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Megéri majd a türelmet és az áldozatot

Idén nyáron városunkban elmarad a strandszezon, sőt az iskolai tanév végeztével az uszoda
is bezár – tájékoztatta lapunkat
Bondár Sándor, a létesítményeket üzemeltető Herpály-Team
Kft. ügyvezető igazgatója.

Az ok ezúttal nem holmi takarékoskodási intézkedésből következő feladatszűkítés, sőt épp ellenkezőleg, egy nagyszabású fejlesztés
megkezdése miatt kényszerülnek
erre a lépésre. Mint már arról korábban tájékoztattuk olvasóinkat,
2008. április 15-én adták be az
Észak-alföldi Operatív Program
keretében kiírt „A strandfürdő versenyképes turisztikai termékké fejlesztése Berettyóújfaluban” című
pályázatot, melyre az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
142.386 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A támogatási szerződést ez év áprilisában írták alá, a beruházás mintegy
330 millióba fog kerülni. Az eszközök beszerzéséhez és a munkálatok
kivitelezéséhez közbeszerzési eljárást folytattak le, melynek nyertese
a berettyóújfalui Mezei Vill Kft.
lett. Jelenleg a mintegy 170 millió
forintos önrész előteremtésének fázisánál tartanak, ezután következhetnek majd a szerződéskötések. A
tervek szerint 47 millió forintot a
város önkormányzata a korábban
kibocsátott kötvényéből biztosít,
míg 130 millió forintot a HerpályTeam Kft. hitelfelvételéből fedeznek – mondta el Bondár Sándor –,
majd részletesen ismertette, hogy a
fejlesztés során mi minden készül
a 330 millió forintból. Új építésű
aktív élménymedence épül, ami
szabálytalan alaprajzú lesz, 90 és
135 cm között változik a víz mélysége, hőmérséklete kb. 30-32 fokos, befogadó képessége 94 fő. A
víztükör a medence egy részénél,
a lejáró lépcsőknél feszített lesz,
az élmény-elemeknél peremes szegélykialakítású. Középső részében
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beülő padokat készítenek körbeépített szigettel, vízesés falakkal,
hát-dögönyözőkkel, pezsgőzóna
kialakítással. Az élmény-elemekhez tartozik még egy úgynevezett
vadvízi folyó, melyhez a gépészeti
aknákban elhelyezett vízmozgató turbinák adják majd a sodró
hatást. A medencébe való lejutást
lépcsők biztosítják, előttük lábmosó medencékkel, kapaszkodó
csőkorláttal.
Közvetlenül emellett helyezik
majd el a kör alakú, 90 cm vízmélységű jacuzzi medencét, hőfoka 35-38 °C, befogadó képessége
egyidejűleg 6 fő. Ebben is beülő
padokat alakítanak ki, deréknyakmasszázs funkcióval, levegő
és vízbefújással.
Nagyon nagy szükség volt már
egy minden szempontból megfelelő gyermekmedence létesítésére
is – hangsúlyozta az igazgató -,
ami a fejlesztés során most szintén megépül. Ennek formája is
szabálytalan sokszög lesz, és 0,250,75 méter között váltakozik a víz
mélysége, egyenletes lejtéssel, hőfoka 32-34 °C feszített víztükör.
Összetett funkciójú lesz, fürdő és
egyben játszómedence is, ami biztosítja a gyerekek számára a fürdést
és a pancsolást a sekélyebb részeken, a mélyebb víz pedig egyben a

gyermek-csúszdák érkező medencéjeként is funkcionál. Egyaránt
építenek be bébi- és gyermekcsúszdákat, melyeket a medencén kívülről lehet megközelíteni. A gyermekek élményének fokozásához
gombazuhany és néhány műanyag
víziállat elhelyezését is tervezik.
A jelenlegi termál medence
helyén egy új, kétterű medence
készül, ezek 1,05-1,12 méter mélységűek lesznek, a kettéosztott terek
befogadó képessége 90 plusz 74 fő.
Körben a medenceterekbe benyúló ülőpadokat és egy-egy nyakzuhany-blokkot építenek be. Itt
szintén lépcsők biztosítják a lejutást, illetve a lépcsők előtt lábmosó
medencék ügyelnek a higiéniára.
A berettyóújfalui strand nem csak
funkciójában, látványában, a felszínen újul meg, de teljes átépítésre
kerül a földalatti vízvezetékrendszer, valamint az elektromos hálózat is. Az új medencék üzemeltetését biztosító berendezések, szűrők,
szivattyúk elhelyezésére egy új
vízgépházat építenek meg, ami alkalmas lesz a 63 °C-os termálvíz,
illetve a 30 fokos ivóvíz hűtésére,
fűtésére, azok keverésére. Új zuhanyzóblokkok és kabinblokkok is
épülnek, az egész létesítmény akadálymentesített lesz, díszburkolat
készül, automata öntözőberende-

zések biztosítják majd a kertészeti
munkálatok során újonnan telepített pázsit, illetve növények frissességét. A strand befogadó képessége
jelenleg 800 fő, de a fejlesztés során
1200 főre bővül. A tervek szerint
a nyár folyamán valamennyi tervezett munkálattal elkészülnek, és
szeptember végére már a próbaüzemet tervezik – magyarázta Bondár
Sándor.
Ezek a munkálatok a strandrészen folynak, egyidejűleg azonban
az uszodát is helyre kell állítaniuk,
melyet a Herpály-Team Kft. a saját
beruházásában és finanszírozásával tervez megoldani, sokak által
ismert ugyanis, hogy 2005 telén
leszakadt az uszoda tetejének egy
része, melyet akkor anyagiak hiányában csak részlegesen tudtak
helyreállítani. Az uszodatér tetejét kijavították, ám az úgynevezett kiegészítő létesítményeknél,
az aulánál, az öltözőknél a mai
napig nagy problémákat okoz,
hogy a párás levegő a tető alá jut,
és onnan lecsapódva visszacsöpög
az épületbe, mely komoly beázásokat, s ezzel áldatlan állapotokat
okoz az uszoda ezen részében. Ezt
kívánják a tető megbontásával, kijavításával orvosolni. A munkát a
Herpály dolgozói végzik majd el,
és várhatóan szeptemberre újra kinyithatják az uszodát. Mint a fenti
felsorolásból is látszik, nem kevés
feladat áll a kivitelezők előtt, akik
igyekeznek a munkát olyan színvonalon elvégezni, hogy városunknak egy korszerű, minden igényt
kielégítő és természeti értékünket,
a gyógyvizet maximálisan kihasználni tudó strandja, az uszoda pedig
minden sportolni vágyó gyerek és
felnőtt számára megfelelő legyen.
Addig azonban a Herpály-Team
Kft. illetve a város vezetése a türelmét kéri mindazoknak, akik néhány hónapig szegényebbek lesznek
ezzel a szolgáltatással – tájékoztatott
Bondár Sándor ügyvezető igazgató.
L. M.

Székely kapu a legnagyobb székelynek
Orbán Balázs halálának 120.
évfordulóján tudományos konferenciával és székely kapu avatásával emlékeztek meg szülőfalujában, Székelylengyelfalván,
ahol berettyóújfalui küldöttség
is részt vett, Muraközi István
alpolgármester vezetésével.
A kétnapos rendezvény április
16-án kezdődött a Székelyudvar
helytől 4 km-nyire található Lengyelfalván, a helyi kultúrházban,
ahol a helyieken kívül a történelmi
Magyarország településeiről érkezetteket is köszöntötte Hajdó István
római katolikus plébános. A tiszteletbeli főesperes lélekben megfogta
a szomszédok, a testvérek kezét, s
külön köszöntötte Orbán Balázs
„véreit”, Orbán Rékát, annak férjét
és unokáit. Nem maradt el az újfaluiak üdvözlése sem, hiszen Orbán
Balázs a parlamentben Berettyóújfalu, de a tágabb Biharország képviselője is volt 1881-től haláláig, 1890ig. Porkoláb Lajos, a Hajdú-Bihar
Megyei Népfőiskolai Egyesület
nevében bejelentette: nem vendég-

ségbe, hanem haza jöttek Székely
lengyelfalvára, s reméli, eljön az az
idő, amikor nem a külső anyaország
lesz az igazi haza, hanem az otthoni,
kis-Magyarország is. Emlékeztetett
arra, hogy Orbán Balázst 1880-ban
nem választották meg képviselőnek
Székelykeresztúron, s mintegy dacból, a következő évben elindult egy
pótválasztáson Berettyóújfaluban,
ahonnan be is jutott a törvényhozásba. Haláláig képviselte Bihar
érdekeit. A rendszerváltás hajnalán,
1990-ben emlékeztek meg először
Orbán Balázsról, majd a következő
évben, születésének 100. évfordulóján, a Gróf Tisza István Kórház
előtti teret Orbán Balázsról nevezték el. Tíz év múlva pedig létrehozták az Orbán Balázs Társaságot,
akik rendszeresen megemlékeznek
a névadóról, s annak szülőfalujával
testvértelepülési kapcsolatot ápolnak. Mint fogalmazott, méltó örökösei kívánnak lenni a legnagyobb
székelynek, hiszen az újfaluiak is
magukénak érzik Orbán Balázst.
Az első napon a Veszprémből érkezett, Magyar Örökség-díjas Lövey

Lilla és Váradi Péter Pál vetített képes
előadására került sor, melyből kiderült: a Székelyföld leírását elkészítő
Orbán Balázs legnagyobb munkája
alapot jelent a késői utódoknak. Orbán Balázs 520 települést járt be, s az
első fotográfus volt, aki tudományos
célokra használta fel a fotográfiát.
Harmadosztályú vasúti kocsiban,
gyalog, szekéren járta a vidéket, s
gyűjtötte az anyagot szeretett szülőföldjéről. Mintegy 356 fotó, illetve
illusztráció készült a legnagyobb székely hazafi leírásaihoz. Az előadásból kiderült: Orbán Balázs 18491852 között Londonban, Kossuth
Lajos környezetében élt, sőt, éppen
ő akadályozott meg egy Kossuth elleni merényletet. 1859-ben, 30 éves
korában tért haza, a Székelyföldre. A
szejkefürdői kúria 1871-ben került a
tulajdonába, amit aztán építgetett,
bővítgetett. Mindvégig Kossuth feltétlen híve, harcostársa volt. 1872ben lett országgyűlési képviselő.
Az 1881-es keresztúri bukását úgy
„bosszulta” meg, hogy gimnáziumot
ajándékozott Keresztúrnak, s a már
említett berettyóújfalui térségben

A város napja
2010. május 20–22.

