és Jelenkor nívódíjas, Alföld- és Szép könyv-díjas író
Zsigmond pedagógus.
A rendezvényt megnyitja: Szeifert Ferenc polgármester
Támogatók: Berettyóújfalu Város Önkormányzata, Szépírók Társasága, Kalligram Kiadó
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„Piruett” tánccsoport – showtánc
Panni és az álommanók - interaktív mesejáték
Margittai néptánccsoport
Cozombolis
Kovács Kati műsora
Dobrády Ákos élő koncertje

A rendezvény ideje alatt Gyermek kézműves játszóház a Bihari Népművészeti Egyesület sátrában
Támogatók:

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, „A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház korszerűsítése” című TIOP pályázatot
a bíráló bizottság javaslata alapján a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programot Irányító
Hatósága 2,2 milliárd forint összegű
támogatásra érdemesnek ítélte – tájékoztatta lapunkat Szeifert Ferenc.
Berettyóújfalu polgármestere elmondta, több éve gondolkodik már a
város és a kórház vezetése együttesen
arról, hogyan lehetne az intézmény
jövőjét hosszútávon biztosítani.
Amikor 2006-ban az új kórháztörvény következtében nagymértékben
csökkentették a kórház támogatását,
tanulmánykészítésbe fogtak, hogy
miként tudnák pótolni a jelentős
bevételkiesést. Egy budapesti céget
kértek fel tanulmányterv készítésére,
akik meg is tették javaslataikat arra,
milyen
struktúra-változtatásokra
volna szükség a berettyóújfalui kórházban a gazdaságosabb működtetés
érdekében. A tervezők akkor 4-5 milliárdos beruházásban gondolkodtak,
de sokáig nem írtak ki semmilyen
nagyobb volumenű kórházfejlesztési
pályázatot. Az elmúlt év októberében adódott lehetőség erre, és rögtön
meg is ragadták az alkalmat, és benyújtották a pályázatukat. Az ország
kórházait különböző paraméterek
alapján csoportokba sorolták be,
a berettyóújfalui az első körben az

Város-napi futóverseny eredményhirdetése
NeXt Day koncert
Bajnóca néptánccsoport bemutatója
Stand Up Comedy - Szöllősy-Csák Gergely
Polgármesteri köszöntő és a testvérvárosok üdvözlete
Neoton Família élő koncertje
Tűzijáték

Magyarország-Románia
Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013

Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap

Két ország, egy cél, közös siker!
Bihari Népművészeti Egyesületet, Bihari Múzeum, Sinka István Városi Könyvtár • Médiatámogatók: Bihari Hírlap, Berettyó Rádió, BerettyóTV

A részletes program:
Május 20. (csütörtök)
10.00 Ünnepélyes iskolaátadók:
Ünnepi köszöntőt mond: Szeifert Ferenc polgármester
Avató beszédet mond: Halász János országgyűlési képviselő
A József Attila Általános Iskola átadása
		 Helyszín: Berettyóújfalu, József Attila u.11.
Az Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző,
Közgazdasági Szakközépiskola átadása
		 Helyszín: Berettyóújfalu, Kossuth u.35.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola átadása
		 Helyszín: Berettyóújfalu, Rákóczi u. 1.
Május 21. (péntek)
8.00 Könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő 3–4. osztályos
tanulók számára
Helyszín: Sinka István Városi Könyvtár (Kálvin tér 1.)
10.30 B
 áthory Gábor szobrának koszorúzása
Ünnepi beszédet mond: Dr. Vitányi István országgyűlési
képviselő
Helyszín: Vörösmarty tér
Közreműködik: az Ifjúsági Fúvószenekar
Vezényel: Szilágyi Péter igazgató-karnagy
11.00 Ünnepi képviselő-testületi ülés, a városi kitüntetések
átadása
Helyszín: Városháza nagyterme (Dózsa Gy. u. 17–19.)
15.00 V
 árosnapi futóverseny
Indítja: Szeifert Ferenc polgármester és Muraközi István
alpolgármester
Helyszín: Tűzoltóság
folytatás a második oldalon
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Kultúra – Önkormányzati
A város napja folytatás az első oldalról

15.00 A városi átalakulás mozgatórugói: gazdasági szerkezet,
kereskedelem, piac” c. előadás
Előadó: Prof. Dr. Orosz István
Helyszín: Sinka István Városi Könyvtár (Kálvin tér 1.)

2010. május 21.

hírek

Rendkívüli ülés
az önkormányzatnál

Rendezvények a Szent István téren
16.00 Városnapi futóverseny eredményhirdetése
17.00 NeXt Day koncert
18.00 Bajnóca néptánccsoport bemutatója
18.30 Stand Up Comedy – Szöllősy-Csák Gergely
19.20 Polgármesteri köszöntő és a testvérvárosok üdvözlete
20.00 Neoton Família élő koncertje
21.55 Tűzijáték
Május 22. (szombat)
8.30 Szeretethíd református önkéntes nap megnyitója
Megnyitja: Muraközi István alpolgármester
Helyszín: Toldi Miklós Református Általános Iskola udvara
(Kálvin tér 4.)
9.00

II. Bihari kistérségi népdalverseny
Köszöntőt mond: Szeifert Ferenc polgármester
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ
(Bajcsy Zs. u. 27.)

10.00 B
 áthory Gábor-díszszablya – rendhagyó időszaki kiállítás bemutatása
Séta Berettyóújfaluban – A TKM kiskönyvtára sorozat
füzetének átadása
Közreműködik: Kállai Irén múzeumigazgató és Jankuly
Jánosné, a TKME Bihari Tagcsoportjának elnöke
Helyszín: Bihari Múzeum (Kálvin tér 1.)
Rendezvények a Szent István téren
15.00 „ Piruett” tánccsoport – showtánc
15.30 Panni és az álommanók- interaktív mesejáték
16.00 M
 argittai néptánccsoport
16.45 C
 osombolis
17.30 K
 ovács Kati műsora
19.00 D
 obrády Ákos élő koncertje
A rendezvény ideje alatt a Szent István téren:
Gyermek kézműves játszóház a Bihari Népművészeti Egyesület
sátrában.
Rendezők:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala
Sinka István Városi Könyvtár
Bihari Múzeum
Bihari Népművészeti Egyesület
Médiapartnerek:
Bihari Hírlap
Berettyó Televízió
Berettyó Rádió
www.berettyoujfalu.hu

A rendezvények ideje alatt a Szent István és a Kálvin teret a
forgalomtól lezárják!

Szivárvány Református Óvoda

60.000,-

Bihari Alapfokú Művészetoktatási Intézmény –
Berettyóújfalu Városi Zeneiskola

60.000,-

Civil szervezetek, öntevékeny csoportok

16.00 S
 imonyi óbester emléktáblájának koszorúzása
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ (Bajcsy-Zs.
u. 27.)
16.30 „ Régi Bihar – új Bihar” kultúrtörténeti mozaikok
Kurucz Imre szobrászművész kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Székelyhidi Ágoston
művészettörtnész, az Erdélyi Szövetség elnöke
Közreműködik a Szederinda énekegyüttes és Meleg Vilmos
színművész
Helyszín: Bihar Vármegye Képgaléria (Bajcsy-Zs. u. 27.)
Előadások a Partium múltjáról, jelenéről, jövőjéről
Megnyitja: Muraközi István alpolgármester
Köszöntőt mond: Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő
Tőkés László, EP-képviselő: A Partium jelentősége a
magyar történelemben
Borók Imre (történész–könyvtáros, Hajdúböszörmény)
Az 1660-as Szejdi-járás és a hajdúvárosok című könyvének
bemutatója
Székelyhidi Ágoston: Trianon éve. Zárszó
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagyterme
(Bajcsy-Zsilinszky u. 27.)

Intézmények

Pályázó neve

Fotó: Kari

Május 13-án rendkívüli ülésre
gyűlt össze Berettyóújfalu Város
Képviselő-testülete. Elsőként az
Eötvös József Szakképző Iskola
és Speciális Szakiskola alapító
okiratát módosították, mert az
intézmény a 2010/2011-es tanévtől be kívánja vezetni a közoktatási törvény szerinti, előrehozott
szakiskolai szakképzést. Ennek
keretében gépi forgácsoló, kőműves és állattenyésztő szakmákat
fognak oktatni. Ez a tervezett
intézkedés tette szükségessé az
intézmény alapító okiratának
módosítását. Ezt az iskolát érintette a második napirendi pont
is, melyben a 2010/2011-es tanévben indítható osztályok számát
határozták meg a képviselők.
Majd az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi Operatív Programjához
benyújtott, az „Önkormányzati
utak fejlesztése” című pályázatuk
önrészén kellett módosítaniuk,
mert ugyan a pályázat pozitív elbírálásban részesült, de kevesebb
támogatási összeget ítéltek meg
az általuk igényeltnél, ezért több
mint 10 millió forinttal nagyobb
önrészt kell biztosítaniuk hozzá.
Közbeszerzési eljárás megindításáról is határoztak a Vass
Jenő Óvoda és Bölcsőde bölcsődei kapacitásának bővítése érdekében. A város önkormányzata
ugyanis pályázati támogatásban
részesült, így lehetősége nyílik
negyedik bölcsődei csoportszoba

és melegítő konyha létesítésére a
József Attila utcai épület átalakításával. A kivitelezés becsült
költsége 37,6 millió forint, ami
magában foglalja többek között
a zsaluzást és állványozást, alapozást, beton- és vasbeton-készítést, kőműves munkát, szigetelési, asztalos és lakatos munkákat,
burkolást, festést, mázolást és
épületgépészetet. Az ajánlati felhívást a Közbeszerzési Értesítőben teszik közzé.
50 ezer forinttal támogatták
a Bihari Térség Pathológiai Diagnosztikájának
Fejlesztéséért
Alapítványt, melyet a városunkban rendezendő Országos boncmesteri és asszisztensi találkozó
megszervezésére fordítanak.
Elfogadta a testület a Strukturális Alapok Programiroda támogató levelében szereplő, a Gróf
Tisza István Kórház és a város
önkormányzata által a kórház
korszerűsítésére nyert 2,2 millió
forintos támogatás forrásösszetételét. A szükséges saját részt, a
244,4 millió forintot a 2010-es
2011-es és 2012-es költségvetéséből biztosítja majd a város.
Ezen felül vállalták a projekt
következményeként keletkezett
112,3 millió forint többletköltség megfizetését is. (A napirendi
ponthoz a részletes tájékoztatást a
Szeifert Ferenc polgármesterrel és
Dr. Bulyovszky István főigazgatóval készült interjúban olvashatják
az első oldalon.)

A kulturális pályázatok
eredményei – 2010
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága április 22-i ülésén
döntött a saját hatáskörében felosztható kulturális támogatások
összegéről. A bizottság az általa
kiírt pályázat keretében 1.470.000

forint keretösszeget határozott
meg a berettyóújfalui székhelyű
jogi személyiségek, civil szervezetek, csoportok, valamint intézmények kulturális célú tevékenységének támogatására, melyet a
következők szerint osztott fel:

Intézmények
Pályázó neve

Támogatási összeg

Bihari Lövészklub

40.000,-

Bihari Természetbarát Egyesület

40.000,-

Parola Közhasznú Egyesület

40.000,-

Összefogás Berettyószentmártonért Egyesület

40.000,-

Szélső Érték Kör Egyesület

40.000,-

Szederinda Berettyóújfalui Egyesület

40.000,-

Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Bihari Tag
csoport

40.000,-

Bihari Múzeum Baráti Köre

40.000,-

Cimborák Gyermekszervezet

40.000,-

Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete

40.000

Aranyos Szülők Egyesülete

40.000,-

Berettyóújfalui Mentálhigiénés Egyesület

40.000,-

Nők a XXI. Században Egyesület

40.000,-

Egyéb jogi személyiségek
Pályázó neve

Támogatási összeg

Herpály-Team Kft. – Nadányi Zoltán Művelődési
Központ

60.000,-

B. Tónus Bt.

60.000,-

A döntésről a bizottság a pályázókat levélben is értesíteni
fogja, az összeg felhasználásáról és az elszámolásról rendelkező részletszabályokat pedig

a támogatási megállapodásban
rögzíti.
Gyula Ferencné,
az oktatási és kulturális
bizottság elnöke

Sportpályázatok – 2010
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottsága március 30-i ülésén
döntött a saját hatáskörében a berettyóújfalui székhelyű sportegye-

sületek, civil szervezetek, valamint
intézmények között felosztható ez
évi sporttámogatások összegéről. A
bizottság a támogatási összegeket a
következőképpen határozta meg:

Sportegyesületek

Srsz

Támogatási összeg

1

Bihari Női Futball Klub

2

Fish-Fantom Sporthorgász Egyesület

530.000 Ft

3

Berettyóújfalui Sportegyesület 1911

4

Bihari Lövészklub, Berettyóújfalu

5

Bihari Természetbarát Egyesület

6

Mezei-Vill. F.C. Berettyóújfalu Egyesület

7

Berettyó Budó SE

8

BMSE

9

Berettyóújfalu S-8 Postagalamb Egyesület

10

Herpály Sportúszó Egyesület

11

Szirt Sport Egyesület

30.000 Ft

12

Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó és Sport
Egyesület, Berettyóújfalu

40.000 Ft

13

Berettyóújfalu Kórház Sportkör

14

Diáksport Bizottság, Berettyóújfalu

140.000 Ft
40.000 Ft
2.400.000 Ft
480.000 Ft
3.360.000 Ft
20.000 Ft
650.000 Ft

670.000 Ft
60.000 Ft

Összesen

11.330.000 Ft

Civil szervezetek

Srsz

30.000 Ft
2.880.000 Ft

Támogatási összeg

1

BERÉPO Nonprofit Kft.

