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Szent István 
Népe, 

quo vadis 
(hová tartsz, 
merre mégy)?

Ezer egynéhány éve él, időnként po-
rig semmisül, majd mint a főnix madár 
romjaiból, újraéled, túlél, teljes arculat-
váltásra kényszerül e nemzet. István-
Koppány, az őshazából hozott törzsi élet-
mód, pogány mítoszok és a keresztény 
államiság. Német-római, tatár, török dú-
lások és hódító, nagyhatalmi ambíciók. 
Nagy és kiskirályok, dicső hadvezérek 
és hazaárulók. Magukat politikusoknak 
nevező, dicstelen pojácák, saját zsebre 
dolgozó privatizátorok és nemzetféltő, 
nemzetmentő hazafiak, reformerek, 
mártírok. Egyszóval több mint ezer évig 
nem és ma sem unalmas a lét a Kárpát-
medencében.

Pszichológusok, szociológusok 
mondják, a kollektív akarat a romokból 
is új életet teremthet. A krízishelyze-
tek pozitív mentalitást, pozitív emberi, 
nemzeti tartást hozhatnak. Történel-
münk erre a megállapításra is jónéhány 
példával szolgál. Talán elég, ha csak IV. 
Béla tatárdúlás utáni országépítésére, a 
török uralmat követő elnéptelenedett 
országrészek betelepítésére, a Trianon 
által megcsonkított ország újraszervezé-
sére, avagy a II. világháborút követő új-
jáépítésre gondolunk. Természetesen és 
szerencsére a megsemmisülések mértéke 
nem azonos, de sajnos bizton állíthatjuk, 
hogy az elfuserált rendszerváltás, az azt 
követő országkiárúsítás, a magukat de-
mokratikusnak nevező dilettáns és rabló 
kormányok - megspékelve egy gazdasági 
világválság minden áldásos következmé-
nyével - eredményeként ismét ,,padlót 
fogott”, történelmi mélypontot él át az 
ország.

Az európai tradicionális polgári de-
mokráciákban példa nélküli a Fidesz 
Magyar Polgári Párt által elért tavaszi 
választási siker. Siker és óriási teher a 
2/3-os  felhatalmazás, annál is inkább, 
mert a statisztikák szerint ezek azért a 
választásra jogosultak alig több, mint fe-
lének voksai. Valószínűleg Orbán Viktor 
miniszterelnök is ezt mérlegelhette, ami-
kor nemzeti együttműködést hirdetett. 
Mert együtt kell működnünk a határon 
kívül rekedt magyarsággal. Megbékélni 
azokkal is, akik meggyőződésből vagy 
ilyen-olyan érdekeltségből határozottan 
színt vallottak egyik vagy másik olda-
lon, de nem ártottak nekünk. Megértés 
a hezitálókkal, a dilemmázókkal, azok-
kal, akik nem „csókosok” sem itt, sem 
ott. Ők a többség, a nem politizálók, de 
szaktudásukkal, munkájukkal országot 
gyarapítanak, gyereket nevelnek. És tá-
mogatás a most szárny nélküli ifjúság-
nak, nehogy megsértődjenek, s kiván-
dorolva újabb vérveszteséget okozzanak 
a nemzetnek. Gyámolítás és tisztelet 
az időseknek. Szolidaritás a történelem 
és a sokéves politikai dilettantizmus 
áldozataival, a leszakadókkal, a mun-
kanélküliekkel, romákkal. De minden 
kinyilatkoztatásból csak annyi valósul 
meg, melyet lélekben is magunkévá, bel-
sőnkké tudunk tenni. Nem plakátokon 
szebesülni, a lelkünkben kell érezni, hogy 
Szent István népe, mi összetartozunk, és 
ha 1010 év után is nemzetként akarunk 
élni a Kárpát-medencében, akkor min-
denkivel együtt kell működnünk.

Szegediné Lovász Magdolna

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY

Megállapodott a jelenlegi polgármes-
ter és a Fidesz polgármester jelöltje

A helyi önkormányzati képvise-
lők és polgármesterek 2010. október 
3. napjára kitűzött választásán Be-
rettyóújfaluban az eddigi 10 egyéni 
választókerületi és 7 listás képviselő 
helyett 8 képviselő egyéni választó-
kerületből, 3 képviselő listáról jut 
be a képviselő-testületbe. Ezért az 
egyéni választókerületek területe és 
sorszáma is megváltozott. A válto-
zások Berettyóújfalu Város Polgár-
mesteri Hivatala hirdetőtábláján, 
valamint a város honlapján (www.
berettyoujfalu.hu) megtekinthetők. 
Az értesítőn már az új szavazókör 
címe szerepel.

Tájékoztatom a város választó-
polgárait, hogy a 4/2010. (VII.16.) 
KIM rendeletnek megfelelően a he-
lyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek 2010. október 3. nap-
jára kitűzött, valamint a települési 
kisebbségi önkormányzati képvise-
lők választására a névjegyzék 2010. 
augusztus 18-tól augusztus 22-ig 
a polgármesteri hivatalban megte-
kinthető. A névjegyzékbe történő 
felvételről szóló értesítőt az ajánló-
szelvénnyel együtt 2010. augusztus 
16. és augusztus 19. között kell meg-
küldeni a választópolgároknak.

A névjegyzékből történő kiha-
gyás vagy a névjegyzékbe való fel-
vétel miatt 2010. augusztus 18-tól 
augusztus 22-én, 16 óráig lehet ki-
fogást benyújtani a helyi választási 
iroda vezetőjéhez. 

Azok a választópolgárok, akik-
nek lakcíme a lakcímbejelentésre vo-
natkozó jogszabály értelmében csak 
az adott település, azaz Berettyóújfa-
lu megnevezést tartalmazza, Berety-

tyóújfaluban a 7. számú szavazókör-
ben szavazhatnak. (Berettyóújfalu 
Arany János Gimnázium, Kossuth 
u. 33.) és a választási értesítőket a 
polgármesteri hivatalban a Válasz-
tási Információs Szolgálatnál (fsz. 4. 
sz. iroda) vehetik át 2010. augusztus 
16-tól augusztus 19-ig.