Május 20. (csütörtök)
10.00 A József Attila Általános Iskola átadása
Helyszín: Berettyóújfalu, József Attila u. 16.
11.00 A
 z Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző,
Közgazdasági Szakközépiskola átadása
Helyszín: Berettyóújfalu, Kossuth u. 35.
12.00 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
10.30 B
 áthory Gábor szobrának koszorúzása
Helyszín: Vörösmarty tér
11.00 Ünnepi képviselő-testületi ülés
Helyszín: Városháza nagyterme
15.00 V
 árosfutás
Rajt: a Berettyóújfalui Tűzoltóság elől, nevezni a helyszínen
14.30-ig vagy a 06-30/603-3051 telefonszámon lehet
15.00 P
 rof. Dr. Orosz István előadása: „A városi átalakulás
mozgatórugói: gazdasági szerkezet, kereskedelem,
piac”
Helyszín: Sinka István Városi Könyvtár
16.00 S
 imonyi óbester emléktáblájának koszorúzása
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ
16.30 K
 urucz Imre szobrászművész kiállításának megnyitója
Helyszín: Bihar Vármegye Képgaléria
Szent István téri rendezvények
18.00 Bajnóca néptánccsoport bemutatója
18.30 Stand Up Comedy
19.30 Polgármesteri köszöntő és a testvérvárosok üdvözlete
20.00 Neoton Família koncert
21.55 Tűzijáték
Május 22. (szombat)
8.30 S
 zeretethíd, a református önkéntes nap megnyitója
Helyszín: Toldi Miklós Református Általános Iskola udvara
9.00 I I. Bihari kistérségi népdalverseny
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ
10.00 B
 áthory Gábor szablya – a rendhagyó időszaki kiállítás
bemutatása
Séta Berettyóújfaluban – A TKM kiskönyvtára sorozat
füzetének átadása
Helyszín: Bihari Múzeum

indult, és nyert is országgyűlési képviselőséget. 1890. április 17-én Budapesten halt meg, máig tisztázatlan
körülmények között.
Földi maradványait négyszer temették el, s mára a szejkefürdői síremléke az őt tisztelők zarándokhelyévé vált. A síremlékhez 15 székely
kapun át vezet az út. Az ünnepségen részt vevő, Solymárról érkezett
Kovács Györgyné Orbán Réka dédnagyapja testvére volt Orbán Balázsnak, akinek nincsenek egyenes
ági leszármazottai – derült ki.
(Folytatás a 3. oldalon)

Szent István téri rendezvények
15.00 „Piruett” tánccsoport – showtánc
15.30 Gyerekműsor
16.00 Margittai néptánccsoport
16.45 Cosombolis
17.30 Kovács Kati műsora
19.00 Dobrády Ákos élő koncertje
A rendezvény ideje alatt a Szent István téren:
– kirakodóvásár
– gyermek kézműves játszóház a Bihari Népművészeti Egyesület
sátrában
– egész napos nyereményjáték a Tigáz Zrt. sátrában
Várjuk árusok jelentkezését a város-napi rendezvénysorozatra.
Jelentkezni lehet 2010. május 19., 16.00 óráig a
Nadányi Zoltán Művelődési Központban!
Tel.: 54/500-022
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Önkormányzati

Ülésezett Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Eladó ingatlan!
Berettyóújfalu Város Önkormányzata meghirdeti versenytárgyalás
útján történő értékesítésre a
Berettyóújfalu Honvéd u. 9. sz. alatti 2/3 hrsz.-ú
kivett kollégium művelési ágú ingatlanát.
Induló kikiáltási ár: nettó 41.000.000 Ft
(ÁFA-alany esetében fordított ÁFÁ-s)
Az induló ár alatt az ingatlan nem értékesíthető.
A versenytárgyaláson való részvétel feltétele
a megjelölt bánatpénz befizetése.
Bánatpénz: 5.000.000 Ft, melynek befizetési határideje:
2010. május 17., 10.30 óráig az önkormányzat OTP Banknál vezetett
11738046-15372459 számú számlájára.
A versenytárgyalás helyszíne:
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatalának kisterme.
A versenytárgyalás időpontja: 2010. május 18., 10.30 óra
Bővebb információ: 06-54/505-437

Pályázati felhívás!
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
pályázatot ír ki a
„Kulturált lakókörnyezetünkért”
címért.
A pályázaton részt vehetnek
természetes és jogi személyek.
A jelölés formája lakossági, egyéni,
jogi személy, illetve képviselő javaslata
alapján.
A pályázatok benyújtási határideje:
2009. június 1.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó nevét, címét, mellékelni lehet a
lakóterületről készült fotókat.
A pályázaton nem vehet részt, akit a bírálati évet megelőzően köztisztasági
szabálysértés elkövetése miatt 2 éven
belül bírságoltak.
A pályázatok benyújtási helye a polgármesteri hivatal műszaki irodája.
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Tovább szépülhetnek a
felújított utcák
Berettyószentmárton
immár
nemcsak megújult utakon keresztül
kapcsolódhat be a közösségi közlekedésbe, tovább szépülhetnek a település utcái.
Mint ismert, a „Belterületi
gyűjtőutak felújítása a biztonságos
közösségi közlekedés kialakítása érdekében Berettyóújfaluban” című,
ÉAOP-3.1.2-2007-0073 azonosító
számú pályázat pozitív elbírálásban
részesült. Az Európai Unió, valamint a Magyar Állam 154 755 900
forinttal, 90%-os támogatási intenzitás mellett támogatta, így az önkormányzat összesen 171 951 000
forintból gazdálkodva újíthatta fel
a berettyószentmártoni Nadányi,
Makó és Morotva utcákat, melyek
ünnepélyes átadása az elmúlt év
decemberében megtörtént. A beruházás során az utcákat a korábbi
négyméteres szélességről hat és fél
méteresre szélesítették, megoldó-

Megjegyzés:

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottsága március 30-án, Oktatási
és Kulturális Bizottsága április
22-én döntött a saját hatáskörében
felosztható idei sport és kulturális

2010. május 7.

hírek

dott a vízelvezetés problematikája,
új aszfaltburkolatot terítettek, buszmegálló épült a Makó utcán, járdát
alakítottak ki a Nadányi és Makó
utcákon. A fejlesztés eredménye
képpen lehetővé vált a berettyó
szentmártoni településrész közösségi közlekedésbe – helyi buszjárat
által – történő bekapcsolása, és a
közszolgáltatások – orvosi rendelő,
gyógyszertár, posta – immár valóban könnyen, gyorsan és biztonságosan elérhetők. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A
berettyóújfalui
önkormányzat nagy gondot fordít a
berettyószentmártoni településrész
fejlesztésére, szépítésére is. Ez utóbbi célból a közeljövőben az érintett
lakosság körében saját forrásból fűmagot oszt.
Sz. K.
támogatások összegéről. A pályázókat egyedileg értesítik, de következő
lapszámunkban szándékunkban
áll a teljes listákat nyilvánosságra
hozni, melyet most helyszűkében
nem tudtunk megtenni.
(a szerk.)
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Megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák városunk három középiskolájában is. A feladatokról, a megmérettetés súlyáról az érintett
diákok, tanárok vallanak a következő számunkban.

Ünnepélyes gesztussal indult
április 29-én Berettyóújfalu Város Képviselő-testületének ülése.
Szeifert Ferenc polgármester bejelentette és gratulált dr. Vitányi Istvánnak, aki Hajdú-Bihar megye
5-ös számú választókerületében
megnyerte az országgyűlési képviselő-választást. Az ülésen önkormányzati képviselőként jelen
lévő Vitányi István megköszönte
a bizalmat iránta és pártja iránt,
és ígérte, legjobb tudása szerint
mindent meg fog tenni Biharért
a Magyar Parlamentben. Ezt követően a polgármesteri jelentésről
tárgyaltak a képviselők. Szeifert
Ferenc írásos beszámolójában a lejárt határidejű határozatokról tájékoztatta a képviselőket, egyebek
között, hogy a „3D-s látványtervek készítése Berettyóújfaluban”
című pályázatukat, melyet az Új
Magyarország
Vidékfejlesztési
Program 2007-2013 LEADER
fejlesztéséhez nyújtottak be, elutasították. Megnyerték viszont
a „Bihari Múzeum többfunkciós
oktató terének és a múzeum informatikai pontjainak kialakítására”
benyújtott TIOP pályázatot, és
33,1 millió forintot kaptak. 100
ezer forinttal támogatta a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Művelődési, Sport
és Civil Kapcsolatok Bizottsága
a 2010. évi sportcélú cserekapcsolat címen beadott pályázatukat. Megkötötték a szerződést a
korábbi önkormányzati döntés
alapján az Út, Erény Közössége
Egyházzal a kórház területén található régi bölcsőde épületének
működtetésére. Szintén szerződéseket írtak alá a Kádár Vitéz és
a Toldi Miklós utcán lévő ingatlanok ingatlanrészének megvásárlásáról, melyek a megépítendő
kerékpárúthoz szükségesek.
2009. évi zárszámadás
A polgármesteri jelentés elfogadását követően még utoljára módosították Berettyóújfalu
2009. évi költségvetési rendeletét,
hogy összhangban legyen a következő napirendi pontban tárgyalt zárszámadási rendelettel.
Ennek előterjesztéséből kiderül,
és az ülésen Szűcs László pénzügyi irodavezető is összefoglalta
a képviselők számára az előző
év legfőbb pénzügyi jellemzőit,
mutatóit. Eszerint a gazdasági év
indulásakor az alap- és vállalt önkormányzati feladatok megfelelő
szintű ellátásához és a lakossági
igények kielégítéséhez szükséges
források nem álltak maradéktalanul rendelkezésre. A tervezéskor
a működési forráshiány 379,6
millió forint volt, ami évközben 400,4 millióra módosult. A
nagyösszegű forráshiány folyamatosan veszélyeztette a gazdálkodást és a működést. A gazdasági
évre 250 ezer forint likviditási hitelszerződést kötöttek, ezenkívül
a folyamatosság biztosításához
130 millió forint munkabér-hitel
felvételére került sor. Tekintettel a
súlyos helyzetre, az év közepén a
250 millió forint likviditási folyószámla keretet 350 millióra kellett
megemelni. A működési feladatok ellátása mellett az elmúlt évben is folytatódtak a fejlesztések,
és nagy gondot jelentett, mint
minden évben, hogy a beruházáshoz szükséges saját források
nem megfelelő összegben álltak
az önkormányzat rendelkezésére. A saját felhalmozási források
korlátai miatt csak pályázatokkal
és rangsorolással tudták ütemezni
a felmerülő fejlesztési igényeket. A
2007 decemberében kibocsátott