0,00 Ft

2

Összefogás Berettyószentmártonért
Egyesület

0,00 Ft

3

Parola Közhasznú Egyesület

4

Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete

20.000 Ft

Összesen

50.000 Ft

30.000 Ft

Támogatási összeg

Sinka István Városi Könyvtár

60.000,-

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola – Hunyadi
Mátyás Tagiskola

60.000,-

Széchenyi István Tagiskola – Kökény
Néptáncsoport

60.000,-

Intézmények

Srsz

Támogatási összeg

1

Eötvös József Szakképző Iskola és
Speciális Szakiskola DSK

2

Bihari Szociális Szolgáltató Központ
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

József Attila Általános Iskola, EPSZ
Diákönkormányzata

60.000,-

3

Eötvös József Szakképző Iskola és Speciális
Szakiskola

4

Arany János Gyermekotthon

60.000,-

5

Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde

Arany János Gyermekotthon

50.000,-

6

Szivárvány Református Óvoda

Toldi Miklós Református Általános Iskola

60.000,-

7

Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde

60.000,-

József Attila Általános Iskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat

Bihari Szociális Szolgáltató Központ

60.000,-

8

Toldi Miklós Református Általános Iskola

Arany János Gimnázium, Eü. Szakképző,
Közgazd. Szki. és Szabó Pál Kollégium

60.000,-

Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és
Pszichiátriai Betegek Otthona

60.000,-

Széchenyi István Tagiskola Diákönkormányzata

60.000,-

380.000 Ft
20.000 Ft
300.000 Ft
20.000 Ft
300.000 Ft
30.000 Ft

Összesen

270.000 Ft
0,00 Ft
1.320.000 Ft

Mindösszesen:				

12.700.000 Ft

Papp János,
az ifjúsági és sportbizottság elnöke

2010. május 21.
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Fotók: Kari

Hajnali harmatjárás félálomban – séta a sátraikat építő árusok, a főzőversenyre készülődők
tüzet rakó csapatai, a színpadot
építő technikus gárda között – izgalommal teli ébredés ez a szervezőknek. A városlakók sem az óra

csörgésére ébredtek május elseje
reggelén, hiszen az Ifjúsági Fúvószenekar jóvoltából az ilyenkor szokásos zenei ébresztőben lehetett
részük. Reggel 8-kor már mosolygott a nap (mi épp a hangyákkal
küzdöttünk a szervezői sátorban),

és 19 lelkes csapat részvételével
kezdetét vette a II. MájusFaKanál
főzőverseny, kicsivel később pedig
a BUSE-pálya túloldalán az Ünnepi labdarúgótorna. Érkeztek
szép lassan a majálisozó családok
is, sokan a gyermekük vagy nagymamájuk „fellépésére” igyekeztek
odaérni. 10 órától ugyanis – a
hagyományokhoz hűen – a helyi
művészeti csoportok léptek fel: a
Bihar néptáncegyüttes, Bak Judit vezetésével, a Berettyóparti
Nyugdíjasok Egyesületének Hagyományőrző Népdalköre, Sándor Zeréndné Marika néni, valamint az Ifjúsági Fúvószenekar,
Szilágyi Péter igazgató-karnagy
vezényletével.
Kukori és Kotkoda kalandjain
jól mulattak a kicsik, a vicces, zenés mesejátékot a Szabad Ötletek
Színházának művészei adták elő.
Déli verőfény, az év eddigi
legmelegebb napja, a levegőben
keverednek az illatok, lassan elkészülnek az ételcsodák. Körbejár a
zsűri, kóstolgat Gyöngyösi János
mesterszakács, látszik, nagyon
nehéz a döntés, de megszületik az
eredmény. Délben az ünnepélyes
eredményhirdetésre megérkezett
városunk polgármestere, Szeifert
Ferenc is, aki nagy örömmel adta
át az ajándékokat a nyertes főzőcsapatoknak: a MájusFaKanál
vándordíjat egy évig a „Specialisták” csapata birtokolhatja,
második helyezést a Nők a XXI.
Században Egyesület ért el, harmadik helyen a kórház sebészeti
osztályának dolgozói végeztek,
különdíjban pedig a Bessenyei
György Szakközépiskola vendéglátó szakos tanulói részesültek.
Az ünnepi labdarúgótornára
benevezett 10 csapat között is eldőlt ekkorra a végeredmény, akik
körmérkőzéses rendszerben küzdöttek egymással. Meggyőző fölénnyel a Real FC csapata vitte a
pálmát, második helyre az Origo
Sport csapata került, míg a harmadik helyezett a Szentmárton
FC lett.
Miközben „Jó ebédhez szólt a
nóta”, már lázasan készülődtek,
csinos táncruhákba bújtak az
Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Társastánc
csoportjának jó mozgású kis táncosai, igen széles repertoárt vonultatva fel.

Délután a déli álmukból felébredt, csillogó tekintetű kisgyerekek kapcsolódhattak be a Szabad
Ötletek Színházának zenés, interaktív gyermekműsorába. Szerencsére senki sem sérült meg az
AIKIDO-bemutató során, pedig
igen kemény küzdelmeknek lehettünk tanúi, Lakatos Antal és csapata bizonyított a színpadon.
Na, de ami még ezek után következett… Érkezett SP, a tinik lányos szépségű bálványa, velőtrázó
sikolyok a színpad körül, még szerencse, hogy a mentősöknek senkit
sem kellett elsősegélyben részesíteniük. Csak ámultam és bámultam, alig hittem a szememnek és a
fülemnek. Cserébe a motoros kaszkadőrök jól megmutatták, mit tudnak, csak úgy füstöltek a gumik.
És már színpadon is volt Lorán
Barnabás, alias „Trabarna”, a stand
up comedy műfajának egyik közismert hazai alakja, aki gondoskodott róla, hogy az érdeklődők jól
szórakozzanak.
Őt követte a Csillag születik
című tehetségkutató műsorban
felfedezett Szatmár Kamara Táncegyüttes, bravúros show elemekkel
tarkított néptáncbemutatójával.
Ekkorra már hatalmas tömeg
gyülekezett a BUSE-pályán,
ezek szerint jó választás volt a
SUGARLOAF együttes élő koncertje. Nem is okoztak csalódást,
felpörgették a közönséget rendesen, láthatóan mindenki nagyon
jól érezte magát.
Az egész napos programot a
Bihari Múzeum, a Sinka István
Városi Könyvtár és a Bihari Természetbarát Egyesület sátrai tették
még színesebbé, akik különböző játékokkal, foglalkozásokkal és egyéb
érdekességekkel várták a gyerekeket
és a felnőtteket egyaránt.
Ez a majális is jól telt, fáradtan,
de jókedvűen indultam haza az éjszaka sötétjében.
Ezúton is köszönet a rendezvény támogatóinak: Berettyóújfalu Város Önkormányzatának, az
OTP Banknak, a Mezei-Vill Kftnek, a Nissan Hoványnak, a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft-nek,
a Bella Costa étteremnek és Budai
László vállalkozónak.
Médiatámogatóink: a Berettyó
TV, a Bihari Hírlap és a Berettyó
Rádió voltak.
Szatmári Kinga

Néprajzi vetélkedő Berettyóújfaluban
Április 23-án immár ötödik alkalommal került sor a Toldi Miklós
Református Általános Iskola és a Bihari Múzeum rendezésében néprajzi
vetélkedőre a Bihari kistérség felső
tagozatos általános iskolásai számára. A versenyre idén is háromtagú
csapattal lehetett nevezni.
Az érdeklődés a vetélkedő iránt
évről évre nő. Míg első alkalommal hat csapat versenyzett, addig
idén már tíz csapat mérte össze
tudását, akik: Bedőről, Beret�tyóújfaluból,
Körösszegapátiból,
Magyarhomorogról, Sárándról érkeztek. A Bihari Múzeum nagytermében összegyűlt tanulók és felkészítők, kísérők számára a rendezvény
alaphangulatát Kisikán Debóra 5.
osztályos tanuló népdaléneklése
adta meg.
Váradi Sándorné, a Toldi Miklós
Református Általános Iskola igazgatója köszöntötte a résztvevőket, és
mutatta be a zsűrit, melynek tagjai
dr. Krajczárné Sándor Mária etnográfus, múzeumpedagógus; Magyar
Zita etnográfus, fazekas, a Népművészet Ifjú Mestere és Tóthné Varga
Katalin történelemtanár voltak.

Hagyomány, hogy a versengő
csapatoknak valamilyen előzetes feladattal is készülniük kell a rendezvényre. Ebben az esztendőben gyűjtést kellett végezniük a tanulóknak:
a településükre jellemző hagyományos ételek receptjei közül hármat
kellett lejegyezniük valamely idős
rokontól, ismerőstől, és ezek közül
egyet a vetélkedő napjára el is kellett készíteniük, amit a zsűri külön
értékelt. A szünetben egymás ételeit
is nagy kedvvel kóstolgatták a résztvevők. A megmérettetés következő
részében a diákok feladatlapokat oldottak meg, amelyre a kiadott irodalom alapján kellett felkészülniük. Az
anyag magában foglalta a néprajzi
tájak, néprajzi csoportok ismeretét,
a jellegzetes magyar népviseleteket,
népi ételeket és a szűkebb pátriánk,
a Sárrét ide vonatkozó ismereteit. A
verseny levezetője Kállai Irén múzeumigazgató volt. Amíg a gyerekek
a feladatlapokon dolgoztak, addig
a kísérő pedagógusok, felkészítő
tanárok a múzeum Tardy Anna termében dr. Krajczárné Sándor Mária
tájékoztatóját hallgatták meg a Bihari Múzeum múzeumpedagógiai

tevékenységéről és a folyamatban
lévő európai uniós forrásból támogatott TÁMOP 3.2.8/B-08-20090014 számú, a BIHARI MÚZEUMI TANODA – a Bihari Múzeum
közoktatást és az életen át tartó tanulást támogató tevékenységei című
projektjéről.
A vetélkedőben első helyet szerezett a berettyóújfalui József Attila
Általános Iskola csapata, második
helyezett a körösszegapáti ÁMK Általános Iskola lett, míg a harmadik
helyen a berettyóújfalui Hunyadi
Mátyás Tagiskola csapata végzett.