Szeifert Ferenc, Berettyóúj-
falu jelenlegi polgármestere és 
Muraközi István, a Fidesz pol-
gármester jelöltje a sajtó nyil-
vánossága előtt ismertette azt 
a megállapodást, mely kettejük 
között köttetett. Ennek értel-
mében húsz év után Szeifert Fe-
renc nem indul a polgármesteri 
székért, és támogatja a jelenlegi 
alpolgármester indulását, akit a 
Fidesz helyi csoportja egyhan-
gúan szavazott meg polgármes-
ter-jelöltnek.

Az augusztus 5-én megtartott 
sajtótájékoztatón Szeifert Ferenc 
elmondta: a rendszerváltozás óta 
vezeti a várost, s reméli, az elkö-
vetkező időkben is aktív alakítója 
lehet Muraközi Istvánnal, akivel 
együtt folytatják a megkezdett 
utat. Az elmúlt két évtizedről 
megállapította: hatalmas változá-
sok következtek be, hiszen annak 
idején elmaradott infrastrukturá-
lis adottságokkal vette át a várost, 
ám szép lassan beindult a gáz-, 
úthálózat kiépítése, az intézmé-
nyek felújítása, a kórház rekonst-
rukciója, megépült a Millennium 
utca, az Ipari Park. Csak az utób-
bi ciklusban közel négymilliárdos 
fejlesztés valósult meg a városban. 
– Egy munkát abbahagyni lehet, 
befejezni sohasem – szögezte le 
az október 3-a után leköszönő 
polgármester. Jelenleg is sok, fo-

lyamatban lévő beruházása van a 
városnak, illetve olyan, amelynek 
a támogatási szerződését a napok-
ban írják alá – tette hozzá. 

- Húsz év után meg kell állni, 
lehetőséget biztosítani másoknak 
is. Új irányok, új emberek kel-
lenek. Az országban is új irány 
kezdődött, új lendülettel, s itt 
helyben Muraközi István lehet 
az, aki ezt megvalósítja. Legyen 
a térség virágzó, dinamikusan fej-
lődő városa Berettyóújfalu, ahol 
az emberek megtalálják egyéni 
boldogulásukat – kívánta Szeifert 
Ferenc, aki egyúttal köszönetet 
mondott a választóknak eddigi 
támogatásukért.

Muraközi István a fentiek hal-
latán bejelentette: tekintélyt pa-
rancsoló, példamutató felsorolást 
hallhattunk Berettyóújfaluról, 
amely tény nagy felelősséget ró a 
következő városvezetőre. A mos-

tani megállapodás nem előzmény 
nélküli, 2006-ban is köttetett, 
s az abban foglaltakat teljesítet-
ték. Nem legyőzni, hanem meg-
győzni akarják egymást az idei 
önkormányzati választáson, ezért 
született a megállapodás, mely 
korrekt és tisztességes: Szeifert 
Ferenc nem indul a polgármeste-
ri székért, viszont az 5. választó 
körzetben őt indítja a Fidesz, s 
ha bejut a képviselő-testületbe, 
az alpolgármesteri címre jelöli. 
Ezáltal szavatolható a nyugodt, 
kiszámítható, folyamatos építke-
zés – emelte ki Muraközi István, 
aki hozzátette még, hogy az in-
tézmények működőképességének 
fenntartása is ugyanolyan fontos, 
mint a fejlesztés. A kiegyensúlyo-
zott fejlődés érdekében a lakosság 
támogatását kérte a Fidesz polgár-
mester jelöltje.

Nyírő Gizella

A jelölt állításához szükséges érvényes ajánlások száma 
a következő:

 Polgármesterjelölt: 300 darab
 Képviselőjelölt:
 1. sz. Egyéni választókerület: 17 darab
 2. sz. Egyéni választókerület: 17 darab
 3. sz. Egyéni választókerület: 17 darab
 4. sz. Egyéni választókerület: 16 darab
 5. sz. Egyéni választókerület: 16 darab
 6. sz. Egyéni választókerület: 16 darab
 7. sz. Egyéni választókerület: 17 darab
 8. sz. Egyéni választókerület: 16 darab

A Helyi Választási Bizottság 2010. október 3-ra kitűzte a települési 
cigány kisebbségi választást, mivel a cigány kisebbségi névjegyzék-
re felvett választópolgárok száma: 239 fő.

Dr. Ökrös Zoltán,
a Helyi Választási Iroda vezetője
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Hosszabb kényszerű szü-
net, kihagyás után, ismét a 
lap főszerkesztője köszöntheti 
Önöket, és itt szeretném köszö-
netemet kifejezni Kolozsvári 

Istvánnak, városunk kulturális 
menedzserének, aki betegségem 
ideje alatt ,,beugróként” is szín-
vonalasan szerkesztette, illetve 
lelkiismeretesen képviselte az 
idén 20-dik éve megbízható 
rendszerességgel megjelenő lap 

érdekeit. Nem rajta múlott a 
nyári hézagosság, a kiadónál 
fellépő anyagi bizonytalanság  
(szándékhiány?, a nyilvánosság 
fontosságának alábecsülése?) 
volt az okozó. 

folytatás a 3. oldalon

Tisztelt Olvasók!
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Pályázati felhívás!
„Berettyóújfalu város polgármestere pályázatot hirdet a

Gróf Tisza István Kórház gazdasági igazgatói munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:
 Határozott idejű, 2015. június 30-ig szóló munkaviszony.
Foglalkoztatás jellege: 
 Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
 A vezetői megbízás határozott időre, 2015. június 30-ig szól. 
A munkavégzés helye:
 Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges  
feladatok:
 A gazdasági igazgató közvetlenül irányítja és ellenőrzi az önálló költségvetési 
intézet gazdasági (pénzügyi, műszaki és üzemeltetési stb.) szervezetét, iránymu-
tatást ad a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához, ellenőrzi azt.
Munkabér és juttatások:
 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján, meg-
egyezés szerint.
Pályázati feltételek:
 - pénzügyi-számviteli főiskolai végzettség,
 - büntetlen előélet,
 - 10 éves, egészségügyi intézményben szerzett vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 - pénzügyi-számviteli főiskolai végzettséget igazoló dokumentum,
 - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 - vezetői gyakorlat idejét igazoló dokumentum,
 - szakmai önéletrajz,
 - a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hoz-
zájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 2010. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 
 2010. augusztus 24-ig beérkezően.
A pályázatok benyújtásának módja: 
 A pályázati anyagot postai úton Berettyóújfalu város polgármestere címére 
(4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.), „Gazdasági igazgatói pályázat” 
megjelöléssel vagy személyesen Berettyóújfalu város polgármesterénél (4100 Be-
rettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.) kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (továb-
biakban Kjt.), valamint a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtá-
sáról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 
 2010. augusztus 31. 
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 
 - Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
(KSZK) honlapja (www.kszk.gov.hu): 2010. július 8.
 - Egészségügyi Közlöny
 - Berettyóújfalu Város Önkormányzata székhelye (4100 Berettyóújfalu, 
Dózsa György utca 17-19.) és honlapja (www.berettyoujfalu.hu): 2010. július 8.
 - Bihari Hírlap 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berettyoujfalu.
hu honlapon szerezhet.