1,5 milliárd összegű kötvényből
2008. évben 826 millió forintot,
míg 2009-ben 581 millió forintot
használtak fel. Az önkormányzat
bevételi forrásainak tervezett előirányzatai az elmúlt év folyamán
többször módosultak. Örvendetes, hogy a működési bevételeknél évközben az intézmények
növelni tudták saját bevételeiket,
az önkormányzat működési bevételei közül a helyi adók teljesítése
alakult a legkedvezőbben, így az
iparűzési adó teljesítése meg is haladta az előirányzatot, köszönhető
ez a vállalkozók pozitívan alakuló
adózási moráljának. A normatív
támogatásokat, illetve a központi

lévő, használaton kívüli leánykollégiumot kivegyék a korlátozottan
forgalomképes ingatlanok közül,
és forgalomképessé tegyék, mert
az ingatlan megvásárlására konkrét megkeresés érkezett.
Mérlegbeszámolók, üzleti
tervek, hitelfelvétel
Bondár Sándor ügyvezető igazgató jelenlétében tárgyaltak a képviselők arról az igen terjedelmes
beszámolóról, amely a HerpályTeam Építőipari és Szolgáltató
Kft. 2009-es üzleti tervét és elmúlt
évi mérlegbeszámolóját tartalmazza. Eszerint a társaság 1.109,4
millió forint mérlegfőösszeggel,
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fejlesztési célú támogatásokat 100
%-ban megkapták, azonban az
előző évi normatíva-túligénylések
miatt 61,4 millió forint visszafizetési kötelezettségük keletkezett.
A kiadási előirányzatok év végéig
86,4 %-ban kerültek felhasználásra, a teljesített kifizetések 80,6
%-át működésre, 18,6 %-át fejlesztésre, 0,8 %-át pedig hitelek
törlesztésére fordították. A szállítói számlák határidőre történő
kiegyenlítéshez szükséges fedezet
nem állt az önkormányzat rendelkezésére, a tárgyév végén fennálló
önkormányzati szállítói tartozás
372,7 millió forint volt. Az önkormányzat bruttó vagyonállománya a gazdasági év során történt beszerzésekkel, felújításokkal
és aktivált beruházásokkal 321,8
millió forinttal, azaz 2,25 %-kal
növekedett.
A testületi ülésen az önkormányzat könyvvizsgálója, Kusai
Tamás is hozzászólt, aki elmondta, a zárszámadási rendelettervezet adatai valósak. Berettyóújfalu
az elmúlt évben olyan nagy volumenű beruházásokat folytatott,
amelyek nagysága a lakosság
számarányához képest igen ritka
az országban, és ez is okozza a
felhalmozási egyensúly hiányát.
Döntően ugyanis külső forrásból
biztosítják ezeket, ezért felhívta a
testület figyelmét arra, hogy a következőkben valamilyen technikát
dolgozzanak ki ennek megakadályozására. Hasonló véleményt fejtett ki Tisóczki József a pénzügyi
bizottság elnökeként, viszont pozitívan értékelte, hogy a vállalkozók jóvoltából több mint 20 millió forinttal emelkedett az előző
évhez képest a város adóbevétele,
azt viszont nehezményezte, hogy
csupán 40 %-ot ért el a tervezetthez képest az ingatlanértékesítés,
pedig ez fedezhetné az egyes beruházások önerejét. Elismerésre méltónak tartotta azt is, és köszönetet
mondott az intézményeknek, akik
tartani tudták a költségvetésüket,
és azoknak a vállalkozóknak is,
akik a nagymennyiségű számlatartozással szemben türelmesek.
A képviselők végül elfogadták a
zárszámadási rendeletet, majd a
város vagyonáról szóló rendeletüket módosították oly módon,
hogy a Gyermekváros területén

eszköz- és forrásoldallal, 16 millió
forint mérleg szerinti eredmén�nyel zárta az elmúlt évet. Az eredményt a társaság a saját tőkerészének növelésére és a kintlévőségek
csökkentésére kívánja fordítani.
Bondár Sándor az ülésen elmondta, a 2009-es évben a társaság
folyamatosan változó körülmények között dolgozott. Számos
új feladatot kapva, de a nagyfokú
tervezett és kényszertakarékosság
mégis eredményre vezette a céget.
Ez köszönhető részben az energiabeszerzésekre kötött jól sikerült
szerződésüknek, melynek következtében lényegesen olcsóbban
jutnak a gázhoz az eddigieknél, és
ezt a lakosság felé is érvényesítették a 10 %-os hődíj-csökkentéssel. A Bessenyei-lakótelepen lévő
kazánház korszerűsítése miatt
a melegvíz előállítás is olcsóbbá
vált, és ez is megtakarítást hozott
a társaságnak, ugyanakkor szinte
duplájára nőtt a kintlévőségük a
lakossági számlatartozások miatt,
és ezt lehet elmondani a folyószámla hitelállományukról is. Jakab György a felügyelőbizottság
elnökeként kifejtette, a bizottság
előző nap tárgyalta és elfogadásra javasolja a mérlegbeszámolót
és az üzleti tervet, de ugyanakkor
ajánlásokat fogalmaztak meg, melyeket kezdeményeznek a májusi
testületi ülésen önálló napirendi
pontként megtárgyalni. Többek
között arról is beszélni kell, hogy
a társaságnál anyagiak hiányában
régóta nem volt nagymértékű karbantartás, csupán csak „tűzoltó
munkákra” volt elegendő pénzük,
ezért bizonyos infrastruktúrák
igen rossz állapotban vannak.
Muraközi István alpolgármester
megköszönte a Herpály-Team
Kft. vezetésének és a felügyelő
bizottságnak a munkáját, akik a
nehézségeik ellenére is eredményt
produkáltak. Véleménye szerint
nyugvópontra jutottak a kételyek,
hogy az így kibővített feladatokkal működőképes marad-e a kft..
Szerinte a lakossági számlatartozások mellett legnagyobb adósuk
az önkormányzat, hiszen nekik
sem volt módjuk arra, hogy nagyobb mértékben támogassák a
céget. Bízik abban, hogy a strandfürdő-fejlesztés plusz bevételekhez
juttatja majd őket.

Támogatta a képviselőtestület, hogy a „Strandfürdő versenyképes turisztikai termékké
fejlesztése
Berettyóújfaluban”
beruházáshoz a saját erő fedezetének biztosításához 130 millió
forint hosszú lejáratú hitelt vegyen fel a Herpály-Team Kft. (a
részleteket lásd az első oldalon
lévő, Megéri majd a türelmet és
az áldozatot című cikkünkben).
Elfogadták a Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és
Pszichiátriai Betegek Otthona
Nonprofit Kft. (BERÉPÓ) közhasznúsági jelentését is. Az ülésen jelen lévő Pattyán Lászlóné
ügyvezető igazgató asszony tájékoztatásából kiderült, a 2009es gazdasági évet az állami normatíva csökkentett összegével
kellett tervezniük, így a térítési
díjfizetési kötelezettség megállapításánál a ráfordítás önköltségét
és az állami normatíva különbözetét az ellátottakkal kellett
megfizettetniük, melyet 17 fő
tudott fedezni teljes összegben.
A 2009-es év legnagyobb feladata az intézmény felújítása volt,
ami az ellátottakat és a dolgozókat igen nagy feladat elé állította. Az elmúlt évben is folytatták
mezőgazdasági tevékenységeiket,
melyek elősegítették a bentlakók
minőségi étkeztetését, hiszen a
napi 380 Ft élelmezési normából
ezt nem tudták volna megtenni.
Gazdálkodásukat egész évben a
körültekintő takarékosság jellemezte, melyben az ellátottak és
a dolgozók is partnerei voltak az
intézmény vezetésének. A mérlegbeszámoló szerint a 2009. év
eszközeinek és forrásainak végösszege 82.922 ezer forint, a társaság mérleg szerinti eredménye
1.124 ezer forint nyereséget mutat. A képviselő-testület elfogadta a beszámolót, és megköszönte
az ott dolgozók munkáját.
Közbeszerzési eljárás eredményét hirdették ki a 2010. március
18-án a Közbeszerzési Értesítőben megjelenő, „Berettyóújfalu
az egészséges város” című projekt
kivitelezésére. A közbeszerzési bizottság négy részajánlatban döntött. Az első és második részajánlatot a Generál Építő ’98 Kft., a
harmadikat az S-TÉR Kft., míg
a negyedik részajánlatot a Mezei
Vill Kft. nyerte. A nyertes cégek
végezhetik el a volt megyeháza
épületének átalakítását és bővítését, közlekedésfejlesztéseket a
belvárosban, sétány kialakítását a
Kálvin téren, a banképület homlokzatának felújítását, a Népliget
rehabilitációját, a mozi épületének átalakítását és felújítását, a
volt tűzoltóság parancsnoki épületének felújítását és rendezvényházzá alakítását, a Szent István
téren rendezvénytér kialakítását,
valamint út-, parkoló- és járdaépítést, egyszóval Berettyóújfalu
belvárosának nagymértékű rehabilitációját. Ezt követően technikai okokból alapító okiratokat
módosítottak, pályázat benyújtásáról döntöttek a berettyóújfalui tűzoltóság eszközbeszerzésére.
Zárt ülésen a városnapi kitüntetésekről, illetve szociális és népjóléti
ügyekben határoztak, az egyebek
napirendi pontjában pedig számos aktuális problémát vetettek
fel a képviselők. Az ülés végén
Jakab György képviselő a beret�tyóújfalui lokálpatrióták nevében
gratulált dr. Vitányi István újonnan megválasztott országgyűlési
képviselőnek, és megköszönte
Gyula Ferencnének az előző
négy évben végzett országgyűlési
képviselői munkáját.
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Művészet és pedagógia
– L. Ritók Nóra legrangosabb elismerése –

Ahogyan arról a Bihari Hírlap korábbi száma már beszámolt,
2010. március 15-én, a nemzet
ünnepén L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény igazgatója a köztársasági
elnök határozata alapján átvette a
Magyar Köztársasági Érdemrend
lovagkeresztje, polgári tagozata
kitüntetést. A hivatalos indoklás
leírta: a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében
végzett tevékenysége, oktató-nevelő
és vezetői munkája elismeréseként.
Nem az első alkalom, hogy L. Ritók
Nóra szakmai munkája révén rangos elismerésben részesült. Korábban Berettyóújfalu önkormányzatától Pedagógiai munkáért, illetve
Berettyóújfalu Városért kitüntetést,
ezeken túl pedig több országos
szakmai díjat kapott. Az ebben az
évben ötvenedik születésnapját, és
a művészi pályán eddig eltöltött 25
termékeny évét ünneplő művészt és
iskolaalapítót így harmadszor van
módunk köszönteni, és most alkalmunk nyílik visszatekinteni mindarra, ami az eddigi eredményeihez
kötődik.
– Az alkotói jubileum és a személyes évforduló mellett a pedagógiai,
valamint az iskola- és módszerteremtő tevékenység is rangos elismerésben
részesült. Ez nem kerek évfordulós,
vajon minek köszönhető, hogy éppen
ebben az évben került rá sor?
– Ahogyan az átadóünnepségen is elhangozott, a közigazgatás,
a vállalkozói és a civil szféra azon
szereplői részesültek most kitüntetésben, akik a kormányzat válságkezelő tevékenységében aktív részt
vállaltak, és annak eredményeihez
munkájukkal hozzájárultak. Ezen
körön belül négy civil kapott elismerést, és mind a négyen hátrányos
helyzetű gyerekekkel foglalkozó
intézmények képviseletében érkeztünk. A mélyszegénységben élő
gyermekek nevelése-oktatása a gazdasági világválság időszakában még
hangsúlyosabb, mint máskor.
– A szakmai elismerések sorában
hol helyezhető el a most átvett érdemrend?
– Az Apáczai Csere János-díjat is viszonylag kevés pedagógus
mondhatja magáénak, ami kifejezetten az oktató munkáról szól, a
Teleki Blanka-díjat megalapítása
után az elsők között vehettem át, az
integrációs munkáért ítélték meg, a
Várhegyi György-díj a magániskolák, tehát az önkormányzati szektoron kívül végzett pedagógiai tevékenység elismerése, a Promenád-díj
pedig kifejezetten a civil szférán
belüli kitüntetés. Bár a négyből
hármat az elmúlt évben vehettem
át, mégis meglepett valamelyest az