A helyezettek értékes könyvjutalomban részesültek, de a vetélkedőről
senki sem távozott üres kézzel, hiszen az élményen kívül minden tanuló megkapta a Bihari tájházak és
kiállítóhelyek első kötetét, a Bihari
Múzeum Baráti Köre kiadványát.
Az iskola ebédlőjében a református egyházközség hölgytagjainak jóvoltából népi ételeket (édes és sós süteményeket) kóstolhattak ebéd után
a részvevők. A rendezvényt a Toldi
Miklós Református Általános Iskola
néptánc bemutatója zárta.
Tóthné Varga Katalin

Fotó: Kari

Az iskola még nem
ereszt, követel
Több mint harminc év
távlatából is torokszorítóan
csendülnek fel fülemben a
dallamok, a Ballag már a
vén diák, tovább, tovább…
kezdetű, a Gaudeamus
igitur és a többi, és rögtön
eszembe jutnak Ady Endre
örökbecsű sorai: ,,Június volt
s ujjongtunk, nincs tovább/
Most gyertek szabad mellű
örömök/ S pusztuljatok bilincses iskolák…”
Mint ahogy én 1978-ból, azóta hány és hány diák (köztük
már a gyerekeim is) érzi még
mindig orrában az akkor ajándékba kapott rózsák, szegfűk, liliomok illatát, lelkében a szülők,
nagyszülők, rokonok, barátok
szeretetét. Nagy pillanat, vízválasztó, a gyermek és felnőttkor
határa. 2010 utolsó hétvégéjén,
ahogy az országban mindenhol,
Berettyóújfalu három középiskolájából is elballagtak a végzős
diákok, összesen 588-an.
Az virágok azonban még el
sem hervadtak, amikor május
3-án megkezdődtek az érettségi
vizsgák. Mert az elbocsátó iskola-padok nem eresztenek, még
számon kérnek, követelnek,
hogy kiderüljön, felkészültek-e
a 4-5 év alatt a tanítványok a
,,hős harcra”, az ,,élet-csatákra”,
melyeket megélni szép Ady szerint is. Az Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző,
Közgazdasági Szakközépiskolában idén 5 osztály, 162 végzős
diákja, de az előre hozott érettségit (95-en informatikából)
tevőket, valamint a pótérettségizőket is beszámítva, összesen
278 fő érettségizik. A Bessenyei
György
Szakközépiskolában
116-an, míg az Eötvös József
Szakképző Iskolában 77 tanuló
ad számot tudásáról érettségi
vizsgán. A három intézményből
igazgatót, igazgatóhelyetteseket, magyartanárt és természetesen érintett diákokat kértünk
arra, osszák meg véleményüket
velünk, illetve olvasóinkkal
a most zajló érettségik eddigi
tapasztalatairól, hiszen városunkban is számos családot
érint közvetlenül vagy közvetetten, és nosztalgiából is sokan kísérik figyelemmel a történteket.
A Bessenyeiből Pelyhéné Bartha
Irén igazgatónő, az Aranyból
dr. Tikászné dr. Gosztonyi Ildikó és Kálnai Zsolt igazgatóhelyettesek, az Eötvösből Juhász
Valéria igazgatóhelyettes és
Kinterné Elek Mária magyartanárnő nyilatkoztak. És külön
köszönet a 4 diáknak, nevezetesen Balázs Líviának, Balogh
Mercédesznek, Balogh Orsolyának, Magyar Tímeának, akik
két vizsga között is a rendelkezésünkre álltak. Természetesen,
mint minden esztendőben, úgy

idén is igencsak megoszlottak a
vélemények a feladatok milyenségének, súlyának, nehézségi fokának megítélésében, ezért nem
volna szerencsés kívülállóként
messzemenő következtetéseket
levonnunk, hát maradjunk az
elmondottak alapján a jelenségek szintjén. Az első írásbeli, a
szokásos magyar nyelv és irodalom 60 perces szövegértési
része egy, a Magyar Hírlapban
megjelent, Janus Pannoniusról
szóló újságcikk értelmezése volt,
az ezek után következő 3 órában
megoldható ún. szövegalkotási részben pedig érvelést, Szabó Magda vagy Gelléri Andor
Endre novelláinak elemzését,
avagy Kosztolányi Dezső költeményének, és az arra született
ironikus Karinthy Frigyes-vers
összehasonlító elemzését kellett
elvégezniük.
A diákok többsége az érvelést
és a novellaelemzést választotta.
Matematikából a tavalyinál ös�szetettebbnek ítélték meg a feladatokat, amelyek mind a négy
év tananyagát felölelték. Az első
rész viszonylag könnyen megoldható volt, a második nehezebb, a nehézségét az adta, hogy
szinte valamennyi szöveges feladat volt, és feltételezte a jó szövegértési kompetenciát.
A történelmi feladatok elsősorban a magyar történelmi
tudást tesztelték, több kérdés
vonatkozott az I. világháborúra.
Nagy segítséget jelentett, hogy
idén is használható volt a történelmi atlasz. Az idegen nyelvi
érettségin, mint korábban is,
a magnóhallgatás, azaz a szövegértés bizonyult a feladatok
között legnehezebbnek. Tanárok és a nyilatkozó érettségizők
egyöntetű véleménye volt, hogy
a tavalyinál kissé nagyobb volt
a kötelező írásbeliken a megmérettetés, de ha a négy év során
a diák szorgalmasan tanult,
leküzdhetőek voltak az akadályok. Lapzártánkkal egyidőben
zajlanak a választható tantárgyak, a biológia, kémia, fizika,
informatika… irásbelik, és az
emelt szintű érettségik, melyek
május 25-ére fejeződnek be.
Az írásbeli teljesítések javítása,
majd a diákok általi áttekintése
után, a szóbelik június 15-ével
kezdődnek. Az első igazi próbatétel ez, izgalom diáknak,
szülőnek, felkészítő tanárnak
és sok munka elsősorban az
intézmények vezetőinek. De a
pár év óta jól bevált metódus,
miszerint a város polgármesteri
hivatalában őrzött feladatsorokat a vizsganap reggelén viszik
az iskolába, garancia arra, hogy
minden zavartalanul, rendbontás nélkül történjen. Ez idén is
így volt mindhárom berettyóújfalui középiskolában.
L. M.
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Határozott célok a TISZK előtt
Lendületesen zajlik a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
(TISZK) – mint kedvezményezett – múlt évben aláírt TÁMOP
projektjének végrehajtása, amely a
TISZK létrehozásához, a korszerű
szakképzési rendszer alapjainak lefektetéséhez, valamint a működés
beindításához nyújt támogatást (a
támogatás összege 100% támogatási intenzitás mellett 344.720.000
Ft). A cél, hogy a projekt végére kialakuljanak a szervezet önműködővé válásának feltételei.
Vadász Ferenc igazgató urat,
projektmenedzsert kérdezte szerkesztőségünk arról, hogy melyek
azok a főbb folyamatok, amelyek
meghatározzák a TISZK működésének alapjait a projekt után?
– Sokak számára furcsának tűnik, hogy miért fordítunk kiemelt
figyelmet önkormányzatok társulása szintjén a szakképzésre, hiszen
maga a képzés eddig is működött, és
ez után is működne. Ez nyilván így
van, de nem hagyhatjuk ki annak a
lehetőségét, hogy a térség keresletét
figyelembe véve a szakképzési kínálatunkat összehangoltan alakítsuk.
E célok mentén jött létre 2008-ban
a Pálfi István Szakképzés-szervezési
Társulás, melyben alapító önkormányzatokként Püspökladányon kívül Berettyóújfalu és Hajdúszoboszló érintettek, összesen 7 szakképző
intézménnyel, 2009-ben pedig a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat is csatlakozott 2 iskolájával.
Az, hogy létrejött, létre kellett
hozni egy formációt, mely a szakképzés újjászervezését hivatott szolgálni, egy új szemléletet követelt
meg az összes résztvevőtől, a fenntartóktól, a pedagógusoktól, a gyakorlati oktatásban, képzésben részt
vevő vállalkozásoktól, a szülőktől, a

gazdasági partnerektől, a kamaráktól, a munkaügyi központtól, stb..
Hiszen a legfontosabb, és a foglalkoztatókkal közös érdek, hogy olyan
szaktudással rendelkező fiatalok kerüljenek ki a munkaerőpiacra, akik
megfelelő gyakorlati ismeretekkel
rendelkeznek a saját szakmájukban.
A projekt lényege az, hogy egy
működőképes rendszert hozzunk
létre, és ez hosszútávon alkalmazható legyen. Ehhez persze elengedhetetlen az összes résztvevő közös akarata és folyamatos együttműködése.
A tananyagfejlesztéstől a módszertani fejlesztésen, a pedagógusok,
oktatók képzésén, az érintettekkel
való kapcsolattaráson keresztül a
felnőttképzésig új folyamatok kidolgozására van szükség.
A
TÁ MOP-2.2.3-07/22F-2008-0009 azonosító számú
projekt szakmai megvalósításának
csomópontjait az alábbiak szerint
határoztuk meg:
1. Tartalomfejlesztés területén a
TISZK szintű modultérkép kialakítása a cél:
• 16 szakmacsoportban 39 szakképesítés szakmai programjának
elkészítése;
• e-tananyagfejlesztés keretében
több mint 300 tanóra feldolgozása.
2. Pályaorientációs rendszer kialakítása területén
• meghatározott szintű kompetenciamérésekkel felmérjük, melyek
a fejlesztendő kompetenciák, annak
érdekében, hogy a tanulóknak, szüleiknek világos képet adjunk, mire
képes a gyermek, milyen szakmát
válasszon;
• a rendszerhez szervesen kapcsolódik a pályaválasztási és a nyomon követési rendszer.
3. Módszertani Központ kialakítása a hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű tanu-

lókkal való foglalkozásra, melynek
célja e tanulócsoporttal való kiemelt
foglalkozás, ami az e körben tapasztalható nagymértékű lemorzsolódás
csökkentését eredményezheti.
4. A gyakorlati képzés minőségének a fejlesztése körében a szakoktatói továbbképzési rendszer kialakítását, a vállalati oktatók számára
rendszeres továbbképzést, állandó
kapcsolattartást, tanácsadói rendszer kialakítását tűztük ki célul. Ezt
segíti egy technológiai transzferrendszer kialakítása.
5. A felnőttképzési rendszer fejlesztése tekintetében pedig fontos
felmérnünk a projektben érintett
három kistérség munkaerő-piaci
igényeit, illetve ehhez igazodva egy
felnőttképzési struktúra kialakítása szükséges úgy, hogy megfelelő
tovább-, illetve átképzési kínálatot
biztosítsunk a saját szakembereinknek, végzett tanulóinknak, a térség
gazdálkodóinak.
Ezek egyébként nem igazán
kézzel fogható dolgok, viszont a diákok, szülők és természetesen a pedagógusok is találkoznak a TISZK
fejlesztések eredményeivel.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul
meg.
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Munkavállalásra alkalmas oklevelet adó

masszőrtanfolyam Indul:

Debrecen: május 29-én • Berettyóújfalu: június 3-án
Hajdúszoboszló: június 5-én

ÁR: 45.000 Ft
Részletfizetés, további kedvezmények!