        
Szeifert Ferenc

polgármester

Rendkívüli ülés az Önkormányzatról
Augusztus 5-én rendkívüli 

ülésre gyűltek össze, és 5 napi-
rendi pontot tárgyaltak meg a 
berettyóújfalui önkormányzati 
képviselők. Első napirendi pont-
ként két, a város  fenntartásában 
működő intézmények, a Gróf Ti-
sza István Kórház és a Vass Jenő 
Óvoda és Bölcsőde alapító okira-
tait  módosították, egységes szer-
kezetbe foglalták, és rögzítették az 
intézmények életében utóbb be-
következett változásokat. A Gróf 
Tisza István Kórháznál az tette 
szükségessé a módosítást, hogy 
a kórház ingatlana megosztásra 
került az elnyert pályázat meg-
valósítása érdekében. A Vass Jenő 
Óvoda és Bölcsőde okiratát pedig 
azért kellett megváltoztatni, mert 
a korábban óvodai, utóbb párhu-
zamosan  bölcsődei és óvodai ne-
velést is folytató József Attila Tag-
óvoda utolsó óvodai csoportjának 
a Rákóczi Tagóvodába költözteté-
sével megszűnt az intézményben 
az óvodai nevelés, ezentúl 3 cso-
portos, 36 kisgyereket befogadó 
bölcsődeként működik tovább.

Nyílt közbeszerzési eljárás 

megindításáról döntöttek a József 
Attila – Népliget - Toldi – Dózsa 
György utcákon megépítendő 
kerékpárút kivitelezéséhez. Az 
európai uniós pályázatból meg-
valósuló beruházás nettó becsült 
értéke 90 millió forint. Az eljá-
rásban résztvevő ajánlattevőknek 
egymillió forint összegű ajánlati 
biztosítékot kell nyújtaniuk az ön-
kormányzat részére, a nyertes pe-
dig a megvalósítás idejére 4 millió 
forintos teljesítés biztosítás garan-
tálására köteles. Ezenkívül a be-
ruházás befejezésekor a végszámla 
benyújtásának feltétele a szintén 4 
millió forintos jótállási biztosíték 
rendelkezésre bocsátása.

Bruttó 11.5 millió forintot sza-
vazott meg a testület a József Atti-
la és Széchenyi  István Tagiskolája 
által felújítási munkákra elnyert 
közös pályázat keretében megva-
lósuló munkák kiegészítésére. Az 
említett pályázat ugyanis nem 
tartalmazza a Széchenyi-iskolában 
a rossz, elhasználódott állapotban 
lévő tanári szoba, logopédusi iro-
da, tantermek, tornaterem bur-
kolatcseréjét, a gyermek WC-k, 

öltözők, zuhanyzók, beépített 
szekrények felújítását, az étterem 
és logopédus helyiségek vakolat-
javítását és festését, a radiátorok 
átfestését, a süllyesztett pincerész 
feltöltését. Mivel a tervezett mun-
kák költsége nem éri el a 15 millió 
forintos értékhatárt, közbeszerzési 
eljárás lefolytatása nélkül a kivite-
lezéssel a Mezei-Vill Kft.-t bízták 
meg, feltételül a munkák befeje-
zési határidejeként a szeptemberi 
tanévkezdést szabták.

Majd módosították a város 
költségvetését amiatt, mert az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv 
Észak-alföldi Operatív Program-
tól a ,,Berettyóújfalu az egészséges 
város” című pályázaton a terve-
zettnél némileg kevesebb támoga-
tást nyertek, így az önkormányzat 
által három évre vállalt önrész-ki-
egészítés is kisebb mértékű, ezt a 
változást jelenítették meg a város 
költségvetésében.

Végezetül zárt ülésen határoz-
tak a Hajdú-Bihar Megyei Ön-
kormányzat által kitűntetésben 
részesíteni kívánt berettyóújfalu-
iak személyéről.

Új főigazgató a Gróf Tisza István Kórház élén

Zsúfolásig megtelt a berety-
tyóújfalui kórház ebédlője, ahol 
összdolgozói értekezleten je-
lentette be Szeifert Ferenc pol-
gármester, hogy július 1-jétől 
a korábbi orvos-igazgatót, Dr. 
Muraközi Zoltánt nevezte ki 
főigazgatóvá a város képviselő-
testülete.

A polgármester méltatta a 
négyfős menedzsmentet, amely az 

elmúlt öt évben vezette a kórhá-
zat. – Nehéz, terhelt időszak van  
mögöttük, ám a kórház műkö-
déséről szóló beszámolók pozitív 
tendenciát mutatnak, ami nagy 
szó manapság, hiszen mindenütt  
finanszírozási gondokkal küsz-
ködnek az egészségügyi intéz-
mények. Az újfalui kórház a 
folyamatosan nehezedő körülmé-
nyek ellenére is megőrizte fizető- 

képességét, adósságállományát 
nem növelte, ami optimizmusra 
ad okot, s amiért köszönet illeti  
az eddigi vezetőket. Nagy be-
ruházások előtt áll a kórház, és 
most már valós ígéret van egy  
CT-készülék beszerzésére is. 
Ha ez teljesül, akkor térségi sze-
repünk erősödik, s talán azt is 
sikerül elérnünk, hogy a nyugat-
romániai betegeket ne Marosvá-
sárhelyre, hanem Újfaluba hozzák 
vizsgálatra – fejezte ki reményét a 
polgármester.