idei elismerés, ami mindenképpen a
legrangosabb valamennyi közül.
– Bizonyára sokan ismerik az
alapítvány és az iskola integrációs tevékenységét, de érdemes ebből az apropóból talán részletesebben is szólni
róla. Mióta és hány helyen folyik ez a
munka?
– Magának az iskolának ez a tizedik tanéve, és a kistérségben Berettyóújfalu központtal – a Rákóczi
és a Hunyadi iskolákban is egy-egy
telephellyel – működik. A környező
települések közül két „útvonalon”
fűztük fel a településeket. Az egyik
irány a Komádi-útvonal: Mezősas,
Körösszegapáti, Körösszakál, Ma
gyarhomorog és Komádi települések,
a másik kör pedig Biharkeresztes és
környéke. A létrejött társulások és a
beutazó tanulók révén most 23 települési önkormányzattal vagyunk
kapcsolatban. Jelenleg 670 a nálunk
tanuló gyerekek létszáma. Az iskola
indulásának az elvi célja csupán a
művészeti oktatás lenne, és van is
egy olyan réteg, ahol e módszerekkel
könnyű jó, látványos eredményeket
elérni. Viszont a hagyományostól
eltérő, speciális vizuális nevelési
módszer már az iskola megalakulása
előtt, az alapítvány munkája révén
elindult. Nagyon fontos ezen belül a
tankönyvek és oktatási segédanyagok
kiadása, melyeket már nemcsak Magyarországon, hanem a határon túli
magyar területeken és Európa más
részein is ismernek és használnak.
Valamennyi vizuális, személyiségfejlesztő módszerünk és technikánk jól
működik. Erre épülnek továbbképzési programjaink. E munkánknak
már a kezdetek óta volt egy olyan
szelete, amely a hátrányos helyzetű
tanulókkal való foglalkozásra irányult. Amikor az egész tevékenység
intézményes kereteket öltött, egy
idő után már a gyakorlatban észleltük, hogy mely csoportok, rétegek
azok, ahonnan nem érkeznek olyan
intenzitással gyerekek. Mivel akkor
még nem volt kötelező a térítési díj,
lehetőségünk nyílt, hogy mi magunk
kezdjük el keresni azokat a tanulókat, akikről azt gondoltuk, hogy itt
lenne a helyük.

– Milyen eredménnyel sikerült az
ő bevonásuk?
– Ezt az intézménytípust igazából felvételi alapján tudják igénybe
venni a tanulók, ami plusz nehézséget jelentett az ő bevonásuknál, de
a gyerekek hosszabb idejű megfigyelésével, mint hivatalosan járható
lehetőséggel sikerült ezt az akadályt
is elhárítani, és mind több gyerek
tehetségét kiemelni, képességeiket
fejleszteni. A kötelező térítési díj
bevezetése után is próbálunk mind
több gyereknek segítséget nyújtani,
hogy bennmaradhassanak, de nyilván ezzel mégis szűkültek a lehetőségeink. A személyes kontaktusok által pedig egyre mélyebb problémák
kerülnek felszínre, ami már az igények jelentkezésénél is egy nagyon
tudatos, szociális munkát jelentő
tevékenység bevonását tette szükségessé a halmozottan hátrányos helyzetű, sok esetben cigány származású
családok esetében. És ennek az eredménye sem maradt el, mert bár, mi
nem úgy találkozunk velük, mint
az általános iskolák pedagógusai, a
rövidebb együtt töltött idő alatt elég
szép eredményeket tudtunk elérni.
– És megmarad-e a kapcsolat az
után, hogy befejezik a tanulmányaikat?
– Nagyon nehéz követni őket,
már csak azért is, mert mi csupán
egy speciális kapcsolatot ápolunk velük, de próbálunk a többi szektorral
is együttműködést kialakítani annak
érdekében, hogy az életük minden
szegmensét megismerhessük, és tudjunk segíteni ott, ahol kell. Ráadásul
a társadalmi összetétel helyenként
más és más, éppen ezért kiemelt módszer az integráció, ami a tehetséggondozás szempontjából is járható út,
hiszen a differenciált foglalkozások
keretében mindenkivel egyszerre, és
mégis személyre szabottan tudunk
foglalkozni. Ezért nemcsak tehetséggondozás és nemcsak felzárkóztatás,
hanem teljes személyiségfejlesztés az,
amire törekszünk, amiben a gyerek a
legfontosabb. Ha ez sikerül, akkor az
iskolák befejezése után sem múlik el
nyomtalanul az itt eltöltött idő.
Kolozsvári István

Székely kapu a legnagyobb székelynek
(Folytatás az 1. oldalról)
A szombati ünnepség tudományos konferenciával folytatódott, melyen kolozsvári,
székelyudvarhelyi és budapesti
szakemberek tartottak előadást
Orbán Balázs és az unitárius egyház kapcsolatáról, Orbán Balázs
szobrairól, történelemszemléletéről, illetve keleti utazásairól.
A rendezvény csúcspontja az
Orbán-kúria – mely most az 1-4.
osztályos diákoknak biztosít helyszínt, illetve Orbán Balázs-emlékszobát rejt – feljárójához emelt székely kapu avatása, megszentelése
volt. A helyiek ünnepi köszöntője
után Berettyóújfalu alpolgármestere is üdvözlő beszédet mondott.
Muraközi István bejelentette:
amikor legutóbb itt voltak, advent

utolsó vasárnapján, még nem volt
biztos, hogy eleget tudnak tenni
a mostani meghívásnak. – Ám az
otthoni változásoknak köszönhetően itt vagyunk, s az elsőkörös
győzelmünket a lengyelfalviaknak
is ajánljuk. Az elhangzott előadások és a csodálatos székely kapu
felállítása cáfolja azt a vélekedést,
hogy nem mindig hálás az utókor.
Igenis, hálás a késői nemzedék,
mert értékeli azt az utat, amelyet
Orbán Balázs megtett, innen indulva, Berettyóújfalun át 1990-ig
képviselte a magyarság érdekeit az
ország házában.
Az ünnepélyes szalagátvágás
és kapuszentelés előtt Hajdó István plébános fejezte ki háláját és
köszönetét minden jelenlévőnek,
hiszen az ünneplők sokasága arra

int, hogy: „Erdély népe, Magyarország, ne féljetek, mert nem vagyunk egyedül!”
A helyi felnőtt kórus és az alsó
tagozatos diákok felemelő műsora után az emlékezők elénekelték
a Székely himnuszt, majd átvonultak a kultúrház udvarán álló
Orbán Balázs-szoborhoz, ahol
székelykeresztúri középiskolások
adtak elő verses-dalos összeállítást, majd az elöljáróságok megkoszorúzták a szobrot. Az újfaluiak nevében Muraközi István
alpolgármester és Nagy László
önkormányzati képviselő, az Orbán Balázs Társaság titkára helyezett el koszorút.
Az ünnepség nemzeti imánk, a
Himnusz eléneklésével zárult.
Nyírő Gizella

Rendőrnap a Szász tanyán
Az országos rendőrnap alkalmából az IPA – Nemzetközi
Rendőr Egyesület – magyar szekciójának debreceni szervezete aktív és nyugállományú tagjainak
rendezett bensőséges ünnepséget
ezúttal Berettyóújfaluban április
23-án.
A vendéglátó város polgármestere, Szeifert Ferenc, alpolgármestere, Muraközi István
köszöntötte a lengyelországi
Poznanból, Rzeszovból, a németországi Schleswig-Holsteinből,
a Kassáról, Nagyváradról és a
Moszkvából érkezett küldöttségeket, a berettyóújfalui kapitányság közrendvédelmi osztályának
vezetőjével, Vadász István alezredessel együtt. A város térségi
szerepének bemutatása után a
küldöttségek vezetői ajándékot
vehettek át a városvezetőktől,
majd a vendéglátás következett
a családi vállalkozásban működő Szász István tanyáján. Ott
már kötetlenebbül üdvözölhették
egymást a rég nem látott kollégák, barátok. Eljött a rendőrnapra Sutka Sándor nyugalmazott

dandártábornok, volt megyei
főkapitány, Mór-Baranyai Gábor, egykori és Lingvay Csaba,
jelenlegi berettyóújfalui kapitány, Bihor megye főkapitánya,
a magyarul tökéletesen beszélő
Adrian Bucur ezredes, de jelen
volt az IPA magyar szekciójának
főtitkára, Szilágy Attila is.
A debreceni tagszervezet elnökétől, Tóth Jánostól megtudtuk,
hogy az IPA a 2. világháború
után jött létre egy angol rendőr
kezdeményezésére. Ma már szerte
a világon több mint 60 országban

van tagszervezetük. A debreceni
szervezet 1992-ben alakult. Szlogenjük: „Servo per amico!”, azaz
„Barátsággal szolgálni!”
A mintegy negyvenfős vendégsereget igazi falusi ízekkel fogadta
a Szász család: volt házi pálinka
kenyérlángossal, tyúkhúsleves,
palócleves, töltött káposzta és sült
csirke. A jó hangulatról cigányzene gondoskodott, Pércsi Dániel
prímás vezetésével. Kikapcsolódásként pedig lovas hintóval is
kocsikázhattak a vendégek.
Nyírő Gizella

Éneklő Ifjúság minősítő kórusverseny
A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – KÓTA Ifjúsági és Zenepedagógiai Szakbizottsága felhívásának eleget téve 2010
áprilisában ismét megszervezték
Hajdú-Bihar megyében is az
idei minősítő kórusversenyeket.
Debrecenben, Hajdúszoboszlón,
Hajdúdorogon és Berettyóújfaluban is.
Április 22-én, csütörtökön, 9
órakor kezdődött a Toldi Miklós
Református Általános Iskola és
a Nadányi Zoltán Művelődési
Központ közös szervezésében a
hangverseny, melyet Szeifert Ferenc polgármester nyitott meg,
emlékezve az Éneklő Ifjúság
mozgalmat 1934-ben útjára indító Bárdos Lajosra és Erkel Ferenc
születésének 200. évfordulójára.
Zenei anyanyelvünk, a népzene
felkarolása érdekében minden
kórus műsorában szerepelnie
kellett a valamilyen rendezőelv szerint összeállított, hangnemben egyeztetett, valóban
„csokorszerűen” (folyamatosan,
hangadás nélkül) összeállított
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népdalcsokornak. Legfontosabb
volt maga az éneklés, a megszólaló zenemű.
A tiszta intonáció, a homogén,
dinamikailag árnyalt, kifejező
produkció, az érthető szövegmondás. A precíz ritmus, jó tempó, a
harmóniai egység.
Összefoglalva: a stílusos zenei
hangzás.
A szakértő, szigorú zsűri tagjai, akik a különböző helyszínekre
utaznak, így biztosítva a megmé-