Érd.: 30/365-7510
Nyilvántartási sz.:14-003206
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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

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
www.liszteseva.uw.hu

Államilag támogatott hitelek
vállalkozások,
vállalkozók számára

500 ezer forinttól
50 millió forintig
Kamat évi 5%-tól 8%-ig,
akár fix kamattal forint alapon,
árfolyamkockázat nélkül.
Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány
Debrecen, 4029 Csapó u. 26.
Telefon: 52/500-330
E-mail: info@tamogatotthitel.hu
Információs honlap:

www.tamogatotthitel.hu
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Hirdessen a
Bihari
Hírlapban!
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In memoriam dr. Bartha Ferenc
(1927 – 1985)

25 évvel ezelőtt – 1985. május
31-én – hunyt el dr. Bartha Ferenc laboratóriumi osztályvezető
főorvos, a berettyóújfalui kórház
igazgató-főorvosa. A kórház történetében a leghosszabb ideig – 18
éven át – töltötte be az igazgatói
tisztet. Az a kiemelkedő kórházépítő, szervező munka indokolja,
hogy személyét emlékezetünkbe
idézzük, amit ezalatt a csaknem
két évtized alatt végzett, és amelynek eredményei – túlélve az utóbbi
évek egészségügyi viharait is – javarészt értékállónak, maradandónak bizonyultak.
Elődje – dr. Makó István – azzal írta be nevét a kórház történetébe, hogy a háború utáni első
magyarországi kórházépítést vezényelte le, és a bihari-sárréti lakosság számára a kor színvonalán álló
kórház-rendelőintézetet teremtett
(akkor 35 település 118.630 lakosa
tartozott a kórházhoz).
Dr. Bartha Ferenc folytatta
ezt a kórházépítő munkát. Bekapcsolta a berettyóújfalui kórházat a
magyar egészségügyi szakellátás
rendszerébe, és a magyar kórházszervezet elismert, a városi-kórházi
szintet jóval meghaladó szakmai
teljesítményt nyújtó intézményévé
emelte. Vezetése alatt a kórház Berettyóújfalunak kiemelkedő kulturális, közművelődési és sport-

központja, a területnek pedig a
legjelentősebb „nagyüzeme” lett.
A teljesség igénye nélkül felsorolom azokat a jelentősebb létesítményeket, amelyek nevéhez köthetők:
vérellátó osztály, bőrgyógyászati
osztály (megszűnt), sebészeti osztály, urológiai részleg (ma önálló
osztály), kórházi gyógyszertár (+infúziós labor), központi sterilizáló,
sebészeti osztály intenzív részleg
(ma önálló osztály), belgyógyászati
osztály coronaria-őrző (mely kardiológiai intenzív részleggé fejlődött,
mára megszűnt), 144 ágyas pszichiátriai osztály (ideggondozóval,
munkaterápiával), 44 ágyas tüdőosztály, 12 orvosi lakás, 64 férőhelyes orvos-nővérszálló, stb.
Dr. Bartha Ferenc igazgatása
alatt a kórház a Debreceni Orvostudományi Egyetem oktató kórháza lett, ahol magas színvonalú
szakorvosképzés, nővérképzés és
tudományos munka is folyt. Rendszeressé váltak a megyei, regionális
szintű tudományos tanácskozások,
irodalmi estek, tudományos ismeretterjesztő előadások (a TIT városi
elnöke is volt), képzőművészeti és
népművészeti kiállítások követték
egymást.
A kórházi sportélet lelke és motorja ugyan dr. Halmai László főorvos volt, aki szinte a semmiből
egy nemzetközi ismertségű teniszcentrumot teremtett, dr. Bartha
Ferenc aktív közreműködése nélkül azonban nem épülhetett volna
fel a teniszpályák sora, tekepálya,
sportszálló és a Tiszántúl első és évtizedekig egyetlen teniszcsarnoka.
Nem lehetett volna a kórház rangos
országos és nemzetközi teniszversenyek házigazdája sem.
Már a ’70-es évek elején kapcsolatot épített ki az erdélyi, elsősorban nagyváradi orvosokkal, egészségügyi dolgozókkal (a rendszeres
találkozások „fedőszerve” sokáig
a tenisz volt). Szoros – személyes
– kapcsolatot alakított ki a terület
lakosságával, a területen dolgozó
orvoskollégákkal, tanácsi vezetők-

kel. Súlyt helyezett arra, hogy a
kórház szakmai munkáját, annak
hatékonyságát, minőségi kontrollként a szolgáltatásokat igénybevevők oldaláról is megismerje. A
Magyar Kórházszövetség elnökségi
tagja, a Kórházigazgatók Klubjának
alapító tagja és haláláig igen aktív
elnöke volt. Orvosi gondolkodása
betegközpontú volt. Ezért is tartotta elsődleges feladatának a gyógyító-megelőző ellátás fejlesztését.
Egészségügyi szervezőként jelentős
tudományos munkát is végzett. E
tevékenysége két probléma köré
csoportosítható: az integráció és a
kollaboráció köré.
Dr. Bartha Ferenc kemény, határozott, nagy szakmai tudással
és széleskörű általános műveltséggel rendelkező vezető volt. Ahogy
korábban írtam róla: „gyorsan ellobbanó harag és kamaszos derű
jellemezték”. Közismert és tisztelt
személyisége volt Biharnak éppúgy,
mint a magyar egészségügynek.
Türelemmel viselt hosszú, súlyos betegség következtében 58 éves
korában hunyt el. A kórházi rekonstrukció következő (1985-1990)
ütemének tervét már a betegágyban
készítette el (teljesen máig sem valósult meg). Szintén a betegágyban – nem sokkal halála előtt – a
szenvedéseket és a reményvesztést
is átélt betegként fogalmazta meg
orvosi „ars poetica”-ját: a kiszolgáltatott betegnek joga van a gyógyításra, egészsége és személyisége
újraépülésére. A gyógyításban közreműködőknek pedig kötelessége
a gyógyítás minden rendelkezésre
álló lehetőségének felhasználása különbségtétel nélkül a beteg gyógyítása érdekében. De kötelességük a
gyógyító, vigasztaló emberi szó is.
A berettyóújfalui kórházban sok
jeles orvos-személyiség dolgozott.
Dr. Bartha Ferenc igazgató főorvos
úr közéjük tartozott. Méltó arra,
hogy halálának negyedszázados évfordulóján tisztelettel fejet hajtsunk
emléke előtt.
Dr. Nagy Gábor

„Pozitív példával
a sikeres pályaválasztásért 2010”
– a program 3. órája –

Április 23-án a Kabos Endre
Városi Sportcsarnokban újabb
rendhagyó osztályfőnöki óra
került meg rendezésre, melyre
hét településről (Berettyóújfalu,
Biharkeresztes, Komádi, Esztár,
Furta, Hencida, Nagyrábé) érkeztek a diákok, 10 általános iskola
7-es osztályai és két középiskola
három osztálya, összesen közel
450 tanuló. A rendhagyó óra témája – ami Szeifert Ferenc, a Bihari Önkormányzatok Kistérségi
Társulása elnökének, a rendezvény
védnökének köszöntőjével indult,
az oktatás és egészségügy volt.
A meghívott előadókat, Bartók
Eszter és Molnár Ferenc „Caramel”
faggatta pályaválasztásuk történetéről.
Kérdéseikre az oktatás témakörében Kari Sándorné óvodavezető,
a Szivárvány Református Óvodából, Török Istvánné óvodavezető,
a Vass Jenő Óvoda és Bölcsődéből,
Mohácsi Irén óvodapedagógus,
Komádi, a Kerek egy ég alatt Óvodából, L. Ritók Nóra igazgató, az
Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézményből, Bagdi Erzsébet igazgató, a Hencidai Általános
Iskolából, Törökné Csörsz Csilla
igazgató, az Esztári Általános Isko-
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Az információ mindig hatalom…
Az előző évek sikeres versenyrendezései okán idén is
megrendezhette a József Attila
Általános Iskola az Információ
hatalom névre keresztelt országos informatikai versenyét.
A korábbi lebonyolításhoz
hasonlóan a diákoknak két
előzetes fordulóban kellett bizonyítaniuk rátermettségüket
és tudásukat a „bitek univerzumában”. Ezt követően jutott
el az a tizenkilenc versenyző az
újfalui döntőbe, akik ezeket az
előzetes „akadályokat” sikerrel
abszolválták. A korábbi évektől
eltérően több berettyóújfalui
tanulónak is sikerült a döntőig
„menetelnie”, amit mindenképpen örömteli tényként üdvözöltek a verseny szervezői és lebonyolítói.
Az intézmény átmeneti területi széttagoltsága miatt a 2010es megmérettetést a Széchenyi
István Tagiskolában bonyolították le, ahol a gyerekeknek elméleti és praktikus tudásukról kellett számot adniuk; a gyakorlati
részben az irányított feladatok
mellett egy önálló, internetes
kereséssel, gyűjtéssel megoldható „rejtélyt” szükségeltetett
mindenkinek „megfejtenie”.
Az elmúlt évekhez hasonlóan rendkívül örömteli, hogy a

Fotó: Kari

szponzoroknak köszönhetően
idén is értékes ajándékkal gazdagodhattak a legjobb eredményt elérő tanulók, amelyeket az oklevelekkel együtt dr.
Vitányi István országgyűlési
képviselő és Muraközi István
alpolgármester adott át a verseny zárásaként.
A versenyen legjobb helyezést elérő tanulók:
1. Demeter-Szatmári
Attila
– Óhatvani Óvoda és Általános Iskola, Kodály Zoltán
Tagiskola
2. Gyurkó Máté – Eötvös József
Általános Iskola, Zalaegerszeg

lából, Zsigmond Károly igazgató,
a Dobozi Általános Iskolából, Bíró
Gyula igazgató, a Nagyrábéi Általános Iskolából, az egészségügy
témakörében pedig dr. Kiss Rita,
dr. Bulyovszky István (urológus)
főigazgató, dr. Muraközi Zoltán
orvos-igazgató, dr. Zákány József
(nőgyógyász), dr. Mansour Adieb
(urológus) válaszoltak.
Berettyóújfalui Mentőállomás
dolgozóinak segítségével bemutatót láthattak a gyerekek arról,
hogy mi történik, ha felhívjuk a
104-et, és bejelentünk egy sürgős
orvosi ellátást igénylő beteget. A
bemutató alatt dr. Korcsmáros
Ferenc mentőállomás-vezető ismertette az eseményeket. Simon
Zoltán, a Pécsi Gandhi Gimnázium (Európa első roma nemze-

tiségi érettségit adó intézménye)
gazdasági vezetője (aki szintén a
Gandhiban érettségizett) beszélt
az iskoláról, és bemutatkozott az
iskola diákjaiból álló „Szexi Csokoládé” nevet viselő hagyományőrző együttes.
A diákok ízelítőt halhattak a
magyar cigányzenéből Miczura
Károly prímás, Jónás Mihály cimbalom, Vadász Győző nagybőgő,
Lakatos Béla brácsa, Suki Tamás
klarinét, Flaskai Elemér harmonika, ifj. Miczura Károly hegedű
előadásában.
Újra megmutatta tehetségét
a berettyóújfalui Bondár Natália. Majd az osztályfőnöki óra
Bartók Eszter és Molnár Ferenc,
„Caramel” fellépésével ért véget.
P. I.

A verseny támogatói:
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Berettyóújfalu Város
Önkormányzata, Gyermekeink
Jövőjéért Alapítvány, Pálfiné
Pántya Anikó, WESTORW
Számítástechnikai KKT. Molnár Béla, BIFOKSZ számítástechnika bolt, Hagymási
Gyula, Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet, Bíró Barna
egyéni vállalkozó, Berettyó
Elektró, Tikász Zsolt, Lansoft
KFT., Taní-Tani Autósiskola.
Lejegyezte: Kiss Tamás

Születés hete

– a Nadányi Zoltán Művelődési Központban –
XI. alkalommal került megrendezésre ebben az évben az országos
Születés hete rendezvénysorozat,
amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan, csatlakozott a Nadányi Zoltán Művelődési Központ is.
Ennek apropóján szerveződött
május 8-án az egész napos baba- és
gyermekruha börze, lelkes szülők
közreműködésével. Meg is telt a
színházterem anyukákkal és nagymamákkal és sok-sok babaholmival.
A szervezők ezenkívül több, a
természetes várandóssághoz, szüléshez, a babák egészséges fejlődéséhez kapcsolódó programot is kínáltak az érdeklődő kismamáknak,
anyukáknak és nagymamáknak.
Vendégünk volt Vályi Edit Debrecenből, aki a Kriston Andrea-féle
intim tornáról, annak fontosságáról tartott előadást, majd azt a gyakorlatban is ki lehetett próbálni.