Muraközi Zoltán köszönetet 
mondott a dolgozóknak, amiért 
neve szóba jöhetett a főigazgatói 
posztra. – Ebben nyilvánvalóan 
benne van orvos-igazgatói mun-
kám is – jegyezte meg, majd név 
szerint is köszönetet mondott az 
elmúlt öt év gazdasági igazgató-
jának, Dr. Sarkadiné Dr. Brád 
Editnek, valamint az ápolási  

igazgatónak, Dr. Kincsesné Szónya 
Katalinnak. Muraközi Zoltán  
július 1-jétől orvos-igazgatói fel-
adatokkal bízta meg Dr. Pete 
Lászlót. Az ő és a már említett 
posztokra mielőbb pályázatot ír-
nak ki – jelentette be a főigazgató. 
– A kormányváltás következtében 
változások lesznek az egészség-
ügyben is, ám konkrétumokról 
még nem lehet tudni. Szakem- 
bergárdánk kész alkalmazkodni 
bármilyen változáshoz, de a jelen-
legi ellátást nem fogjuk feladni. 
Mindenkinek megmarad a mun-
kája, ha azt becsületesen végzi. 
A kórházhoz való inlojalitás, a 
betegekkel való nem megfelelő 
bánásmód, a lopás, az alkohol 
és drogfogyasztás viszont súlyos 
szankciót von maga után – fog-
lalta össze mondandóját a főigaz-
gató.

Nyírő Gizella

Születésemtől fogva „együtt élek” ezzel az intézménnyel
- Beszélgetés dr. Muraközi Zoltánnal, a Gróf Tisza István Kórház új főigazgatójával -

Berettyóújfalu Város Képviselő-tes-
tülete 2010. július 1-jétől dr. Muraközi 
Zoltánt nevezte ki a berettyóújfalui kór-
ház főigazgatójává. Az új igazgatót ter-
veiről, az intézmény irányításával kap-
csolatos elképzeléseiről kérdeztük. 

- Szinte valamennyi állomása az életem-
nek mostanáig a berettyóújfalui kórházhoz 
kötődik. Ennek a kórháznak a belgyógyá-
szata fölötti régi szülészeten születtem. 
Szüleim akkor szintén ennek az épületnek 
az alagsorában kialakított orvosi „lakások” 
egyikében laktak. A gyermekkori játszótér 
számomra a kórház parkjának hátsó része, 
az akkor még működő strand és teniszpálya 
volt. Nyaranta minden nap a kórházi men-
zán ebédeltünk, akkor is ízlett és ma is. 
Mindenkit ismertem, a szüleimen keresztül 
az igazgatókat, az orvosokat, a mindenkori 
személyzetet, és elsősorban a gyerekeikkel 
barátkoztam. Ezek után talán minden túl-
zás nélkül mondhatom, hogy születésemtől 
fogva „együtt élek” ezzel az intézménnyel. 
Gyerekségemben, kamaszkoromban, fia-
tal felnőttként, majd dolgozóként is min-
dig voltak információim a működéséről 
a szüleim és a saját tapasztalataim által.  
Elbeszélésekből ismertem Makó igazgató 
úr megfontoltságát, hatalmas munkabí-
rását, Bartha igazgató úrnak, akihez már 
személyesen is volt szerencsém, a szigorát és 

életvidámságát egyaránt, Nagy Gábor igaz-
gató úr intellektusát, jóságát, Kun igazgató 
úr becsületességét, emberségét, Bulyovszky 
igazgató kreativitását, a váratlan hely-
zetekhez való alkalmazkodó képességét. 
Valamennyiüket tiszteltem egy-egy jó tu-
lajdonságukért, és azt szeretném, hogy elő-
deim valamennyi erényét megtartsam, és a 
saját személyiségemet hozzátéve új színt is 
vigyek az intézmény életébe. A kórház fő-
igazgatói tisztére is azért pályáztam, mert 
úgy gondoltam, a kórházvezetés eddigi 
munkája, melynek utóbb én is részese vol-
tam, érdemes a folytatásra, néhány dolgon 
viszont változtatni is kell, melynek megva-
lósítására a város, a kórház valamennyi dol-
gozójának támogatásával képesnek érzem 
magam. A kórház volt főigazgatója, mint 
ismert, visszavonta beadott pályázatát, de 
engem a támogatásáról biztosított, szakmai 
segítséget ajánlott a munkámhoz. 

- Kezdjük a legkényesebb kérdéssel. Meg-
ítélése szerint milyen büdzsét és milyen intéz-
ményt örökölt?

- Kétségtelenül voltak ennek az in-
tézménynek jobb időszakai, de a jelenlegi 
elvonásokhoz, egészségbiztosítási finanszí-
rozáshoz képest egészen jól áll. Országos 
viszonylatban nem számottevő, néhány  
10 milliós a hiány. Az eddigi megszorító in-
tézkedések, elvonások csonkításokra, leépí-

tésekre kényszerítettek bennünket, és ezek 
a negatív körülmények nem tettek jó hatást 
a dolgozókra, éppen ezért az egyik legfon-
tosabb feladatomnak azt tartom, hogy a 
dolgozóknak vissza kell adni a hitét, part-
nerként kell kezelni őket, mert ők mindent 
megtesznek ezért a kórházért, nélkülük 
nem működne így az intézmény. Szeret-
ném a hajdani közösségi életet újraéleszte-
ni, hogy mindannyian érezzük, egy hajó-
ban utazunk, együvé tartozunk, és egyfelé  
kell húznunk a szekeret. Bár még nem állt 
föl a kórház vezetése, hiszen a gazdasági, 
orvos-igazgatói, illetve ápolási igazgatói 
tisztségeket is pályázat útján lehet betöl-
teni, és ez szeptember közepére realizálód-
hat. Így jelenleg a kórházi menedzsment  
megbízással működik. Dr. Pete László 
orvos-igazgatóként, dr. Korcsmárosné 
Melher Erzsébet ápolási igazgatóként, 
Dinók Tibor gazdasági igazgatóként,  
míg Kun József gazdasági tanácsadóként 
vannak a segítségemre. Szeretném a kórház 
irányítását személyesebbé tenni, a főorvosi 
kar minden hónapban ülésezik majd, és 
részt kívánunk venni az osztályértekez-
leteken is, hogy közvetlenebb kapcsolat 
alakuljon ki a menedzsment és a dolgozók 
között.