A résztvevő kórusok és eredményeik:
Pocsaj, Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, és AMI:
Elsősök csoportja (most mutatkozott be először):
oklevél szereplésükért.
Pocsaj, Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, és AMI:
Éneklő csoport: „B” minősítő kategóriában:
oklevél a dicséretes szereplésért.
A kórusok vezetője Kocsis András, aki gitáron közreműködött.
Komádi, Barsi Dénes Általános Iskola:
„Nyitnikék” Kicsinyek Kórusa „B” minősítő kategóriában:
oklevél dicséretes, szép szereplésért.

rettetés országos szintű egyöntetűségét és a színvonal megtartását.
Tamási László, a zsűri elnöke,
Liszt-díjas karnagy, a KÓTA Művészeti Bizottságának tagja.
Dsupin Borbála, a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi
Pedagógiai Főiskolai Karának
adjunktusa.
Szilágyi Péter, a berettyóújfalui Városi Zeneiskola igazgató
karnagya.
Szarka Istvánné

Komádi, Barsi Dénes Általános Iskola:
„Fülemüle” Gyermekkar:
„A” kategóriában ezüst-minősítés.
Mindkét kórus vezetője Debreceni Mária, kórusépítő
munkáját különdíjjal jutalmazta a zsűri.
Berettyóújfalu, Toldi Miklós Református Általános
Iskola: Toldi Gyermekkar:
„A”kategóriában: arany diplomával-minősítés
A kórus vezetője Szarka Istvánné műsorválasztását
különdíjjal jutalmazta a zsűri.
Sándor Zeréndné, a kórusok zongorakísérője, zongorakísérői tevékenységéért külön elismerésben részesült.

Szeretethíd, református önkéntes nap

- fővédnök: Muraközi István, Berettyóújfalu város alpolgármestere 8.00 Gyülekezés, regisztráció (Toldi Miklós Református Általános Iskola udvara)
8.30 Megnyitó: Majláth József lelkipásztor, Muraközi István alpolgármester
9.00 A z önkéntes munkák elvégzése több munkacsoportban:
- szemétszedés a Népligetben a Bihari Természetbarát Egyesület vezetésével
- plakátok eltávolítása oszlopokról, villanydobozokról a város különböző
pontjain, szükség esetén az oszlopok festése
- kerítésfestés a piacon
- lelki szolgálatok a gyülekezetek és a Berettyóparti Nyugdíjas Klub
részvételével
- betegek étkeztetése a kórház krónikus osztályán
- egyéb önkéntes munka
12.30 A z önkéntes nap minden résztvevője vendégünk egy finom ebédre (Toldi
Miklós Református Általános Iskola étkezője)
Nagy szeretettel várunk minden önkéntest (időst és fiatalt egyaránt), iskolai
csoportot, civil szervezetet, egyesületet, hogy együtt tegyünk egymásért és
városunkért, Berettyóújfaluért!
Nemcsak a fenti munkákra várjuk a jelentkezőket, hanem az egyéb ötleteket is
szívesen veszünk!
Jelentkezési határidő: 2010. május 15.
Jelentkezés: a www.refbihar.hu honlapon vagy a 06-70/552-51-90-es telefonszámon.
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IV. Húsvéti játszótér a
Bessenyei-lakótelepen

Fotó: Kari

Az idei évben negyedik alkalommal került megrendezésre
a Fidelitas berettyóújfalui
csoportja által a „Húsvéti játszótér” a város apraja-nagyja
számára.
Immár
hagyományosnak
mondható a nagyszombaton megrendezett vidám húsvéti játszótéri
mulatság, melyhez idén az időjárás is kegyes volt, hisz nemcsak
a színes programok, hanem a jó
idő is kedveskedett a gyerekeknek. A megjelenteket Galló Ferenc, a rendezvény fő támogatója,
egyben fővédnöke köszöntötte.
Első program a lakótelep parkjában elrejtett több száz darab
„nyuszi-tojás” megkeresése volt.
A legügyesebb gyermek 15 csoki
tojásra bukkant. Ezután a résztvevők a rendezvény változatos
programjai között válogathattak:
arcfestés, húsvéti tojásfestés, nyuszifül-készítés, gyurmázás, illetve
a locsolóvers mondó- és aszfaltrajz
verseny. Nagy sikere volt továbbá a helyszínen felállított óriáscsúszdának és az ugrálóvárnak
is, ahol a rendezvény ideje alatt
folyamatosan kígyóztak a sorok.
Keresztúri Norbert fidelitas-tag
és a helyi vállalkozások jóvoltából
10 nyulat és 2 bárányt is simogathattak az érdeklődők, melyek
közül 5 nyuszit fel is ajánlottak
tombola-nyereményként, hiszen
mint minden évben, most is a valamelyik tevékenységbe bekapcso-

lódó gyermek sorsjegyet kapott.
A tombolahúzásra a versenyek
eredményhirdetése után került
sor, melyet minden apróság nagy
izgalommal várt, hiszen a pici,
selymes bundájú nyuszit szívesen
vitte volna haza mindenki.
A Szabó Katalin, Kiss Márta
Enikő és Tikász Ferenc alkotta
zsűri 13 órakor hirdetett eredményt az aszfaltrajz-verseny és a
locsolóvers-mondásban résztvevők között. Valamennyi helyezett
oklevelet és húsvéti ajándékcsomagot kapott:
Locsolóvers-mondó verseny
I. korcsoport: I.: Blahó Tas Tamás, II.: Balla Tamás, III.: Erdei
Nikolett.
Locsolóvers-mondó verseny
II. korcsoport: I.: Tóth Tamás, II.: Szántó Szabolcs, III.:
Körtvélyesi Róbert
Aszfaltrajz-verseny: I.: Balogh Sára, II.: Emmer Nóra, III.:
Garamvölgyi Petra. Különdíjat
kapott: Miklovics Gréta és Rácz
Henriett
Tikász Ferenc, a berettyóújfalui Fidelitas csoport elnöke köszönetet mondott mindenkinek, akik
munkájukkal, támogatásukkal
hozzájárultak a kellemes kikapcsolódást hozó Húsvéti játszótér
sikeréhez. A rendezvény végeztével Galló Ferenc ezúttal is ígéretet
tett arra, hogy a következő évben
újra megrendezésre kerül a Húsvéti játszótér.
Sz. K.

OKJ-s biztonsági őr,
testőr és vagyonőr

tanfolyam indul
május 8-án Berettyóújfaluban.
A tanfolyam elvégzése után állásajánlattal.

Tel.: 06-20/424-1859
Testőrmester Gold Kft.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00313-2008
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

2010. május 7.

Egészségünk védelmében
Berettyóújfalu Város Önkormányzata az „Útkereső” program
keretében egészségügyi rendezvényt
szervezett április 26-án és 27-én a
régi Megyeháza dísztermében, a
Kossuth u. 6. szám alatt. A kétnapos
rendezvény első napján előadásokkal vártuk az érdeklődő közönséget. Balogh Sándorné dietetikus az
egészséges táplálkozásról, a betegségek kialakulásának megakadályozásáról tartott előadást. Elmondta,
hogyan tudjuk egészségünket a legegyszerűbb és a legolcsóbb módon
fenntartani a mai világban. Hangsúlyozta, hogy a szív- és érrendszeri
megbetegedések halálozási aránya
az első helyen áll Magyarországon.
Ezen az arányon lehetne változtatni, ha minden ember csak egy kicsit odafigyelne arra, hogy mit és
mennyit eszik. Ugyanis a keringési
rendellenességek gyakoriságuknál
fogva a fejlett államokban, köztük
Magyarországon is, népbetegségnek számítanak. A halálozás 51%
érbetegségekre vezethető vissza,
az alsó végtagi érszűkület pedig a
felnőtt lakosság 10-15%-át érinti.
A szív-és érrendszeri megbetegedésekről, az érszűkület kialakulásáról
és gyógyításáról dr. Pintér István
pécsi belgyógyász beszélt. Előadásában ismertetett egy új eljárást,
melynek köszönhetően műtét nélkül kezelhető az érszűkület és a különböző érproblémák. A halálozási
arány második helyén a daganatos
betegségek állnak 25%-kal. Az elmúlt negyed évszázadban a rákos
megbetegedések miatt leszázalékolt
egyének száma megduplázódott. A
következő előadó dr. Kóti Csaba
onkológus a szűrések fontosságát
hangsúlyozta. Szerencsére ma már
Magyarországon rengeteg szűrési

NYÁRI TÁBOR
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lehetőség áll a lakosság rendelkezésére. Ezekkel a lehetőségekkel minden embernek élni kellene annak
érdekében, hogyha már ki is alakult
a betegség, de időben észlelik és
kezelik, akkor nem lesz drasztikus
kimenetele.
Mindhárom előadó felhívta a
figyelmet arra, hogy egy kevés odafigyeléssel (táplálkozás, környezet,
mozgás) mennyi mindent tehetünk
az egészségünk megőrzéséért.
Rendezvényünket a második napon termékbemutatóval zártuk. Lehetőség volt arra, hogy az érdeklődők megismerhessék a legegyszerűbb
természet adta élelmektől kezdve a
gyógynövényeken, a természetes és
lúgos vízen keresztül mikkel óvhatjuk meg egészségünket.
A program keretében a rendezvény mindkét napján ingyenes
szűrési (vércukor-, koleszterin-,
vérnyomás- testzsír-összetételmérés
lehetőséget biztosítottunk az érdeklődő közönség számára.
Bíró Istvánné, szakmai vezető
A rendezvény az „Útkereső
Berettyóújfaluban és a környező
településeken élő hátrányos helyzetű
munkanélküliek vagy inaktív személyek munkaerő-piaci esélyeit és
társadalmi beilleszkedését elősegítő
program” keretében valósult meg.
TAMOP-5.3.1-08 /2-2009-0092

Lisztes Éva

Autósiskolája
Nyilvántartási szám: 09-0017-07

Kedves Szülők!
Az Összefogás
Berettyószentmártonért
Egyesület az idén is
meghirdeti

nyári táborát
2010. július 5–9-ig.
Jelentkezni lehet:
Bodnár Andrásné
tanár néninél a Hunyadi
Mátyás Tagiskolában
(Puskin u. 44.).
Jelentkezési határidő:
június 30.