Az intim izmok átmozgatása után pedig kismama
és babás jóga következett,
eleget téve ezzel a test, a
lélek és a szellem harmonizálásának,
segítséget
nyújtva a kismamáknak
izmaik nyújtásához, lazításához és nem utolsó sorban
a kis „pocaklakókkal” való
kapcsolatfelvételhez.
Délután pedig jómagam beszéltem a babamasszázs áldásos hatásairól, és akik eljöttek,
megtanulhattak néhány alapfogást
is, amelyet rendszeresen alkalmazva gyermekeiknél elmélyíthetik az
anya-baba kapcsolatot, segíthetik
kis csemetéjük mozgás- és értelmi
fejlődését.
Láthatóan egyre inkább nő az
igény az anyukákban a természetes, alternatív megoldásokra, so-

Meghívó!
Fotó: Kari

3. F
 aragó Tímea – Óhatvani
Óvoda és Általános Iskola,
Kodály Zoltán Tagiskola.

A Diabétesz Klub soron következő gyűlésére
szeretettel várjuk az érdeklődőket május 27-én,
14 órakkor a Nadányi Zoltán Művelődési Központ Erdélyi Gábor termébe. Meghívott orvos
vendégünk dr. Neuwirth Gyula diabétesz szakorvos és Csiki Ilona diabétesz szakápoló lesz.
Ezúton szeretnénk megköszönni az eddigi rendezvényeink előadóinak – februári dr.
Papp-Majoros László háziorvos és Szabó Mária háziorvosi ápoló, a márciusi dr. Papp Anikó kardiológus és dr. Nagy Bertalan diabétesz szakorvos, az áprilisi dr. Cséki János és

L. Lara Leona

kan szeretnék tudatosan megélni a
várandósság hónapjait, hogy felkészülten fogadhassák az új kis családtagot, amikor eljön az ideje.
Köszönet az OTP Banknak a
támogatásért, amellyel hozzájárultak a rendezvény tartalmassá, színvonalassá tételéhez.
Szatmári Kinga

Rácz Józsefné Marika háziorvosi ápolónő és
Klabacsekné Veress Anita háziorvosi ápolónő
segítségét. Köszönettel tartozunk nekik az áprilisi
koleszterinszint mérésért is. Közönetet mondunk
a 77 Elektronika Kft. által felajánlott vércukorszint-mérőért. Minden támogatónkat szeretettel
várunk, hálával üdvözlünk.
Május 29-én, szombaton a Kádár utca 144. szám
alatt Kosztáné Veres Judit jóvoltából bográcsban főzőcskézünk. A részvétel saját költségű. Kérem azokat a tagokat, akik el tudnak jönni, jelentkezzenek,
hogy megfelelő mennyiségű nyersanyagot biztosítsunk. Fizetni majd akkor, ott, a helyszínen kell.
Biró Antalné
diabétesz klubvezető

Megköszönjük felajánlásaikat

A Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentése
Adószáma: 18560729-1-09
Az összes közhasznú tevékenységek bevételei 32.138 eFt, ráfordításai 40.564 eFt volt. A magánszemélyek által felajánlott 1 % adótámogatás 42 eFt. A felajánlott adó 1 %-át a felnőttképzési tevékenységre
fordítottuk. A vállalkozási tevékenység bevételei 658 eFt, ráfordításai 832 eFt volt.
Ajánlja fel a adója 1 %-át a Bihari Népfőiskola számára.
Harasztosi Sándor, elnök
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Álmomban már láttalak…
(Szavak a Megszelídülő világ című könyvhöz)

„Nagyon egyszerű: jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”
(Antoine de Saint Exupery:
A kis herceg)
Valahol ott, a mélyben, ott vagy
velem. Nagy még a sötétség, és én
kinyújtom a kezem feléd. Tétova
vagyok, gyanakvó. Megalkudni
nem merek, nem akarok. Segítséget
várok tőled. Szelíden óhajtalak, de
még nem, még kérek néhány mélázó pillanatot. Majd megnyugszom.
Végleg veled vagyok. Hiányoztál.
Kezembe kaplak. S te kinyílsz,
betűkkel köszönsz felém, egyik a
másik után. Majd újra. A lélek vágyott harsonája. A világ. Tudunk
róla, de ismerjük-e vajon? Hazudunk-e magunknak és másnak,
ha azt mondjuk, váltig és kérlelhetetlenül állítjuk: Igen! Csalafinta porondmester a Sors. Kezében
görbe tükör. Benne minden, amit
ismeretnek csúfol a csalfa kánon. A
kacifántos közbeszéd. Így jelenünk,
jelenítődünk meg a síkon túl, s ide
foglaltatik minden téveszménk is.
Erényekről írsz. Hiszem én is,
(írd és mondd…) szükség van rájuk.
Mert tejfehér köddel kavargó lelkek

vagyunk. Most és itt mindenképpen, de nem lehet, hogy mindörökké. Azt súgod, az erény értékes lelki
tulajdonság. Én ugyanezt vissza.
Neked. Mindenkinek. Bár halk
még a kettőnk szava, zsenge talán,
de szárba szökkent a gondolat.
Nincs visszaút.
Utazunk. Meséid despoták nélküli birodalmába. Az igazi álmok
országába. A megnyugtató, önmagát ringató csöndbe. Egyszerű csoda. Nem kellenek hozzá kábelek,
bakelit stop gombok egy ridegen
ásítozó, ricsajos dobozon. Itt nincsenek processzorok, szoftverek.
Együtt vagyunk. Nem választanak
minket szét szerverek. Nálad „csak”
a szavak szólnak. És általuk a kis
herceg, a virág, a róka, a hordóban
elmélkedő görög bölcs, a szerelemért aggódó, távolkeleti asszony.
Oly sok helyről jöttek, s látatlanul is
egymás ismerősei. Nem rángatnak,
nem cibálják a füled. Ők az Egy.
Egyet akarnak. Hogy megértsük
egymást, hogy valóban szeressünk
– ne csak úgy; „játszásiból”. Mert
csak így szűnnek meg az árkok köztünk. Csak ez lehet a dobbanó szív
„igaz kémiája”.
Iskolákba ajánlod magad. Tedd

ezt, mert ezt kell tenned. Tanítsd
a gyermeki lelket. Szépre és jóra.
Szépen és jól. Juss el mindenkihez,
siess, rohanj! Legyen részed minél
több negyvenöt percben. És azon
túl is. Csihadjon a szív, szűnjön a
gyűlölet. Mert csak ez az út járható.
A többi pedig nem tőled ered.
Kiss Tamás
A megszelídülő világ – Szöveggyűjtemény az erényekről általános iskolásoknak
magyar és cigány nyelven;
szerkesztette: Bíró Gyula,
Amenca – Velünk Európába
Szervezet, 2009

A falugazdász rovata

kell, a kieséstől számított 60
napon belül.
• az ENAR nyilvántartásba
bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a mezőgazdasági
termelő felel.
• a támogatási kérelem az
MVH által rendszeresített
nyomtatványon adható be
2010. június 1. – 2010. július
31. között.

Fotó: Kari

Ígéretemhez híven folytatom a
22/2010. (III. 16.) FVM rendelet ismertetését az egységes
területalapú támogatáshoz
kapcsolódó nemzeti támogatásokról. Korábban már felsoroltam a támogatási típusokat,
most az ezekkel járó kötelezettségeket fogom ismertetni.
Mivel a rendelet ennél sokkal
részletesebb, így akit érint,
olvassa el magát a támogatási
rendeletet.

•

•

Hízott bika tartás támogatása:
• termeléstől elválasztva, történelmi bázis és kiegészítő
történelmi bázisjogosultság
alapján kerül megállapításra.
• a mezőgazdasági termelőt hízott bika-tartási kötelezettség
nem terheli.

•

Tejtámogatás:
• a tejtámogatás a termeléstől
elválasztva, történelmi bázis
alapján kerül megállapításra.
• a termelőt tejtermelési kötelezettség nem terheli.

•

Az anyatehéntartás termeléstől elválasztott támogatása:
• a mezőgazdasági termelő
az egyéni történelmi bázisa
alapján jogosult a rendeletben meghatározott mértékű
támogatásra.
• a mezőgazdasági termelőt
anyatehén-tartási kötelezettség nem terheli.

•

Anyatehéntartás termeléshez
kötött támogatása:
• állatait tejtermelést nem

•

•

•

•
•
•

folytató tenyészetben tartja,
és azok 2009. április 1-jétől
nem állnak tejtermelési ellenőrzés alatt, továbbá vállalja, hogy azokat a továbbiakban tejtermelésre nem
hasznosítja.
a termeléshez kötött támogatás nem igényelhető tejtermelő, illetve egyéb tejtermelő
fajtához tartozó egyedekre.
gondoskodik az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról.
gondoskodik a tenyészetében
levő állatállományra vonatkozóan az ENAR-rendelet
szerinti jelölésről és nyilvántartásról.
a támogatásra bejelentett
állományban központi lajstromszámmal ellátott szaporítóanyagot használ.
2010.01.01. – 2010.12.31.
között a kérelmezett álatok
legalább 30%-ának ellése legyen.
a született borjakat legalább 1
hónapig köteles az anyjukkal
azonos tenyészetben tartani.
a támogatható minimális állatlétszám 3 db.
a tenyészetben lévő állomány
hármas mentességét állatorvossal kell igazoltatni, a mentességnek már a benyújtás
napján fenn kell állnia.
a figyelembe vehető üsző
arány a birtokon tartási időn
belül legfeljebb 40% lehet.
6 hónapos tartási kötelezettség, a támogatási kérelem beadásától számítva.
a kieső egyedeket pótolni

Extenzifikációs szarvasmarha
támogatás:
• termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján történik.
• a termelőt tartási kötelezettség nem terheli.
Anyajuhtartás támogatása:
• a beadási határidő 2010. május 3.
• a termelőt tartási kötelezettség terheli.
• támogatható minimális létszám: 10 egyed.
• tartási kötelezettség a beadási
naptól számított 100 nap.
• ha a birtokon a tartási időszakon belül az állomány tartási
helye változik, 10 munkanapon belül a termelő köteles
bejelenteni az MVH-nak.
A kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatása :
• termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján történik.
• a termelőt tartási kötelezettség nem terheli.
A
földalapú
támogatás
igénylése csak elektronikusan,
interneten keresztül történhet. A
beadás folyamatos, a falugazdászok túlórában és szombatonként
is fogadják az ügyfeleket. Előzetes egyeztetés alapján a sorbaállás
kevesebb időt rabol el, kérjük,
hívjanak bennünket az alábbi telefonszámon: 06/54-400-349
A támogatás beadásának határideje: 2010. május 17. Ezután
még 2010. június 9-ig beadható,
napi 1%-os támogatás-csökkentés mellett.
Ékes Irén,
falugazdász

2010. május 21.

HAPPY hét
2010
Fogyjon kevesebb cukros üdítő,
igyál inkább ásványvizet!
A kezdeményezés nem új. Már
2007 tavaszán az OÉTI a WHO
támogatásával kidolgozott egy vízfogyasztást népszerűsítő programot.
Az általános iskolákban fogyó cukros
üdítő mennyiségének drasztikus csökkentését tűzte ki céljául. Az eredmények már 2 hónap után mutatkoztak,
és tartósnak bizonyultak. A gyerekek
szívesen fogyasztották az ásványvizet.
A kedvező hatások miatt 2010-ben
ismét új lendülettel indították el a
programot.
A HAPPY hét – az Egészségügyi
Minisztérium támogatásával – 2010.
április 18. és 23. között zajlott. A
programban részt vett a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és a Hunyadi
Mátyás Tagiskola is. Vállalták, hogy
– megkapva a „HAPPY csomagot”szórólapok osztásával népszerűsítik az
ásványvizet, és tájékoztatják a szülőket, gyerekeket a helyes vízfogyasztási
szokásokról. Kihelyezték a figyelemfelkeltő plakátokat az iskolákban. Az
OÉTI pedig vállalta a HAPPY hét
idejére a palackozott víz biztosítását a
készlet erejéig. A gyerekek vízfogyasztást bemutató rajzokat készítettek, és
boldogan fogadták egy héten át a Kékkúti Ásványvíz Zrt. által felajánlott fél
literes, felüdülést jelentő, Nestle Aqua
szénsavmentes ásványvizet.
Erősné Árgyelán Ildikó