- Hogyan képzeli el az intézmény  
jövőjét?

- Mint ismert, a kórház az Európai 
Unió struktúraváltási pályázatán 2,2 mil-
liárd forint támogatást kapott. Ehhez az 
önkormányzat 10 %-os önrészt vállalt. A 
beruházás terveiről már részletesen írt a 
Bihari Hírlap. Arról, hogy ebből az összeg-
ből elkészülhetnek és tömbösítve lesznek a 
központi műtők, a központi sterilizáló, a 
központi labor, melyek új műszerekkel is fel 
lesznek szerelve. Egy másik pályázatból a 
rehabilitációs részleg is megújulhat. A lehí-
vott összegekből igyekszünk mindent a leg-
jobb minőségben megvalósítani. A felújítá-
sok után egy minden szempontból korszerű 
és fenntartható működésű intézmény jöhet 
létre, ami nem csak a térség egészségügyi 
igényeit elégíti ki maximálisan, de határon 
túli kapacitásra is készen áll majd, ami 
a fizetős szolgáltatásokkal hosszú távon 
elősegítheti a kórház anyagi helyzetének 
stabilizálását. Nagy munka vár tehát ránk, 
a menedzsmentre és a kórházi dolgozókra 
egyaránt, hiszen a mindennapos betegellá-
tás mellett a beruházással jelentkező több-
letfeladatokat is meg kell oldanunk, illetve 
az építkezéssel járó átmeneti kényelmetlen-
ségeket is el kell viselnünk. Azt gondolom 
azonban, hogy jó szervezéssel, együtt aka-
rással mindez sikerülni fog.

L. M.
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Zenés nyári esték 
Berettyóújfaluban (1)

Sikeres volt a Bihari nyugdíjasok 
V. kulturális találkozója

A 2010-ben megrendezésre kerülő 
„Zenés nyári esték” rendezvénysoro-
zat első koncertjén vehettek részt az 
érdeklődők június 18-án, pénteken, 
19 órától a rövidesen felújításra ke-
rülő volt megyeháza dísztermében. 
Vendégünk volt „a zenélő család”, a 
városunkból elszármazott, ám általá-
nos iskolai tanulmányai befejezéséig 
Berettyóújfaluban élő Váradi Judit 
zongoraművész, férje, Szabó István, 
az ütőhangszerek virtuóza, aki ez 
alkalommal vibrafonját hozta el ne-
künk, és két, zenében is tehetséges 
lányuk, Szabó Ágota és Szabó Eszter, 
akik szintén zongorán működtek köz-
re. Az „Elindultam szép hazámbul…” 
című koncerten igen széles repertoárt 
vonultatott fel a család: hallhattunk 
igazi klasszikusokat, Beethovent és 
Bachot, majd forró nyári hangulat 
töltötte be a termet a latin-amerikai 
ritmusok hallatán, míg végül elju-
tottunk egészen Elton Johnig. A ze-
neélvező közönség lelkének húrjain 
is könnyed eleganciával játszottak a 
családtagok, különböző mélységeket 

és magasságokat járva be. A műsort 
Váradi Judit személyes emlékei, él-
ményei, anekdotái fűszerezték, és 
tették még élvezetesebbé. Aki eljött, 
nem csalódott, erről tanúskodott a 
többszöri visszatapsolás, a Juditnak 
átadott virágcsokrok, és elrebegett 
köszönetnyilvánítások, gratulációk.

Szatmári Kinga
közművelődési munkatárs

Idén is megrendezésre került, 
immáron ötödik alkalommal, a 
Berettyóparti Nyugdíjasok Egye-
sületének szervezésében a Bihari 
nyugdíjasok kistérségi kulturális 
találkozója. Július 14-e reggelén 
a hetek óta tartó előkészületek 
és fáradtságos munka ellenére 
derűs mosollyal és szívélyes ven-
dégszeretettel várták  házigazda 
nyugdíjasaink a 29 településről 
érkező, mintegy 350 fő szépkorút 
és fiatal kísérőiket. Az egész napos 
rendezvénynek a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központ adott helyet. 
Kilenc órára a nagyterem zsúfolá-
sig megtelt, a találkozások öröm-
zsivaját csak a színpadfüggöny 
fellebbenése csillapította le. A 
résztvevő vendégek előtt ugyanis 
vendéglátóik két produkcióval 
kívántak tisztelegni: a Városi 
Zeneiskola fuvolásai csodálatos 
dallamokkal, Porkoláb Lili, a Jó-
zsef Attila Általános Iskola leendő 
kisdiákja pedig Kányádi Sándor: 
Nagyanyó kenyér című versével 
szerzett boldog perceket, adták 
meg a kellemes, mégis ünnepélyes 
alaphangulatot ehhez a forró nyá-
ri naphoz. 

Pikó Gyuláné, az egyesület 
elnöke, ezután oklevéllel, vala-
mint egy nemzetiszínű szalaggal 
átkötött „nagyanyó-kenyérrel” 
köszönte meg a fellépők közre-
működését. Ezt követte Szeifert 
Ferenc polgármester köszöntőbe-
széde, aki örömét fejezte ki, hogy 
Berettyóújfaluban hagyománnyá 
válhatott a nyugdíjasok kulturális 
találkozója, és öt éve látja el a há-
zigazda szerepét a Berettyóparti 
Nyugdíjasok Egyesülete, majd 
hivatalosan is megnyitotta a ren-
dezvényt. Köszöntötte továbbá a 
találkozó résztvevőit, szervezőit 
dr. Vitányi István, térségünk or-
szággyűlési képviselője is, jó szó-
rakozást kívánva mindenkinek. 
Néhány szívhez szóló gondolatot 
közölt még Hódos Aladárné, a 
Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas 
Szervezetek Szövetségének alel-
nöke és Kocsis Imréné, az „Életet 
az éveknek” Országos Szövetség 
Hajdú-Bihar Megyei Szervezeté-

nek elnökasszonya is.
A következőkben Pikó 

Gyuláné köszöntötte a meghívott 
vendégeket, majd néhány gon-
dolat erejéig felidézte a korábbi 
években megrendezett kistérségi 
kulturális találkozókat, egyúttal 
háláját fejezte ki a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat és Berety-
tyóújfalu Város Önkormányzata 
felé, akik támogatásukkal lehető-
vé tették a program megvalósítá-
sát ebben az évben.