A tábor részvételi
díja:
6.000 Ft/fő,

ami magában foglalja
a programokat
(múzeumlátogatás, kirándulás, stb.) és az ebédet.
Telefon: 500-127 vagy
70/316-5402
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

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
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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

A Berettyóújfalui Református
Egyházközség,
a Toldi Miklós Református Általános
Iskola és a Szivárvány Református
Óvoda hírei
Május 9-én, vasárnap, este 6 órai kezdettel kórushangverseny lesz a
templomban a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem vegyeskara
szolgálatával. Vezényel Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy és Márkus Zoltán, valamint a zenepedagógiai tanszék hallgatói. A belépés
díjtalan, perselyadományaikkal a kórust támogatjuk.
Május 13-án, Áldozócsütörtökön, délelőtt 10 órakor tartunk istentiszteletet a templomban és az imaházban.
Május 15-én, szombaton konfirmandus nap a Debreceni Református
Kollégium Gimnáziuma szervezésében.
Május 18–21-ig, keddtől péntekig lesznek bűnbánati alkalmaink,
délután 4 órakor a Wesselényi utcai imaházban, este 6 órakor a
Kálvin téri gyülekezeti teremben.
Május 20-án, csütörtökön, délután fél 2-kor pünkösdi istentiszteletet tartunk a Mátyás utcai Szociális Otthonban a gyülekezet
szolgálatával.
Május 21–22. ünnepi rendezvények a berettyóújfalui Város napja
alkalmából.
Május 22-én, szombaton Szeretethíd Kárpát–medencei református
önkéntes nap. Megnyitó 8,30-kor a Toldi Miklós Református Általános Iskola udvarán.
Május 22-én, szombaton, délután 3 órakor lesz a templomban
konfirmandus testvéreink vallás és fogadalomtétele.
Május 23-án, pünkösd vasárnap, délelőtt 10 órakor lesz úrvacsorás
istentisztelet a templomban és az imaházban. Délután 2 órakor úrvacsorás istentisztelet a Fényes-Ház Gondozószolgálatnál a gyülekezet
szolgálatával. 3 órakor istentisztelet az imaházban.
Május 24-én, pünkösd hétfőn, délelőtt 10 órakor lesz ünnepzáró
istentisztelet a templomban és az imaházban.
Május 28-án, pénteken, délután 4 órakor ballagási ünnepség lesz a
Szivárvány Református Óvodában.
Május 29-én, szombaton Egyházmegyei sportnap, helyszín: a Toldi
Miklós Református Általános Iskola és az Eötvös József Szakképző
Intézet sportpályái. Regisztráció 8 órától, kezdés 9 órakor.
Minden alkalmunkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk
Kedves Testvéreinket.
Áldáskívánással: a Berettyóújfalui Református Egyházközség
Új utakon Berettyószentmártonban
Berettyóújfalu Város Önkormányzata sikeresen pályázott az
Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett
“Önkormányzati utak” fejlesztése címû pályázati kiírásban.
A „Belterületi gyûjtõutak felújítása a biztonságos közösségi
közlekedés kialakítása érdekében Berettyóújfaluban” címû,
ÉAOP-3.1.2-2007-0073 azonosító számú pályázat pozitív
elbírálásban részesült, azt az Európai Unió és a Magyar Állam
154 755 900 forinttal, 90% - os támogatási intenzitás mellett
támogatta, így az önkormányzat összesen 171 951 000
forintból gazdálkodva újíthatta fel a berettyószentmártoni
Nadányi, Makó és Morotva utcákat.
Kedvezményezett:

Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult
meg.

“BELTERÜLETI GYÜJTÕUTAK FELÚJÍTÁSA A BIZTONSÁGOS KÖZÖSSÉGI
KÖZLEKEDÉS KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN BERETTYÓÚJFALUBAN”
ÉAOP-3.1.2-2007-0073
A projekt az Európai Unió támogatásával,az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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Kultúra – Sport

Művészet és természetvédelem – kisgyerekszemmel

Május első vasárnapján a
Toldi Miklós Református Általános Iskola diákjai a délelőtt 10
órakor kezdődő istentiszteleten
ünnepi anyáknapi szolgálattal köszöntötték a református

templomban és a Wesselényi utcai imaházban az édesanyákat,
nagymamákat, dédnagymamákat és asszonytestvéreinket, akik
egy bibliai Igés kártyát is kaptak
ajándékba.

Elértük a „kritikus tömeget”!

Fotó: Kari

A Föld napján, április 24-én a
Bihari Természetbarát Egyesület
újra nyeregbe szólította a város
kerékpárosait.
A negyedik éve megrendezett
bringás nap a jól megszokott délelőtti Critical Mass kerékpáros
felvonulással kezdődött, melynek
üzenete: Szokásainkon változtassunk, ne az éghajlaton!
Mind a résztvevők – helyi rekordot döntő – 130 fős számából,
mind a felvonuláson tapasztalt
előzékenység és egymásra figyelés
alapján bátran kijelenthetjük, itt,
az ország keleti szegletén nyugati
városokat megszégyenítő kerékpáros kultúra van kialakulóban.
Reméljük, a környezetbarát,
csendes, egészséges, alakformáló
kerékpározás alternatívája eszébe
jut majd azoknak a közlekedési
lámpánál sorba álló autósoknak
is, akik egy zöld jelzés alatt már
nem tudnak átjutni a belvároson,
a kocsik egyre növekvő száma miatt.
Korábban a fejlettséget az egy
főre jutó autók számában mérték
– mi inkább a kerékpáros közlekedésben hiszünk, mint az előbbiből
következő közlekedési dugókban.
Berettyóújfaluban nincs olyan
távolság, melyet ne lehetne kerékpárral leküzdeni, ráadásul a
kedvezőtlen közlekedési lehetőségek miatt is a kerékpár a legjobb
megoldás.
Modern korunk négykerekű
vívmányát már-már nélkülözhetetlennek érezzük, holott számos bosszúság ebből fakad: por,
szmog, zaj, idegesség, baleseti
kockázat, szép sárga csekkek tömkelege, üzemanyagszámla, szervízdíj és a szlogenünkhöz kötődő
üvegházhatás.
Hagyjuk otthon az autót, és
pattanjunk bringára már holnap!
A felvonulás után a komolyabb
testmozgásra vállalkozó 40 kerékpárossal idén is a zöldellő természet felé vettük az irányt, ezúttal
Bakonszeg kevesek által ismert

nevezetességeit felkeresve. Bár a
legtöbben hallottak már Bessenyei György egykori lakóházáról,
vagy a Nadányi-Miskolczi kúriáról, Kádár vitéz feledésbe merülő
sírját, és az annak otthont adó
dombot már kevesebben ismerik.
A nevezetességek felkeresése után
végül a Kék-Kálló változatos, a
Bihari-Síkra nem jellemző ligetes
partján tértünk vissza Berettyóújfaluba.
Mivel minden évben igyekszünk újdonságot csempészni a
programba, ez idén sem történt
másképp. Az országban egyedülálló módon Critical Mass Night
éjszakai felvonulást rendeztünk,
melynek szükségességét a megjelenő 107 bringás is igazolta.
Felemelő látvány volt a kivilágított, nyugodt, lassan kígyózó
fényáradatot látni a város főútján,
melyen egy átlagos este olykor
csak a padlógázzal értelmetlenül
gyorsuló autók keltik fel az ember
figyelmét.
Most kedvedre villoghatsz,
sőt, a lámpa kötelező! – ezzel a
szlogennel próbálunk rávilágítani a kerékpáros világítás, illetve a
kerékpárosok láthatóságának fontosságára.
A biciklis időnként rákényszerül a közút használatára, ahol
bárki is a vétkes, a kerekező húzza
a rövidebbet. Tegyünk hát saját
biztonságunk érdekében, legyünk
láthatók éjszaka is!
A felvonulás fotó és videofelvétele mellett további sport,
kulturális és környezetvédelmi
programunkról is tájékozódhat
honlapunkon, a www.biharite.
hu-n.
Reméljük, a városban és a Biharban élők növekvő elismerése
mellett idővel a városi ifjúsági és
sport bizottság szemében is helyi
értéket, közösségi programot teremtő szervezetként ismerik majd
el a Bihari Természetbarát Egyesületet.
Hegedűs Zoltán, elnök

ban” címet viselte az országos rajzpályázat. Ebből következett, hogy
a gyerekeknek a tűz témakörében
kellett elkészíteniük munkáikat,
melyre 36 településről közel 400
gyermekmunka érkezett. Egy 3
tagú szakmai zsűri értékelte őket:
Rákóczi Zoltánné óvodai – vizuális szakértő, Fenyesvölgyiné Tóth
Zsuzsa grafikus, Fenyvesvölgyi
Tamás festőművész, tanárok.
Véleményük szerint a pályázatra láthatóan nagy műgonddal
készült alkotások érkeztek, de a
gyerekek megőrizték életkori sajátosságaikat, egyéni és gyermeki
látásmódjukat, melyekből kitűnik
a kisgyerek egyénisége, megélt tapasztalata, érzelemvilága, vágyai.
Érezhető a rajzokban együtt-lélegzésük a természettel és óvó-féltő
magatartásuk. Érvényesülnek az
alkotó módszerek, festői hatások
és a kisgyermek gondolkodását jellemző képszerkesztés. Színhasználatuk gazdag, a téma képileg és vizuálisan szépen megfogalmazott.
Találkoztak jó és rossz élményeket
elmesélő, cselekvéseket ábrázoló
gyermekmunkákkal. A rendezvényen 13 helyezést és 13 különdíjat
osztottak ki, akik oklevelet és szép
ajándékokat vehettek át. 167 kisgyermeknek munkáját javasolta a

3 éves különdíjas: Hajdú Dorina, 3 éves,
Gyermekkert Tagóvoda, Berettyóújfalu
4-5 éves díjazott, különdíjas: 1. Pap
Ármin, 5 éves, Joó János Óvoda, Eger 2. Répási
Dóra, 5 éves, Eszterlánc Óvoda, Hajdúsámson
3. Ballai Anna, 5 éves, Gyermekkert Tagóvoda,
Berettyóújfalu
Különdíjasok: Antal Róbert, 5 éves, Tócoskerti
Óvoda, Debrecen Szűcs Krisztina, 5 éves, Igazgyöngy Művészeti Iskola, Eszterlánc Tagóvoda,
Berettyóújfalu Németh Szofi, 5 éves, Szabó
László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Hajdúszoboszló Jenei Ákos, 5 éves, Bakonszegi

Fotó: Kari

zsűri kiállításra, akik emléklapot
kaptak, és jelenleg az óvoda falait,
csoportszobáit, folyosóit díszítik. A
házigazda székhelyóvodások munkáit a fair play szabályai szerint a
többiekétől külön értékelték.
Szeifert Ferenc polgármester is
köszöntötte a kicsinyeket és valamennyi résztvevőt, és a Föld napja
alkalmából az őselemekről beszélt.
A föld, a víz, a levegő, a tűz, melyeket csak az ember volt képes kordában tartani és a maga javára fordítani. Ezután az eredményhirdetés
következett, melyet már nagyon
vártak az apróságok. A díjakat a
polgármester és Muraközi István

Tagóvoda, Darai Szabolcs, 5,5 éves, Árpád Óvoda,
Püspökladány, Szűcs Gabriella, 5 éves, Eszterlánc
Tagóvoda, Berettyóújfalu
6-7 éves díjazott, különdíjas: 1. Zabos
Carmen Bianka, 6 éves, Szabó László Alapf.Műv.
okt. Intézmény, Hajdúszoboszló 2. Kovács Ottó,
6 éves, Igazgyöngy Művészeti Iskola, Eszterlánc
Tagóvoda, Berettyóújfalu 3. Nagy Máté, 7 éves,
Joó János Óvoda, Eger
Különdíjasok: Szeles Luca, 6 éves, Bethánia
Óvoda, Szikszó, Kelemen Mónika, 6 éves Szabó
László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Hajdúszoboszló Szabó Balázs, 6 éves, Igazgyöngy

alpolgármester közösen adták át.
A rendezvényt Kocsis Csaba énekmondó és az ötéves Porkoláb Lili
szavalata színesítette.
Az eredményhirdetést követően a vendégek tea és frissensült
pogácsa mellett beszélgethettek,
a város vezetői pedig egy rövid
ismerkedés után együttműködési megállapodást írtak alá Török
Istvánnéval együtt a testvérváros,
Margitta óvodáinak – ahol jelenleg 610 gyermek nevelését végzik
és közülük 170 magyar nemzetiségű – képviselőivel a szakmai
kapcsolattartásról.
L. M.