Az emberek halnak, a könyvek élnek
Most Kellér Andor szállóigévé lett
novella végi csattanóját ide citálva
invitáljuk a közönséget, az olvasókat,
illetve az érdeklődőket a mi kis vidéki könyvheti rendezvényünkre. Talán
az államszocialista közelmúlttal való
szembenézés egyik megírója is lehetne
Kőrösi Zoltán, aki a berettyóújfalui
81. Ünnepi könyvhét idei vendége
lesz. A Milyen egy női mell – Hazánk
szíve című munkája mellett a Szerelmes évek (Gyávaság) című kötete is a
kortárs magyar szépirodalmi sikerkönyvek közé szárnyalt. Harasztosi
Csaba és Bíró Gyula veszi górcső alá a
József Attila-díjas magyar író életművének egy szeletét a kettős dialógusban. Az író természetesen a helyszínen
dedikálja a Kalligram Kiadó gondozásában megjelent munkáit. Tehát
a Supka Géza által kezdeményezett
és kultúrtörténeti hagyománnyá vált
könyvpropaganda vonalán, ennek egy
hálózati elemeként a mi kisvárosunk
is részt vesz a partnerségre épülő nemes marketingben, melynek centrumában a kortárs magyar szépirodalom áll. A szponzor idén is a Szépírók
Társasága. De ez a rendezvény sem
jöhetne létre a helyi és lelkes olvasókörök jelenléte nélkül. Visszatérve
könyvheti vendégünk méltatására és
a honlapján lévő kritikák elemzésére,
az államszocialista éra diszkrét báját
belülről és önironikusan leíró „Szerelmes évek”-ről a következő sorok
jelentek meg: „Az 1970-es évek elején
a Magyar Televízió államilag, cenzúra által szavatolt adásrendjében nem

találkozhattunk horrorfilmekkel. Jól
emlékszem azonban, milyen rémisztő hatást keltett bennem egy-egy túlvilági unalmú vasárnap délutánon,
amikor – a nézők kérésére – megjelent a fekete-fehér mozgóképen a koros
primadonna, Honthy Hanna flitteres
operettjelmezben, szépítőszerekkel a
felismerhetetlenségig elmaszkírozva,
s valószínűtlen tónusú fejhangon rákezdett a „Hajmási Péter, Hajmási
Pál” kezdetű dalra. A jelenség úgy
megbabonázott, mint a kígyó látványa a majmot. A dermesztő mesterkéltségnek és valószerűtlenségnek ezt
a fokát messze idegenebbnek éreztem,
mint az akkori kezdetleges sci-fi sorozat, az Orion űrbéli fantáziavilágát.
A most tárgyalandó könyv forrásvidékére visz ez a személyes élmény, hisz
Kőrösi Zoltán regénye, a Szerelmes
évek (Gyávaság) talán leghangsúlyosabb rétegeként költi újra a reális
abszurd hatvanas-hetvenes évekbeli
korszakát, az író gyerekkorát, s épp a
Csárdáskirálynő című operett allúziói
szövik át meg át a művet.” Tehát, mivel Kőrösi Zoltán szerint az életet nem
túlélni, hanem átélni kell, minden
adományával és szenvedélyével együtt,
ezért kérünk minden „pártharcban”
győztes és vesztes helyi kultúra tisztelő polgárt, hogy ünnepeljük együtt
Gutenberg találmányát és vele együtt
a kortárs magyar irodalmat. Az író –
olvasó találkozó után – amely június
3-án, 17 órától kezdődik a könyvtár
udvarán – Kőrösi Zoltán dedikál.
kvt

Postaládánkba érkezett
Kis papír
a postaládában
Már jó régen történt, hogy egyszer,
amikor délután hazamentem, egy kis
papír volt bedobva a postaládánkba.
Amikor kinyitottam a postaládát, a
játszadozó szellő még el is akarta fújni,
úgy kellett a járdáról felvenni. Amíg
utána léptem, átvillant az agyamon,
hogy nem tán valami küldeményt nem
tudott (megint) kézbesíteni a postás,
most mehetek kiváltani. De nem erről volt szó. A kis papír szerény volt,
kb. A5-ös méretű, a rajta lévő szöveg
nagyrészt géppel volt nyomtatva, az aktualitásoknak szánt hely kipontozva. A
kipontozott részen két név, alul az aznapi dátum. Arról tudósított, hogy XY
és NN polgárőrök a mai napon ekkor és
ekkor szemlét tartottak, és ennek során
az „objektumot” ellenőrizték. Amikor
az olvasásban idáig értem, igen bambán meredhettem magam elé, mert
a feleségem megkérdezte, hogy talán
valami baj van? De aztán a lapocska
aljára érve csak felfogtam, miről is van
szó, mert ott is szerepelt a polgárőrség,
mint a kis értesítés feladója.
Akkor napirendre tértem a dolog
felett, de a kis papírból néhány nap
múlva ismét érkezett, a különbség csak
annyi volt, hogy ezúttal más nevek szerepeltek rajta. Aztán kiszámíthatatlan
időközönként újabb és újabb. A télen is
jöttek a papírkák, és tegnap megint.
Az elmúlt héten az időjárás méltóvá
vált a Sándor, József és Benedek nevekhez, és miután a lapocskát átfutottam,
indultam is a kertbe, behozni a lemaradást. Kapirgálás közben eszembe jutott a
kis papír, és miután a kerti munka igen
alkalmas az elmélkedésre, gondolatban
visszapörgettem a kis lapok történetét.
Szóval, városunkban Polgárőrség működik. A polgárőrök szolgálatuk során
a város utcáin (is) járőröznek, többek
között a mi utcánkban is, és ellenőrzik
az utca rendjét, illetve az ingatlanokat,
szemlélik a mindennapi életet. Jelenlétük fel sem tűnne, még az egyenruhájuk
is csak egy futó pillantást érdemelne, de
a „plakátsárga” láthatósági mellényt
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viselik, és így már messziről feltűnnek.
Mindkettőnek megvan a maga haszna, annak is, hogy nem tűnnek fel, és
annak is hogy feltűnnek! Nem tűnnek
fel, hiszen megjelenésük nem hivalkodó, fegyvert nem hordanak, nem is
hordhatnak, meg egyébként is közülünk való emberek, olyanok, mint mi,
magunk. (Arról, hogy mi haszna van
annak, hogy a mellény feltűnő, később.)
És a kis papír. A kis papír a maga szerény módján nagyon fontos dologról
szól. Nevezetesen arról, hogy amíg én
a munkahelyemen dolgozom, addig is
vigyáznak az értékeinkre, rendszeres
vagy inkább rendszertelen időközönként ellenőrzik az „objektumot”, óvják
lakóhelyünket, utcánkat és általában
városunkat. (A rendszertelennek itt
nagy szerepe van: rendszertelen, azaz
kiszámíthatatlan, bármikor, akár most
is jöhetnek.) Kicsit patetikusan fogalmazva: én nyugodtan gyógyíthatom a
betegeket, vannak, akik vigyáznak értékeinkre! A különbség csak annyi, hogy
én ezért fizetést kapok, ők meg ellenszolgáltatás nélkül teszik, valamilyen
belső indíttatásból, meggyőződésből,
a jó iránti elkötelezettségből, és gondolom, sokszor még egy „köszönöm” sem
illeti meg munkájukat.
Mi értelme, hogy feltűnő mellényt
viselnek? Az utóbbi időben gyakran
járok Debrecenbe, sokszor reggel fél
hét tájban indulok. Messziről feltűnt
egyszer, hogy a Honvéd utcán a buszmegállónál „sárga ruhások” állnak a
„zebránál”. Na, gondoltam magamban, jó lesz vigyázni, ott vannak a
rendőrök! Mire gondol az ember ilyenkor? Biztonsági öv bekötve? Sebesség?

Iratok megvannak? Jogosítvány, műszaki érvényes? Mindezt gondolatban
leellenőriztem, majd jóval óvatosabban gurultam tovább. Közelebb érve
láttam, hogy nem rendőrök állnak ott,
hanem polgárőrök biztosítják a diákok
zavartalan átkelését a nagy forgalmú
47-es úton. Egyszerű, hétköznapi
emberek, mondom, közülünk valók,
hihetetlen komolyan, tele hivatástudattal és felelősségérzettel (ahogy ezt
tenni érdemes)! Azóta sokszor láttam
őket, télen a hidegben is, ha esett, ha
fújt. Mindig ott voltak. És bár tudom,
hogy ott vannak, reggelente, ha meglátom messziről a sárga mellényt, mindig beugrik a régi reflex: biztonsági öv,
sebesség, iratok, jogosítvány, műszaki,
lassabban gurulni!
Nem feladatom a Polgárőrség tevékenységének sem elemzése, sem értékelése, sem hivatott, sem felkészült nem
lennék erre a feladatra. Csak egy „állampolgár” vagyok, aki két szituációt
írt le, amikor polgárőrökkel találkozott.
Mindkét helyzetben nagyon örültem a
jelenlétüknek: mind a közrend fenntartásában, mind a vagyonvédelem
területén, mind a közlekedési fegyelem javítása terén fontosnak tartom a
munkájukat, tevékenységüket nagyra
értékelem. Jó tudni, hogy vigyáznak
ránk, gyermekeinkre, értékeinkre (mert
ez a három dolog a legfontosabb az életben!), jelenlétük megnyugtató, munkájuk nagyban javítja közérzetünket.
Szóval, mint állampolgár, remélem, sokszor találkozunk. Köszönöm,
Polgárőrség!
Dr. Kincses József
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Egyre többen igazodnak el
a számok tengerében
pedagógus megfeszített munkával
dolgozott az értékelésen. A csapatot a nagyon aktív iskolatitkárunk segítette, aki villámgyorsan
készítette a helyezések sorrendjét,
hogy ne kelljen a kelleténél jobban megvárakoztatni az izgatott
tömeget.
Míg a felnőttek munkálkodtak, addig az ifjúság karaokezott
az új iskolai ebédlőben, filmet
nézett a médiateremben, internetezett a tetőtéri informatika-teremben, focizott az udvari
sportpályán, sportolt a tornateTanuló neve

- Időszaki kiállítás a Bihari Múzeumban -

remben, egyszóval: leeresztette a
gőzt. Ezért fordulhatott elő, hogy
kipirultan, izzadtan, nevetve,
egymás szavába vágva, hangosan
beszélgetve özönlöttek be az eredményhirdetésre. Örültünk, hogy
sikerült mindenkinek kellemes
délutánt szereznünk.
Az első 6 helyezett oklevelet
kapott, az első három helyezett
pedig tárgyjutalomban is részesült. A központi szervező iskolába az 1-10. helyezett feladatlapjait küldtük tovább összesítés
végett.

Osztály

Elért pont

1. Szabó Máté

4.

35

Barsi Dénes Ált. Iskola

Iskola

Komádi

Helység

2. Pellei Sándor

4.

34

József Attila Ált. Iskola

Berettyóújfalu

3. Bujdosó Virág

4.

34

Barsi Dénes Ált. Iskola

Komádi

4. Szító Lajos Krisztián
5. Ignáth Bence

4.

34

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola

Berettyóújfalu

4.

33

Barsi Dénes Ált. Iskola

Komádi

6. Frank Nátán

4.

29

József Attila Ált. Iskola

Berettyóújfalu
Derecske

1. Csató Ádám

5.

50

Bocskai István Ált. Iskola

2. Jenei Viktória

5.

42

Szűcs Sándor Ált. Iskola

Biharnagybajom

3. Varga Andrea

5.

40

Bocskai István Ált. Iskola

Derecske

4. Vezendi Péter

5.

33

József Attila Ált. Iskola

Berettyóújfalu

5. Tóth Nóra

5.

33

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola

Berettyóújfalu

6. Szabó Levente

5.

32

József Attila Ált. Iskola

Berettyóújfalu
Derecske

1. Szabó Boglárka

6.

31

Bocskai István Ált. Iskola

2. Szilágyi Martin

6.

31

Bocskai István Ált. Iskola

Derecske

3. Szél Gábor

6.

28

Bocskai István Ált. Iskola

Derecske

4. Szabó Ákos

6.

26

Barsi Dénes Ált. Iskola

Komádi

5. Urbán Péter

6.

26

Toldi Miklós Református Ált. Iskola

Berettyóújfalu

6. Békési Erik

6.

24

Bocskai István Ált. Iskola

Derecske

1. Békési Dániel Károly

7.

40

Bocskai István Ált. Iskola

Derecske

2. Szűcs Attila

7.

38

Bocskai István Ált. Iskola

Derecske

3. Tar Richárd

7.

38

Bocskai István Ált. Iskola

Derecske

4. Szakál Sándor

7.

34

Barsi Dénes Ált. Iskola

Komádi

5. Bene László

7.

33

Toldi Miklós Református Ált. Iskola

Berettyóújfalu

6. Turányi Botond

7.

31

Bocskai István Ált. Iskola

Derecske

1. Fórián László

8.

37

Bocskai István Ált. Iskola

Derecske

2. Sági Róbert

8.

34

Bocskai István Ált. Iskola

Derecske

3. Balog István

8.

33

Hunyadi Mátyás Ált. Iskola

Berettyóújfalu

4. Kurtán Bettina

8.

31

József Attila Ált. Iskola

Berettyóújfalu

5. Major Alexandra

8.

27

Barsi Dénes Ált. Iskola

Komádi

6. Mike Dóra

8.

26

Barsi Dénes Ált. Iskola

Komádi

Technikai eredményhirdetés
április 29-én, 14 órakor lesz Hajdúszoboszlón.
Gratulálunk a sikeres versenyzőknek, a felkészítő pedagógusoknak,
a támogatást nyújtó szülőknek, nagyszülőknek!
Stílusosan csak így köszönünk el: Jövőre, veletek, ugyanitt!
Erősné Árgyelán Ildikó

Felhívás!