Beszélt természetesen a kul-
turális találkozó céljáról is, ne-
vezetesen a nyugdíjas szervezetek 
kulturális hagyományőrző tevé-
kenységének segítéséről, aktivitás-
ra serkentési szándékukról azáltal, 
hogy bemutatkozási lehetőséget 
kínálnak ezzel a programmal a 
hagyományőrző csoportok szá-
mára.

Az idei találkozón a fellépők 
produkcióival folytatódott a sor: 
24 műsorszámot láthattunk, 16 
csoportos és 8 egyéni nevezéssel,  
összesen 182 fellépővel. Zömében 
különböző tájegységekből hozott 
népdalcsokrok, néptáncbemu-
tatók, de különböző nemzetek 
táncai, pl. ír tánc, cigánytánc, 
klasszikus slágerek, szavalatok, 
népies játékok szerepeltek a re-
pertoárban. Ezenkívül 11 kiállí-
tó kézműves remekei emelték a 
rendezvény színvonalát. A fellé-
pőket és kiállítókat a szervezők 
oklevéllel jutalmazták, melyeket 
Szeifert Ferenc polgármester és 
Pikó Gyuláné adtak át.

Kora délután és verőfényes 
napsütés volt már, mire a produk-
ciók lezajlottak, és az egyesület el-
nöke lezárta a rendezvénysorozat 
hivatalos részét, bízva abban, hogy 
erről a találkozóról mindannyian 
maradandó, szép élményekkel tér-
hetnek haza, illetve megerősödve 
abban a hitben, hogy rohanó vi-
lágunkban mennyire fontos a ha-
gyományok megélése, megőrzése, 
nyugdíjas korban is. A találkozó 
ezen részét Platón szavaival zárta: 
„A zene erkölcsi törvény. Lelket 
kölcsönöz a mindenségnek, szár-
nyat az élménynek, szállni tanítja 
a képzeletet, bájt ad a szomorú-
ságnak, derűt és életet minden-
nek. Lényege a rendnek, és útja 
minden jóhoz, igazságoshoz és 
széphez vezet, amelynek csak lát-
hatatlan, de kápráztató, szenvedé-
lyes és örökkévaló alakja.”

A nap hátralévő részében kö-
tetlen baráti együttlétre, mulat-
ságra invitálták a helyi nyugdíjas 
klub tagjai vendégeiket: zene, 
tánc, tombolasorsolás tette teljessé 
ezt a szép, derűs, kulturális érté-
kekben gazdag napot. A tombola 
fődíját Ludász Gyula, az Instant 
Pack Kft. ügyvezető igazgatója 
ajánlotta fel, amelyet ezúton is 
tisztelettel köszön a Berettyóparti 
Nyugdíjasok Egyesülete. A zenét, 
sajnos utolsó alkalommal, Flaskai 
Elemér szolgáltatta, aki mára már 
nincs közöttünk, de sokan szere-
tettel fognak emlékezni rá.

Szatmári Kinga

Zenés nyári esték (2)
Csodagyerekből – csodasztár és művész

– Találkozás Edvin Martonnal, a hegedűvirtuózzal –

A hibák sötét erdeiben

 Ha valaki arra számít, hogy 
sztárallűrökkel felruházott mű-
vésszel találkozik, az csalatkozik. 
A sok-sok külföldi díjjal jutalma-
zott sztárhegedűs – majdnem elfe-
lejtkezve a beszélgetésről – kisfiú-
ként jelenik meg a Bihari Hírlap 
feszülten várakozó újságírója 
előtt. Siettünk, de minden fonto-
sat megbeszéltünk.

- Hétéves korában már Mozart 
hegedűversenyeit játszotta. Hogyan 
tudott gyermek is lenni a nyomasztó 
csodagyermekség alatt?

- Nehezen. Szüleim zenetanárok 
voltak és nagyon szigorúak. Az apu-
kám nem adott reggelit, amíg egy 
órát nem gyakoroltam. Nagyon nem 
szerettem. Később jöttem rá, hogy ez 
a hivatásom. Tizennégy évesen érez-
tem meg, milyen jó örömet szerezni 
az embereknek.

- Tanult Moszkvában, Budapes-
ten, New Yorkban és Bécsben. Milyen 
különbségeket fedezett fel?

- Nagy különbségek voltak. 
Mindenütt tudtam egy picit tanulni. 
Oroszországban a technikát, Bécs-
ben az európai megjelenést, New 
Yorkban pedig a kommunikációt a 
közönséggel. Az utóbbit Budapesten 
és Moszkvában nem találtam meg.

- Később a popot a klasszikusok-
kal elegyítette. Mit szólt ehhez az úgy-
nevezett „nagybetűs” szakma?

- Nagy zenekarokkal zenéltem 
Bécsben, Berlinben és az Amerikai 
Egyesült Államokban. Jött a fordu-

lópont, az amerikai tanulmányaim 
során egy DJ lett a szobatársam. Ő 
vitt bele a modern zenébe és ritmus-
ba, ez tetszett és elkezdtem kompo-
nálni magam is.

- Melyik műfaj hatott a másikra: 
a pop a klasszikusra vagy fordítva?

- Valami mást akartam csinálni. 
Saját zenét írni. Éljenek a klassziku-
sok a XXI. században is! Az elekt-
ronika és a ritmus kizárólag a jelen 
század sajátossága. Ezen az úton ke-
rülhet közel a mostani század embere 
Mozarthoz, hiszen más a ritmusuk, 
mint a XVII. század emberéé.

- A jeges karriernél talán minden-
kinek Pljusenko ugrik be, ahol Edvin 
Marton „helyből” kísérte a korcsolya-
virtuózt. Később más jégsztárok is fel-
kérték zeneírásra.

- Ez véletlenül kezdődött. Egy 
producerrel találkoztam egy nyara-
láson, aki elmondta, hogy jégrevüt 
rendez, és szeretné, ha írnék egy 
számot a megnyitóra. Ekkor hallotta 
meg a zenét Pljusenko, és kérte, hogy 
ő is az én zenémre korcsolyázzon. Ez 
2003-ban történt. Ő azóta nagyon 
sok aranyat és olimpiai bajnokságot 
nyert.