Művészeti Iskola (Székhely Óvoda, Berettyóújfalu),
Kun Szabolcs, 6 éves Gyermekkert Tagóvoda,
Berettyóújfalu
Székhely Óvoda, Berettyóújfalu
3 éves díjazott: 1. Nagy Sára, 3 éves
4-5 éves díjazott, különdíjas: 1. Ivascu Júlia, 5 éves 2. Kovács Nikolett, 4,5 éves 3. Molnár
Csaba, 5 éves
Különdíjas: Madarász Réka, 4,5 éves
6-7 éves díjazott, különdíjas: 1. Veres Péter, 6 éves 2. Szakállas Tamás, 6 éves 3. Lisztes
Bence, 6 éves
Különdíjas: Antal Orsolya, 6 éves

Egy őszinte barátság fültanúi lehettünk
- Dr. Balázs Lajos erdélyi néprajzkutató könyvbemutatója Az igazi intellektusok a határsorompókon keresztül is megtalálják
egymást. Ennek voltunk tanúi azon
a könyvbemutatón, melyen dr. Balázs Lajos erdélyi néprajzkutató
„Amikor az ember nincs es ezen a
világon” című könyvét és a szerzőt
Füredi Józsefné nyugdíjas magyartanárnő mutatta be a Bihari
Múzeumban április 29-én. A mindenki által Zsófika néniként ismert
tanárnő a rendezvényen elmondott
beszédét juttatta el szerkesztőségünk
számára. (a szerk.)
– Személyes dologgal kezdeném. Dr. Balázs Lajos tanárnak
nem ismeretlen Berettyóújfalu,
többször járt már itt – némi túlzással azt is mondhatom, egy kicsit „hazajön”. Több mint ötvenéves barátság köt össze bennünket.
Annak idején diákkorunkban
„divat” volt a külföldi diákokkal
való levelezés. Leveleztünk szovjet
diákokkal, franciákkal – ki milyen nyelvet tanult – és természetesen a szomszéd országokban élő
magyar diákokkal. Jó alkalmak
voltak ezek a nyelv gyakorlására,
egymás hazájának megismeréséhez is. Osztályunk lánytanulóinak névsora elkerült valahogy egy
brassói fiúosztályhoz, ők kiválasztottak egy-egy nevet, és jött
a bemutatkozó levél, s ment rá a
válasz. Így kaptam én is Balázs
Lajostól egy bemutatkozó levelet,
s válaszoltam rá. Jöttek-mentek a
levelek, bemutattuk családunkat,
iskolánkat, szűkebb, s tágabb
környezetünket, vallottunk álmainkról, vágyainkról, céljainkról.
Személyes találkozásról szó sem
lehetett több okból. Folyt a levelezés, közben mindketten családot

alapítottunk, diplomát szereztünk. Végre – tizenhat év levelezés
után – találkozott személyesen is
a két család. A levelezés, barátság
folytatódott tovább, kibővülve a
gyermekek, később az unokák barátkozásával. Amikor lehetőségük
volt jönni „nyugatra”, mindig betértek hozzánk jövet-menet, vagy
kifejezetten hozzánk jöttek hosszabb-rövidebb időre, mentünk
mi is hozzájuk. A rendszerváltás
után szabadabban mozoghattunk mindketten, volt szerencsém – s remélem még sokáig lesz
is – vendégül látni őket, miután
egyedül maradtam is. Az elmúlt
két évben hosszabb időt töltöttek
nálam, élvezték berettyóújfalui
fürdőnk vizének gyógyító hatását
is. 2008-ban ellátogattunk ide
a múzeumba is – őrzi nyomát a
vendégkönyv -, ahol Lajos megjegyezte: „Ha muzeológus lennék,
ellopnék néhány ötletet.” Ki tehát
dr. Balázs Lajos? Néprajzkutató.
Nyugdíjas középiskolai tanár és
aktív egyetemi docens a csíkszeredai Sapientia Egyetemen. A ’60as években a bukaresti egyetemen
tanári pályára készülő diákot
hamar „megfertőzte” a néprajz.
Egyik tanára biztatására kezdte el
gyűjteni a lakodalmi népszokásokat Csíkszentdomokoson (Csíkszeredától 30 km-re lévő 7 ezres
falu). A gyűjtés eredménye doktori disszertáció lett 1976-ban.
Folytatva a munkát 1983-ban elkészült az első könyv, „Az én első
tisztességes napom” címmel, egyelőre az asztalfióknak. 1994-ben
jelent meg. A fiatal kutatót rabul
ejtette a falu. Csokorba szedte a
temetéssel, a gyásszal kapcsolatos

szokásokkat, és 1995-ben „Menj
ki én lelkem a testből” címmel
megjelent a második könyve.
Ezt követte a „Szeretet fogott el a
gyermek iránt” címmel a terhességgel, szüléssel, babagondozással
kapcsolatos hiedelmek, szokások
számbavétele. Születés, házasság,
halál – három alapvető sorsforduló az ember életében. De az ember
életét születésétől haláláig át meg
átszövi a nemiség. A most megjelent „Amikor az ember nincs
es ezen a világon” című kötet a
nemi erkölcsöt, nemi szokásokat
kíséri figyelemmel a gyermek
kukucskáló, leskelődő kíváncsiságától egészen az időskor nosztalgikus emlékezéséig. A négy
könyvben közös, hogy ugyanazon település szokásvilágát térképezi fel, ez egyedülállóvá teszi.
Csíkszentdomokos hálából ez év
januárjában díszpolgárává avatta. Közös a könyvekben, hogy a
cím egy-egy adatközlő vallomásából kiemelt rövid, tömör megfogalmazása a téma lényegének.
Közösek az adatközlők. Utolsó
könyvének adatközlői között ott
találjuk azokat a 70-80 éves nőket
és férfiakat, akik negyven évvel
ezelőtt is adatokat szolgáltattak.
Több ezer kérdőívet és mélyinterjút dolgozott fel a szerző. Közben
1999-ben nyugdíjba ment a Márton Áron Gimnáziumból, de nem
sokáig pihent. 2000-2001-ben
már ott bábáskodott a Sapientia
Egyetem létrehozásánál. Szinte a
semmiből kellett megteremteni
az egyetem személyi és tárgyi feltételeit megfeszített munkával és
tempóban. Munkája mellett férj,
két felnőtt gyermek édesapja, öt
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Édesanyák vasárnapja

Ahogy a kisgyerekek pár év
után kinőnek az óvodából, úgy
annak a rajzpályázatnak az eredményhirdetési rendezvénye, melyet 12 éve minden évben a Föld
napjára szerveznek, is kinőtte
már a Radnóti Székhely Óvoda
legnagyobb csoportszobáját az érdeklődés nagysága miatt. Érintett
óvodások, kis- és nagytestvérek,
apukák, anyukák, nagyszülők
voltak most is kíváncsiak csemetéjük munkájának értékelésére,
díjazására, melyet április 22-én
tartottak az intézményben. A Vass
Jenő Óvoda és Bölcsőde dolgozói
nevében Török Istvánné óvodavezető köszöntötte megjelenteket, azokat is, akik helyszűkében
csak a folyosón hallhatták a bent
történteket. Köszöntötte Szeifert
Ferenc polgármestert, Muraközi
István alpolgármestert, Györgyfi
Sándor tűzoltó őrnagyot és külön
szeretettel a testvérvárosunkban
dolgozó margittai óvónőket és
valamennyi kolléganőjét, akik elküldték ügyes kezű gyermekeik
rajzait, és a rendezvényen együtt
örültek velük. Minden évben a
természetvédelemhez kapcsolódó
témájú pályázatot hirdetnek az
óvodáskorú gyermekek számára.
Idén a „Szikra pattan, tűzláng lob-

unoka boldog és büszke nagyapja, akiknek az életét is féltő,
óvó szeretettel, gondoskodással
egyengeti.
Visszatérve a könyvekhez, a
témák érdekessége mellett erénye
az ízes, élvezetes, szép székelymagyar nyelv, nem nélkülözve
a legendás székely humort sem.
A nemi erkölcsről, szokásokról
szóló könyv tizenöt év kemény
munkájának gyümölcse. A szerzőt sokszor gyötörték kétségek
írás közben. Erről valljon ő maga
– nem szó szerint idézem a könyv
bevezetőjének befejező sorait.
– Évek óta hordoztam ezt a témát magammal, mint terhes nő
a magzatát. Sokszor gyötrődtem,
vívódtam, ki tudom-e hordani?
Nem vetélek-e el? Nem lesz-e koraszülött? S ha megszületik, életre
való lesz-e? Most, hogy megvan
mind a 23 fejezet, úgy látom
egészséges, és megvan mindene.
S ezt már én teszem hozzá, hogy
életrevalóságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy decemberi
megjelenése óta második az eladási listán. Tárgyalnak a második kiadásról. Jó szívvel ajánlom a
könyvet elolvasásra, megvételre.
Füredi Józsefné
nyugdíjas pedagógus
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Sport – Hatodik

Ha tavasz, akkor diákolimpia

A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ programjai

- Ökölvívó utánpótlás diákolimpia -

Március 30-ától április 3-ig
tartott a négynapos ökölvívó
utánpótlás diákolimpia döntője
Pécsett. Berettyóújfaluból, illetve
a helyi ökölvívók közül már „kinőtt” nem egy igen sikeres bokszoló vett részt. Legutóbb Török
János, aki azóta már Debrecen
színeiben vívja mérkőzéseit, és
jelenleg Azerbajdzsánban az ifi
világbajnokságon képviseli Magyarországot. Nemes József edző
szerint legalább ilyen eredményt
érhet el majd a most szárnyait bontogató Kovács Róbert a
Bakonszegi Általános Iskola „Jó
tanulója, jó sportolója”.
A kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkező fiú bizonyítja, hogy a sport igenis összeegyeztethető a tanulással, hiszen
a sportban is a legjobbak között
találjuk. A 261 főt felvonultató
ökölvívó utánpótlás diákolimpián csak az elődöntőben kapott
ki ellenfelétől, aki egyébként tavaly is magyar bajnok lett. Ebben
az évben is ő diadalmaskodott,
ezért Robi az így is nagyon szép
harmadik helyezést szerezte meg.