Kedves képzőművészek, rajztanárok,
művészetszerető amatőr alkotók!

2010. szeptember 18-án ismét csatlakozunk a Kultúrházak Éjjel–Nappal címmel megrendezésre
kerülő, a Kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó programsorozathoz, melynek témája

A KÉPZŐMŰVÉSZET lesz.
Ennek apropóján alkotáspályázatot hirdetünk, melynek egyik, nem titkolt célja, hogy egybegyűjtse az
itt élő, dolgozó, illetve a városhoz szorosan kötődő művészeket, alkotókat. Ez az alkalom egyszersmind
lehetőséget teremtene arra, hogy felmérjük: lenne-e igény, hajlandóság, kezdeményező szellem egy felnőtt
művészszakkör, alkotókör, egyesület elindításához, illetve felélesztéséhez. Hiszen éveken át működött a
Rajztanári Stúdió Bényi Árpád vezetésével, és Berettyóújfalu több alkalommal szolgált helyszínéül alkotótáboroknak, melyeket nemcsak a helyi, hanem távolabbi vidékek művészei is látogattak.

A pályázatra tehát két kategóriában várjuk a munkákat:
1. hivatásos képzőművészek (egyetemet, főiskolát végzett alkotók)
2. amatőr alkotók
Egy alkotó két munkával pályázhat, szabadon választott technikával és témában, melynek mérete
(festmény, grafika stb.) max. 100x100 cm, kisplasztika esetében max. 50x50x50cm lehet.
A beérkezett alkotásokat független szakmai zsűri értékeli.
A bizottság által elfogadott pályamunkákból a Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagytermében
kiállítást rendezünk, melynek ünnepélyes megnyitója és a díjátadó a Kultúrházak Éjjel–Nappal rendezvénysorozat keretében 2010. szeptember 18-án lesz.
A pályázatra jelentkezni nevezési lap kitöltésével a művelődési központban lehet.
Jelentkezési határidő: 2010. június 14–30.
Az alkotások átvételének ideje: 2010. augusztus 30. – szeptember 3.
További információ: (+36 54) 500-022

A modern kor minden kényelmét kihasználó (és azzal időnként
sajnos vissza is élő) ember egyik
sajátságos jellemvonása a múlttól
való elfordulás, a régiség értékeinek leminősítése, az újdonság
nyüzsgő áradásába való önfeledt,
ám mégis oly sokszor felelőtlen beletemetkezés. Még szerencse, hogy
nem mindannyiunk gondolkodik
eme (finoman fogalmazva) sajátos
értékrendszer és -szemlélet mentén! Summa summarum – hogy
ne szaporítsam a szót – jó, hogy
rendelkezünk olyan intézményekkel, amelyek a múltat a tapasztalat,
tisztelet és érték fogalomhármas
mentén definiálva próbálják meg
prezentálni a mai zilált valóság
számára.
Talán a Bihari Múzeum dolgozóinak is ez a mélázó „gondolatcsokor” járt a fejében, amikor
a Magyar Elektrotechnikai Múzeum interaktív vándorkiállítását
városunkba csábították.
A megnyitó első felszólalója dr.
Vitányi István országgyűlési képviselő volt, aki örömteli tényként
üdvözölte a kiállítás létrejöttét.
Mondandójában jelezte, hogy habár a fizika nem kifejezetten az ő
szakmájához kapcsolódik, ám ennek ellenére neki is örök élményt
jelentettek Öveges professzor műsorai a televízióban. Berettyóújfalu
iskolavárosi státusza miatt rendkívül fontosnak nevezte, hogy a
kiállítás ingyenes foglalkozásokat
biztosít a város és a kistérség pedagógusainak és tanulóinak a kiállítás időtartama, azaz a május 3. és
augusztus 28. közötti időszakban.
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Hatodik alkalommal adott
otthont az „Országos alapműveleti matematikaverseny megyei fordulójának” április 14-én, délután
a Hunyadi Mátyás Tagiskola. A
„karmester” szerepét változatlanul
Szabó Ferencné Marika vállalta.
Az idén is megérkeztek Komádi,
Derecske,
Biharnagybajom,
Magyarhomorog, Szentpéterszeg,
Körösszegapáti, Mezősas, Tépe
és természetesen Berettyóújfalu
csapatai. Évről évre egyre többen
érkeznek, egyre felkészültebbek a
diákok, és egyre nehezebb, izgalmasabb a vetélkedés.
Kovács Tiborné intézményvezető asszony is erre helyezte
a hangsúlyt megnyitó beszédében: „Az induló 60-70 főről
ma 168-an vagyunk. Öröm ez
mindannyiunknak, a pedagógusnak azért, mert eredményét
látja a munkájának, a szülőnek
azért, mert örül gyermeke tehetségének. Ti is örülhettek, hogy
főszereplőkként vagytok jelen, hiszen egy nagyon fontos képességgel, a matematikai gondolkodás
képességével lettetek megáldva”
– mondta az igazgatónő.
A technikai részletek ismertetése után a versenyzők elfoglalták
a számukra kijelölt tanter-meket,
és kezdetét vette a hatvan perces kemény munka. A feladatok
minden évben egyre több erőfeszítést kívánnak a gyerekektől,
egyre messzebb kell merészkedni
a számok és műveletek tengerén.
Akinek belekap a szél a vitorlájába, az szárnyal a cél felé. A feladatlapok javításakor csodáltuk a
diákok tudását, és sajnálkoztunk
az elrontott példákon. A matematikus kollégák nagyon alaposan
átgondoltak, átszámoltak minden
feladatot, egy egész tanteremnyi

Töltődj fel!

Dr. Vitányi István után Bertáné
dr. Varga Judit, a Magyar Műszaki
és Közlekedési Múzeum általános
főigazgató-helyettese kapta meg
a szót, aki a tárlatot igazi közösségszervező és -formáló erőnek
nevezte, utalva annak modern,
innovatív és interaktív mivoltára.
Jelezte, hogy egy országos kiállítás kap helyet Berettyóújfaluban,
amely rangját és értékét már több
múzeumban is bizonyította a szép
számú látogatók előtt.
A megnyitót követően dr. Antal
Ildikó, az MMK Elektrotechnikai
Múzeumának igazgatója kalauzolta végig az első vendégeket a kiállításnak helyt adó teremben. Segítségével betekintést lehetett nyerni a
19. század második felében és a 20.
század első harmadában megalkotott technikai csúcstalálmányok
működésébe. Olyan, ma már talán
feledésbe merült eszközök kerültek
bemutatásra, mint a töltésmegosztás elvén működő influenciagép
vagy a kisfeszültséget nagyfeszültséggé alakító szikrainduktor.

Mindezen találmányok persze
nemcsak szemlélhetőek, de ki is
próbálhatóak – persze csak a biztonságos működés keretein belül.
Megtekinthető még az idelátogatók számára számos, a két világháború között modernnek számító
háztartási eszköz (pl. hajszárító,
kenyérpirító, hajsütő, etc.), és néhány híres magyar találmány makettje is (Jedlik Ányos – dinamó,
Bláthy Ottó – fogyasztásmérő). A
figyelmesebb látogatók pedig azt is
megtudhatják a múzeum folyosóján, hogyan védik meg a szakemberek a madarakat az áramütéstől
manapság.
Régiségek között elmélkedni
– és a május 3-ai megnyitó ennek
ékes példája volt – nem „ciki”,
hiszen csak az tájékozódhat teljes
biztonsággal a mai kor modern
műszaki vívmányai között, aki
ismeri azok „őseit”, a múltat, ami
eleink kreativitása által válhatott
igazából jelenvalóvá.
Kiss Tamás

Megyei tűzoltónap Berettyóújfaluban
Immár hagyományosan május 5-én került sor a Megyei
tűzoltónap
megrendezésére,
melynek idén Berettyóújfalu
adott otthont. Az ünnepi állománygyűlésre a volt Megyeháza
dísztermében került sor, melyen
a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, megyénk tűzoltóságainak tagjai
és társszerveink vezetői mellett
lengyel, román és ukrán kollégáink is delegációval képviseltették
magukat. A Himnusz elhangzása
után a megjelenteket Szeifert Ferenc polgármester köszöntötte.
Ezt követően a berettyóújfalui
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka,
Györgyfi Sándor tűzoltó őrnagy
ünnepi beszédében emlékezett
meg az 1874-ben alakult Beret�tyóújfalui Tűzoltó Egylet történetéről, napjainkig tartó változásairól. A delegációk vezetői
külföldi bajtársaink üdvözletét
és jókívánságait tolmácsolták.
Az ünnepi beszédek után azon
elismerések átadására került sor,
melyet megyénk tűzoltói Flórián-nap alkalmából kiemelkedő
munkájuk elismeréseként kaptak.
Az ünnepséget Gyöngyi Roland
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és Grósz Balázs versmondása,
Carvalho Diana népdalelőadása
és a berettyóújfalui Kökény néptánccsoport bemutatója zárta. Az
ünnepség végeztével a résztvevők
a régi tűzoltólaktanyához vonultak, a menetet egy ló vontatta,
múlt század eleji, helyreállított
kocsifecskendő vezette, és egy
modern gépjármű-fecskendő zárta.
A Szent István téren az érdeklődők tűzoltási bemutatón
vehettek részt. A berettyóújfalui
tűzoltóság állománya által elkészített, lakószobának berendezett szimulációs konténerben azt
szemléltettük, hogy egy lakótér-

ben keletkező kicsiny tűz is milyen gyorsan továbbterjedhet. A
technika ördöge ezúttal mellettünk állt, így a „civilekből” álló
közönség döbbent arccal láthatta, hogy egy lakószoba a tűz keletkezésétől számított 6. percben
lényegében teljesen kiég, és az
egész légtér lángba borul. A bemutatót természetesen nem csak
a vendég tűzoltók „felügyelték”,
hanem készenléti egységünk is,
így a bemutató oltással zárult, az
közönség pedig megszemlélhette
a pusztítás nagyságát.
Nagy Tamás tü. őrgy
tűzoltási és műszaki mentési
osztályvezető
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„Kapussors”
Óriási csatában jutott tovább az
MVFC futsal csapata a budapesti
Colorspectrum Aramis ellenében.
A két győztes mérkőzésig tartó ös�szecsapás hőse Tihanyi Csaba, az
MVFC tavaly ősszel igazolt kapusa volt. Az első meccsen is remek
formában védő hálóőr a harmadik,
mindent eldöntő mérkőzésen szó
szerint az ellenfél „szemét is kivédte”. A közönség óriási tapssal és az
ifjú kapus nevét skandálva köszönte
meg ezt a bravúros teljesítményt.
Mindig nehéz budapesti csapatok ellen focizni, pláne tétmérkőzésen. Valami miatt folyamatosan ellenünk fújnak, és ezt olyan nyíltan
teszik, hogy az még a kívülállókat
is felháborítja. Ez történt az első
mérkőzésen is, ennek ellenére simán kellett volna hozni a meccset.
A csapat olyan ziccereket hagyott
ki, és olyan taktikai hibákat követett el, aminek következtében saját
magát „verette meg”. A bíróknak
egyébként csak akkor van esélyük
befolyásolni a mérkőzés kimenetelét, ha az egyik csapat sem tud több
góllal a másik fölé kerekedni. Erre
megvolt az MVFC esélye, de nem
élt ezzel. A második mérkőzésen a
hazai közönség általi elvárás tétje
alól szabadulva a fiúk sima 5:2-es
győzelmet arattak Budapesten.
Talán a sors akarta így, hogy kétszer is lássuk őket hazai pályán,
itt, Berettyóújfaluban. És azt is így
akarta, hogy a 2010-es év eddigi

Sporteredmények
Futsal NB I. rájátszás a
döntőbe jutásért

1. mérkőzés:
MVFC – Colorspectrum
A ramis 4:6 (büntetőkkel)
2. mérkőzés:
Colorspectrum A ramis –
MVFC 2:5
3. mérkőzés:
MVFC – Colorspectrum
Aramis 4:3 (hosszabbításban)
Döntőbe jutott az MVFC, ahol
az ellenfele a Győri Audi
L abdarúgás NB III.
K emecse – BUSE 3:0
BUSE – L étavértes 2:2
U – 19
BUSE – K emecse 2:0
L étavértes – BUSE 1:5
U-16
BUSE – K emecse 4:3
L étavértes – BUSE 6:2
U-13
K aba – BUSE 4:1
BUSE – Püspökladány 3:2
Nagyhegyes – BUSE 1:4
Magyar Kupa
H ajdúszoboszló – BUSE 1:0
Továbbjutott a H ajdúszoboszló csapata