- A világon nyolc Stradivari hege-
dű van nyilvántartva, amelyek közül 
egy az Ön kezében szól. Ez hogyan 
történt?

- Kanadában vettem részt egy 
világversenyen, ahol 350 hegedűs 
volt: 60 kínai és 70 japán. Az első-
díjas kaphatta ezt a műkincset. Na-

gyon nehéz vele bánni: bankban, 
széfben kell tartani az óriási értéke 
miatt.

- Megalapította a Monte Carlo 
Orchestra együttest, amely nagyon csi-
nos és jól zenélő lányokból áll…

- Az első fellépés helyéről kap-
ták a nevüket, már kb. 250 fellépé-
sen játszottunk együtt.

- Ha a díjak sorát olvassuk, első-
sorban külföldieket láthatunk. A hazai 
szakma miért nem ismeri el művésze-
tét? Nem bántó ez?

- Nekem elég az Emmy-díj. 
Talán kevesebbet koncentrálok Ma-
gyarországra. De nem bánt, ha itt-
hon még nem ismertek el.

- A magánéletéről nemrégen az 
derült ki, hogy féléves kisfia már készül 
arra, hogy kétévesen játszon a hangsze-
ren…

- Majd meglátjuk, hogy mire vi-
szi a tehetségével.

- A szokványos zárókérdés. Mi 
következik az elkövetkezendő hóna-
pokban?

- Japánba utazunk, majd Mexi-
kóban lépünk fel, ahol a bécsi Strauss 
Zenekarral leszek együtt mint kar-
mester és szólóhegedűs. December-
ben egy kanadai jégrevüs turné lesz, 
ahol ismét Pljusenko a sztár.

Harasztosi Csaba

 Ez a beszélgetés szűk tíz perc-
ben zajlott le. Következett a műsor, 
ahol a Stradivari virtuóz a Vivaldi 
művel és a Beethoven Sors szimfó-
niával megidézte a rossz időt. Egy-
órás esőszünet után a művelődési 
központban a visszatérő, hálás 
közönséggel, sikerrel végződött a 
koncert.

 (A rendezvény a „Berettyóúj-
falu az egészséges város” az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv 
és az Európai Unió, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával 

valósult meg.)

„Az, hogy sikerült leráznod a 
majmot a hátadról, még nem 
jelenti azt, hogy a cirkusz 
elhagyta a várost.”
(George Carlin)

Ahogy a világ egyre tágul, úgy zsu-
gorodik az ember. A nyüzsgő áradás, 
a fékevesztett tobzódás, az állandósuló 
„kora tavaszi nemződüh”, a világháló 
perifériáin tenyésző önfeledt és önje-
lölt észosztás dekádjaiban vegetálunk. 
Tudják, oly kor, mikor az ember úgy 
elaljasult… No, de csitt! Hagyjuk a 
költőt. Nem haver. Lúzer. Ő már nem 
kereshet lantos elmeháborodottként fe-
leséget valami „Eltévedt Klubon”. Nem 
csetel, nincs mobilja, és az iwiwen se 
jegyzik tán. Az igaz világpolgár glo-
bális „dogmanormái” szerint. 

És hogy mit hozhat a nem is olyan 
távoli jövő? Reményeink szerint be-
teljesedik a valódi nemzeti érdekek/
értékek eszmeisége és gyakorlata, és 
nem az eddigi „demokratúrát” kell 
eltunyult kiszolgálóival együtt eltűrni, 
ahol habár a népképviselet intézmé-
nyei, mint kötelező színpadi kellékek 
megvannak, mégis a háttérben mun-
kálkodó „megrendelők” óhaja az első. 
Pedig a haza nem eladó. Legfeljebb 
némi készpénzért. Vagy egy kevéske 
aranyért. De az is csak háttéralkuk, 

zsebszerződések formájában. Mert 
adni kell még a látszatra. Még nem 
érkezett el az a kor. Majd akkor, ha 
már teljesen kisemmiztek minket. 
Ha már nem létezik nemzet, csak egy 
talpalatnyi földön lézengő lakosság. 
Akarat, összetartozás és szolidaritás, 
azaz a közösségi identitástudat elemi 
pillérei nélkül. 

Persze ez is, mint minden - ki- és 
megmagyarázható. A média finom ros-
táján majdcsak fennakad a hivalkodva 
csillogó arany. A kincs, ami hoci nesze, 
hirtelen csak eltűnik svájci bankszám-
lák mélyén. És már tudjuk a replikát, 
ha ellenszegülni van merszünk: Hogy 
mit gondolnak ezek a ktirekesztők, 
ezek a szélsőségesek, hogy már megint 
az undorító, harácsoló kispolgári ön-
beteljesítés fenyegetőzik! Mondják ezt 
ők. A (még mindig itt tébláboló) „fi-
zetett reszketők”. A demokrácia nagy 
„őrei”. És az őrszem szeme mindent 
lát. Mindenhol ott van. Az ő szavuk 
zeng Frankfurttól Londonig, avagy 
nevén nevezve a gyereket, a fene nagy 
(szociál)liberalizmus alaptézisei vissz-
hangoznak konokul, ám kéretlenül: 
Szabatosság, egyenlőtlenség, tespedt-
ség! Sajnos újfent hallatják a szavukat. 
Ideje lenne még jobban felébredni, esz-
mélni, elmélkedni, akarni és tenni. És 
mintha ez történne…