2010. május 7.

oldal

Május
8., 8–16 óráig: Bababörze
8., 20 óra: Koncert a Parola Pinceklubban: Blind, Myself, Fish, Hope
to believe
13., 14 óra: Együtt-Egymásért Klub
19.: 14 óra: Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete – klubfoglalkozás
19., 16 óra: Tájak Korok Múzeumok Egyesület bihari tagcsoportjának
összejövetele
22., 9 óra: II. Bihari kistérségi népdalverseny
Színház
Május 11., 19.00: Betegség miatt új időpontban: A miniszter félrelép
Június 1.: Hyppolit, a lakáj
Jegyek 2500 forintos áron kaphatók a művelődési központban, illetve
az (54) 500-023-as telefonon igényelhetők. A bérletek érvényesek.
A kadett kategória, melyben képviseli egyesületét, első éves versenyzője (15-16 évesek), de jövőre
ugyanebben a kategóriában akár
ő lehet a bajnok is.
A BMSE ökölvívói számára
továbbra is feszes a program, hiszen május 15-16-án Hajdúböszörményben, a Hajdú-kupa országos versenyen indulnak, majd
következik június 4-5-én a mezőkövesdi országos verseny. A nyár
legnagyobb csemegéje azonban a

nemzetközi Bornemissza Gergely
Emlékverseny, Egerben lesz.
Az egyesület megköszöni támogatói segítségét: Aranyi Károly,
Almási Sándor és a Jani Csárda.
Továbbra is várják fiúk és lányok jelentkezését (11 éves kortól) edzéseikre (hétfőn, szerdán
és pénteken, 16 órától 17.30-ig),
amelyek új helyszínen, a Berettyó
Budo SE Vágóhíd u. 6. sz. alatti
sportházában zajlanak.
R. S.

Minden héten, kedden, 14 órától Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete – Hagyományőrző népdalkör összejövetele
Minden csütörtökön, 15 órától Pávakör
Minden héten, kedden és csütörtökön, 15 órától csontritkulást megelőző gerinctorna

Klubhírek
A Családsegítő Szolgálat
(4100 Berettyóújfalu, Kossuth u.
6.) májusban indítja az „Állástalálók Klub” (ÁK) elnevezésű
programját. Várjuk a 45 éven fe-

Anyakönyvi hírek
Születtek
Március
31.: Rácz Barbara Klaudia (Rácz
Sándor – Mezei Mária) (Debrecenben született)
Április
15.: Boros Réka (Boros Barnabás
Lajos – Balogh Judit)
22.: Kocsis Lóránt László (Kocsis
Ferenc László – Zsiga Ivett Irén)
Házasságot kötöttek
Április
24.: Cseh Árpád – Domján Zsuzsa
Elhunytak
Április
16.: Tóth Mihály (1936)
16.: Szurkos Anna Erzsébet
(1939)
22.: Nádházi Gusztávné Veres
Mária (1927)

lüli munkanélküliek jelentkezését
személyesen a szolgálatnál munkanapokon, 8.00–15.30 óráig.
Érdeklődni Goronné Ondré Katalinnál és Pete Juditnál lehet.

Kyokushin karate diákolimpiai döntő
Szeghalmon rendezték meg
a Kyokushin karate diákolimpiai döntőjét. Az ország három
területéről bejutott versenyzők
indultak a 16-os tábláról. A 300
döntőbe került versenyző között
20 Berettyó Budo SE versenyzőt
láthattunk.
Az igen jól sikerült diákolimpiai selejtező után, ahol szinte
mindenki kvalifikálta magát a
döntőbe, maga a megmérettetés
már nem sikerül ilyen jól. Nem
csak nekünk, más egyesületeknek sem, ugyanis ebben az évben
senkinek nem sikerült kimagaslót nyújtania. Az érmeken 15-20
egyesület osztozott, átlagban 4-5
érmet szerezve.
Egy diákolimpiai aranyérmet

szereztünk Dávid Máté által, aki
a gyerek II. kategóriában állhatott
a dobogó legmagasabb fokára.
A lányok kitettek magukért,
hiszen nagy reménységünk, a
minden versenyen érmes Kiss
Imola most is ezüstérmet szerzett
a serdülő lányok között. Bronzérmet sikerült „összeverekednie”
Vass Viktóriának és Lisztes Lillának az ifjúsági kategóriákban.
A junior fiú mezőny nagyon
erős volt, hiszen ez a verseny az
EB-re válogató verseny is volt
egyben. A juniorok között Papp
Árpád képviselte egyesületünket,
aki nagyon balszerencsés módon,
egy szabálytalan technikát követően eszméletét vesztette. Ellenfelét leléptették, így továbbjutott,

Szép sikerek a XI. Fekvenyomó
diákolimpia döntőn!

de mert fej-KO-t szenvedett el, az
orvos nem engedte tovább versenyezni, ezért a harmadik hellyel
kellett beérnie.
Öt érmünk kb. 25 %-os teljesítmény, mely az érmek számát
tekintve nem annyira, a százalékos teljesítmény tekintetében
azonban igen rossz eredmény.
Annak köszönhetően, hogy sok
egyesület szerzett érmet, így is a
közvetlen élmezőnyben, az első
nyolcban vagyunk. A következő
megmérettetésen, május 8-án
Tarjánban gyerek, serdülő és
felnőtt C-kategóriás versenyen
gyarapíthatjuk pontjainkat, és
erősíthetjük, illetve javíthatjuk
helyezésünket a pontversenyben.
R. S.

Sporteredmények

Eredmények:
Országos diákolimpiai bajnok: Somogyi Edina, Mos Fanni, Abelovszi
Erzsébet, Mező Károly, Bácsi Dávid, Mikula Norbert, Balibán Márk
Ezüstérmes: Derján Zsuzsanna, Lakatos Mária, Fejes Katalin, Rézműves
József, Jónás Imre, Kalugyer Tamás
Bronzérmes: Kötélverő Beáta, Zsiga Dávid
További helyezettek: Fekete Viktória, Budai Lajos, Gulya János negyedik helyezettek, Oláh Zoltán hatodik helyezett és Maros Melinda, Fodor
Bence, Jakab János, Gombos Attila, Cseke László nyolcadik helyezést
ért el
Felkészítő: Ungai János testnevelő

A hagyományokhoz híven ismét ünnepelt a város 2010. május
1-jén. A szokatlanul meleg idő számos berettyóújfalui polgárt csalt
ki a Nadányi Zoltán Művelődési Központ által szervezett színes és
változatos programokra. A részletekről következő számunkban olvashatnak.

Meghívó

0:2
3:0

U-19
Balkány – BUSE 
BUSE – Kemecse 

0:4
2:0

U-16
Balkány – BUSE 
BUSE – Kemecse 

2:0
4:3

U-13
BUSE – Derecske 

Személyszállítás 2 db 15 fős
kisbusszal, számlaképesen.
Érdeklődni lehet 06 20 3174332, 54/402-661). T. Balogh
Sándor.
Milliókat spórolhat! Legjobb
lakáshitel, hitelkiváltás
pénzintézettől függetlenül.
Tájékozódjon ingyenesen.
Telefonszám: 30 513-1357.
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.

Szeretettel várunk minden résztvevőt és érdeklődőt
a II. Bihari kistérségi népdalversenyre!

Magyar Kupa mérkőzés
Kaba – BUSE 
1:3

mint a női V-VI. korcsoportos csapat
a harmadik helyen végzett. Kiemelkedő eredményt ért el Mikula Norbert,
aki a 400 fiú versenyzőből abszolút
bajnoki címet szerzett, és Somogyi
Edina, aki a 200 női versenyző közül
abszolút harmadik helyezést ért el. A
diákolimpia negyedik állomása volt
az „Iskolák nagydíja” versenysorozatnak, amit az Eötvös József Szakképző
Iskola fiú csapata megnyert, valamint
a női csapat bronzérmet szerzett.

Fotó: Kari

Futsal NB I.
Dunavarsány – MVFC  2:13
MVFC – Rubeola FC Csömör 
6:4
Futball NB III.
BUSE – Balkán 
Kenecse – BUSE 

Április 16-18-ig Budapesten rendezték meg a XI. Fekvenyomó diákolimpia döntőjét. A döntőn 58 iskola
több mint 600 versenyzője vett részt
három korosztályban. Megyénket a
berettyóújfalui Eötvös József Szakképző Iskola 24 diákja képviselte. A
versenyzők hét arany, hat ezüst és két
bronzérmet szereztek, valamint több
értékes helyezést. A csapatversenyeken
az V. korcsoportos fiúcsapat első, míg
a fiú VI. korcsoport második, vala-

apróhirdetések

4:1

K ézilabda
Női megyei
BMSE – Hajdúnánás  31:30
Nádudvar – BMSE 
25:23
Férfi NB II.
BMSE – Újkígyós 

34:28

Ifi
BMSE – Újkígyós 

38:23

Időpont: 2010. május 22., 9 óra
Helyszín: a Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagyterme
Két ország, egy cél,
közös siker!

Árop-1.1.5-08/c/a-2008-0030

Röplabdás sikerek
A 90-es évek végén volt városunkban egy NB II-es röplabdacsapat. Hosszú évek óta nem
túl sok hírt lehet hallani az egykor országos szinten is jegyzett
röpisekről. Pedig a gimnázium
bázisán Gyula Ferenc és Pántyáné
Fazekas Veronika testnevelők
szakmai munkája révén továbbra
is folyik az utánpótlás-nevelés.
Az egykori NB II-es csapat kiegészülve több fiatal játékossal az
elmúlt időszakban csaknem minden évben megnyerte a megyei
bajnokságot, és a strandröplabdabajnokság „kelet körén” is több
érmes helyezést sikerült elérniük.

Tették mindezt minden támogatás, hírverés nélkül a mozgás, a
sport öröméért.
Az idei szezonban a megyei bajnokságban történő indulás jogát
átadva a gimnázium fiatal csapatának, az „öregek” beneveztek a
regionális bajnokságra. Az Északalföldi Régióban Debrecen és Kunhegyes mögött a 3. helyen végeztek.
Az április 24-én Gyöngyösön megrendezett Észak-Magyarországgal
összevont döntőn Salgótarján és
Ózd legyőzésével szép sikert elérve
az 5. helyet szerezték meg a beret�tyóújfalui „öreg fiúk”.

R. S.

Hirdessen a Bihari

„A berettyóújfalui kistérség fejlesztési és
együttműködési kapacitásainak
megerősítése”

Hírlapban!
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