K ézilabda
Férfi NB II.
Szarvas – BMSE 26:37
BMSE – Békéscsaba 26:23
Ifi
Szarvas – BMSE 25:33
BMSE – Békéscsaba 26:26
Női megyei
BMSE – Balmazújváros
24:25
L étafit – BMSE 20:29

Sport – Nyolcadik
legparázsabb
és legizgalmasabb összecsapását láthattuk
a rájátszás harmadik döntőbe
jutást jelentő
mérkőzésén.
Szinte kísértetiesen
ismétlődött
meg az első alkalom, magabiztosan nyerhettünk volna, de az
óriási tét, és a legalább ekkora akarat a játékosok részéről görcsössé
tette a játékunkat. 2:0-ás vezetés
után magára talált az Aramis,
és 3:3-ra hozta a fő játékidőt. A
hosszabbításban következtek az
igazi izgalmak, hiszen a mieink
kigyűjtve hatodik, majd később
hetedik szabálytalanságukat is,
két tízméteres büntetőhöz juttatták Csernaiékat. Kapusunk, Tihanyi Csaba azonban nemcsak a
két büntetőt, hanem még legalább
6-8 ziccert „fogott meg”, őrületbe
kergetve ezzel az ellenfelet, eufóriába a berettyóújfalui szurkolókat.
A kapusok döntötték el, hogy ki
legyen a Győr ellenfele, hiszen a
másik oldalon az igen magabiztosan, de nagyképűen védő kapuőr
az utolsó másodpercben Nagy
Pista tarkójára ütötte a labdát,
ahonnan az a hálóba pattant.
„Felrobbant a csarnok” a szurkolók kiabálásától, akik tomboltak
a lelátón örömükben, az Aramis
játékosai pedig a pályán fetrengtek kínjukban. Sorsszerű, hogy
az első meccs utolsó másodperceiben veszítettünk, a harmadik mérkőzésen pedig az utolsó
másodpercben nyertük meg. A
legjobb játékos mindenki szerint
Tihanyi Csaba, az MVFC kapusa
volt. Nemcsak a döntőbe jutásért
vívott három mérkőzés sorsszerű
azonban, hanem az is, ahogy az
ifjú hálóőr az MVFC-hez került.
Erről ő így vall:
- 2009. október 24-én kerültem az MVFC csapatához. Szitkó
Róbert, akivel már személyesen
ismertük egymást, keresett meg,
és körülbelül három percnyi gondolkodás után igent is mondtam
a felkérésre. Ez a bajnokok ligája
mérkőzések után két héttel volt,
és számomra óriási megtiszteltetést jelentett, hogy Magyarország
legjobb és legprofibb futsal csapata
keresett meg.
Szegeden futsaloztam négy évig.
Az NB I-es csapatnál többnyire én
védtem. A csapat széthullása után
hazakerültem Kalocsára, ahol testnevelő tanárként tanítottam 2 és fél
évig. Ekkor érkezett a felkérés.
Tudtam, hogy „Borisz” (Pallai
Gábor) mögé jövök csak kapusnak, de a sors valamiért úgy akarta, hogy egy idő után én védjek.
A Dunavarsány ellen debütáltam,
akiket 15:0-ra vertünk. Jól indult
a sorozat számomra, hiszen első

Anyakönyvi hírek

A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ programjai

Születtek
Április
27.: Csarkó Csenge (Csarkó
Krisztián – Lőkös Rita)

Május
22., 9.00: II. Bihari kistérségi népdalverseny
27., 14.00: Diabétesz Klub összejövetele
29., 20.00: Koncert a Parola Pinceklubban

Elhunytak
Április
24.: Varga József (1956)
28.: Pap Istvánné Aranyi Margit
(1914)
29.: Tóth Imréné Balog Juliánna
(1916)

Június
1., 19.00: SZÍNHÁZI ELŐADÁS: HIPPOLYT A LAKÁJ
Jegyek a művelődési központban 2500 Ft-os áron kaphatók!
mérkőzésemen gólt sem kaptam.
Idáig a csapatnál hét játékot védtem végig. Ennek a sorozatnak eddigi betetőzése volt ez a legutóbbi
mérkőzés. Ha mindig sikerül így
védenem, akkor igencsak feladom
a leckét a riválisomnak, Gabinak,
aki egyébként az egyik legjobb barátommá is vált. Erre az egészséges
rivalizálásra azonban mindenképpen szükség van.
A három mérkőzés alapján szerintem minden szinten többet tettünk a győzelemért, melyet igaz,
hogy óriási csatában, de sikerült kivívnunk. Az első büntetőnél, amit
Frank Tomi rúgott, tudtam, hogy
hova fog jönni a labda, kapus múltamból már ismertem Frank-ot. A
második büntető, ami megpecsételhette volna sorsunkat, nagyobb
falatnak bizonyult, hiszen az egyik
legtechnikásabb hazai játékos, az
Aramis egyik legnagyobb vezéregyénisége, Csernai rúgta. Ezt már
meg kellett beszélnem Borisszal, az
ő tanácsára sikerült kifognom ezt a
tízméterest is.
A döntő kapcsán nagyon nagy
versenydrukk van bennem, de
mindenképpen bízom abban,
hogy sikerül a Győrt meglepnünk.
Szerintem elbizakodottak velünk
szemben, és az első játékon nagyon
sok múlik. Nem fog végigmenni az
öt mérkőzés, de ha csak az ötödikben nyerünk, azt se bánom. Szerintem jobban bírjuk a nyomást,
nehezebb meccseket vívtunk, mint
Madarászék, ez a mi malmunkra
hajthatja a vizet.
A csapatnál szeretetteljesen
fogadtak, amit remélem, azóta jó
teljesítményemmel meg is háláltam. Soha nem gondoltam, hogy
ide, ebbe a közegbe kerülhetek,
és ilyen hirtelen az NB I. bajnoki döntőjében találom magam.
Továbbra is mindent megteszek
a győzelemért, a csapat sikeréért,
amiben csapattársaim is segítenek. Tónival és Viktorral lakom
együtt, akikkel nagyon jó baráti
kapcsolatot sikerült kialakítanom.
Rajtuk kívül legközelebb kapustársam, Pallai Gábor áll hozzám,
de úgy érzem, mindenkivel jó
kapcsolatban vagyok. Az eddig
tapasztaltak alapján – az egész
csapat profizmusa, a tulajdonos
korrektsége, a fantasztikus közönség és az egész csapatot körülvevő
miliő – mindenképpen szeretnék
az MVFC-nél maradni.
R. S.

Teremfoci
Véget ért a városi teremlabdarúgó bajnokság, de továbbra sem
áll meg az élet a kispályás foci
számára. Új bajnokság – új helyszínen, most már a szabadban,
műfüves pályán. A város tömegsportjához nem lehetne méltóbb
hely a Morotva-liget sportkomplexumánál. Egy hónapja itt zajlik
a bajnokság, a sportcsarnokban
megszokottól még nagyobb mezőnnyel, 22 csapattal.
A március végén befejeződött
„teremfoci” bajnokságot a 36
mérkőzésen összesen 100 pontot
szerző Kerfu Kft. csapata nyerte.
Őket megközelíteni csak az Origó
Sportnak sikerült, akik azonban

2010. május 21.

oldal

nemcsak két győztes mérkőzéssel,
hanem még 60 gólnyi gólarán�nyal is lemaradtak a bajnokhoz
képest. A dobogóért még a Platán
és a Suzuki harcolt. Előbbi eg�gyel több győztes mérkőzésével
szerezte meg a harmadik helyet.
A középmezőnyben nagy volt
a tolongás, és érdekesség, hogy
még mínuszos gólaránnyal is az
első tízbe lehetett kerülni. Az
utolsó kilenc csapat egyre növekvő mínuszos gólaránya egyben a
sorrendiséget is jelzi köztük. Az
utolsó helyezett LIDL, és a bajnok között több mint 300 gólaránynyi különbség van.
R. S.

Május
1.: Szentesi Gáborné Szabó
Emilia Margit (1936)
4.: Tándor Zsigmondné
Debreczeni Margit (1937)
5.: Bedő József (1944)
6.: Aranyi Lajosné Nagy Anna
(1930)
2., 14.00: Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete – klubfoglalkozás
5., 10.00: Ki?Mit?Tud? – városi vetélkedő
9., 16.00: Tájak Korok Múzeumok Bihari Tagcsoportja – taggyűlés
10., 14.00: Együtt Egymásért Klub összejövetele
13., 14.00: Együtt Egymásért klub
Minden héten, kedden, 14.00-tól Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete – Hagyományőrző népdalkör összejövetele
Minden csütörtökön, 15 órától Pávakör
Minden héten, kedden és csütörtökön, 15 órától csontritkulást megelőző gerinctorna.

Gyermeknap
Helyszín: Népliget, eső esetén a
2010. május 30. vasárnap

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

Kapunyitás: 14 órakor
Programok:

Kézműves játszóház
– papírsárkány készítés, ügyességi játékok

16.00

A Debreceni Kutya Sport Klub
- kutyás bemutatója

17.00
18.00

Bazsó Lajos kiképzésvezetőnél
vagy telefonon: 30/270-7765

Zenebohócok - interaktív műsor
Az aranyos tarajos kiskakas
– az Ákom – Bákom Bábcsoport előadásában

19.0 0

BARBEE – koncert

A rendezvény teljes ideje alatt ugrálóvárak várják a gyerekeket!

A teremfoci bajnokság végeredménye
Csapat neve	M	GY	D	

Személyszállítás 2 db 15 fős
kisbusszal, számlaképesen.
Érdeklődni lehet 06 20 3174332, 54/402-661). T. Balogh
Sándor.
Méregtelenítsen, regenerálódjon! Tavaszi bérletakciók márciustól május 31-ig.
További információk www.
akupunktura-berettyo.hu.
vagy 30 409-4319. Allergia,
élelmiszerallergia tesztelés
akciósan 2500 Ft, mely
tartalmazza az allergia megszüntetését segítő készítmény
bemérését is.

Kutyatulajdonosok
figyelmébe!

sportcsarnok

14.00

apróhirdetések

V		GK	Ga	Pont

Ker-Fu Kft.

36

33

1

2

215

39

176 100

Origo Sport

36

31

1

4

180

63

117

Platán

36

26

3

7

129

69

60

81

Suzuki

36

25

4

7

157

82

75

79

Bész

36

22

5

9

140

86

54

71

Móló-Navi

36

20

2

14

109

96

13

62

Hajdú-Gabona

36

19

3

14

109

99

10

60

Mezőpeterd

36

18

5

13

136

122

14

59

Göcsej

36

17

3

16

94

126

-32

54

Szentmárton

36

15

4

17

96

94

2

49

94

Bihari Reklámiroda 36

14

7

15

82

88

-6

49

Morotva

36

13

4

19

67

82

-15

43

Bakonszeg

36

14

1

21

102

121

-19

43

Tépe

36

12

5

19

77

97

-20

41

Fortuna Ultras

36

11

4

21

100

129

-29

37

Stop Vendéglő

36

7

3

26

60

122

-62

24

Puszta Fc

36

4

7

25

69

162

-93

19

Prometheus

36

3

5

28

68

163

-95

14

LIDL

36

2

5

29

65

216

-151

11

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

Bihari Hírlap

A berettyóújfalui önkormányzat
kéthetente megjelenő közéleti lapja.
Főszerkesztő:
dr. Szegediné Lovász Magdolna
Munkatársak:
Rinyu Sándor (sport),
Kari Sándor (fotó)
Szerkesztőségi titkár:
Kundráth Andrea
A szerkesztőség címe:
Berettyóújfalu,
Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Telefon: 402-286
Felelős kiadó: Bondár Sándor
Tördelés: NextDesigne Kft.
Nyomás: Pirehab Kht., Debrecen
Felelős vezető: Becker György
Terjeszti a Magyar Posta.
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