Mert jó a megkezdett út, s biztató-
ak az első lépések. Megmutatni a pénz-
világ mindenhatóinak, hogy Magyar-
ország mégsem lesz „valutabetyárok” 
prédája, bankárdinasztiák „hétvégi 
nyaralója”. S ezen a ponton teljesen 
mindegy, hogy kinek a kezében van a 
bozótvágó kés a hibák sötét erdeiben… 
Legyen az mérsékelt konzervatív, ke-
reszténydemokrata, avagy radikális, 
csak egy cél lebeghet lelki szemei előtt: 
a nemzet felemelkedése, a magyarság 
kiragadása a globális pénzhatalom ál-
tal gerjesztett pusztító örvényből. Ta-
lán most éljük majd meg igazán azt, 
amit történelemnek hív az írás. Talán 
megdőlnek a hamis, sorsrontó dogmák, 
és elporladnak az aljas hazugságokkal 
az ég felé irányított, sziklaszilárdnak 
hitt totemoszlopok. De addig is ré-
sen kell lennünk, egymásra és együtt 
figyelve. Mert a nagy pénzmogulok 
meglehet, hogy most is ott ülnek a 
tőzsde „küzdőterére” néző elegáns iro-
dáikban. Kezük a klaviatúrán konok 
szilárdsággal. Entert ütnek. Vesznek, 
eladnak. Építenek, rombolnak. Vad 
szerencsejáték. Ahol a Black Jack eset-
leg Görögország, netán Izland, vagy „e 
lángoktól ölelt kis ország…”

Kiss Tamás

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari

folytatás az 1. oldalról
 
 Bízom benne, hogy a cég 
-  mint ahogy városunktól lé-
nyegesen kisebb települések is 
- megoldást talál e problémára, 

hiszen a  számos olvasói tele-
fon, a hirdetői türelmetlenség,  
valamint a jelen lapszám ter-
jedelmi lehetőségeinek közel 
duplájára felgyülemlett közlés-
tartalom (szerzőiknek ezúton 

kérem a türelmét) is bizonyítja, 
Berettyóújfaluban is szükség, 
igény van a nyílvános  köz- és 
párbeszédre.

Tisztelettel:  
Szegediné Lovász Magdolna 

(A rendezvény az Észak-Alföldi 
Operatív Program – Funkcióbőví-
tő integrált települési fejlesztések 
konstrukcióra benyújtott, nyertes 
– Berettyóújfalu az egészséges vá-
ros c. városrehabilitációra irányuló  
pályázat keretében, az Európai  
Unió támogatásával, az Európai  
Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósult meg.)
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Segít a felemelkedésben
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv különböző módon  

igyekszik biztosítani a leghátrányosabb helyzetű kistérségek-
ben élők számára a fejlesztési lehetőségekhez való hozzáférést.  
Közülük kiemelkedő az Új Magyarország Felzárkóztatási  
Program, melynek keretében speciális feltételekkel kialakított 
konstrukciókra pályázhattak a leghátrányosabb helyzetű kistér-
ségek.

A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása ered-
ményesen pályázott az ÁROP-1.1.5/C kódszámú konstrukcióban, és 
nyert „A Berettyóújfalui Kistérség fejlesztési és együttműködési kapa-
citásának megerősítése” című /kód: ÁROP-1.1.5-08/C/A-2008-0030/ 
pályázatával 19 603 191 forint támogatást.

A pályázati kiírás konkrét célja, hogy:

- Az LHH kistérség számára biztosítsa a külső szakértői támoga-
tással való szakmai együttműködést és annak beépülését a kistérségi 
szintű fejlesztési, tervezési munkába, 

- Megvalósuljon a programozási tervdokumentumokban foglalt és 
az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elfogadandó projektek közötti 
koherencia,

- Mindennapos gyakorlattá váljon a kistérségben a partnerek bevo-
násán alapuló fejlesztési célú tervezés és végrehajtás.

A projekt célja a Berettyóújfalui kistérségben olyan kistérségi szintű, 
fenntartható, térségfejlesztési kapacitás megalapozása és megerősítése, 
amely biztosítja a térséget érintő fejlesztések eredményességét, ezáltal  
a közjó növekedését a helyben élők számára is, végső soron segíti a  
leghátrányosabb helyzetből való kitörést.

A pályázat az alábbi célok megvalósítását szolgálja:

- térségfejlesztés szervezése
- részvételi alapú tervezés elterjesztése
- térségfejlesztési tervezési ismeretek elterjesztése
- program alapú fejlesztés meghonosítása
- fejlesztések összehangolása és monitoringja
- térségfejlesztés társadalmasítása
- az előző feladatok ellátásához nélkülözhetetlen és azokat közvet-
lenül szolgáló tréningek, továbbképzések és szakértői ismeretát-
adások biztosítása.

A képzések anyaga a www.arop.berettyoujfaluikisterseg.hu  
honlapon mindenki számára elérhető.

Új képzőközpontok a térségben
A Pálfi István TISZK (még 

Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói 
Szakképzés-szervezési Társu-
lás néven) 2008. júniusában 
pályázatot nyújtott be a Társa-
dalmi Infrastruktúra Operatív 
Program „A szakképzés és fel-
nőttképzés infrastruktúrájának 
átalakítása” konstrukciója ke-
retében a „TISZK rendszerhez 
kapcsolódó infrastrukturális 
fejlesztések” című pályázati fel-
hívásra.     

„A Bihari, Sárréti, Hajdúszo-
boszlói TISZK infrastrukturális 
fejlesztése” című, TIOP-3.1.1-
08/1-2008-0029 azonosító számú 
projektötlet alapján a társulás a 
beruházásai megvalósításához 
773 688 160 forint támogatást 
kapott. A projekt teljes, elszámol-
ható költsége 90 %-os támogatási 
intenzitás mellett 859 653 511 Ft.

A projekt célja, hogy a tanu-
lók a munkaerő-piacon releváns, 
jól hasznosítható szakmákat ta-
nulhassanak ösztönző és méltó 
körülmények között. A kivite-
lezés során Berettyóújfaluban, 
Püspökladányban és Hajdúszo-
boszlón valósul meg a gyakorlati 
képzés minőségének javulását 
támogató infrastrukturális be-

ruházás és eszközfejlesztés, mely 
elősegíti a korszerű technológiák 
megismerését, a munkaerő-piacon 
jól hasznosítható szakismeretek 
oktatását, hozzájárulva a térség 
versenyképességének javulásához. 
A fejlesztés kiemelt szakmacso-
portjai Berettyóújfalu pólusban 
a gépészet, Püspökladányban a 
mezőgazdaság, Hajdúszoboszlón 
a vendéglátás-idegenforgalom.

A Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program legfontosabb 
elemei a munkaerő-piaci és társa-
dalmi integrációt segítő szolgálta-
tások fejlesztése, infrastrukturális 
feltételeinek megteremtése/javítá-
sa, amelynek keretében a szak- és 
felnőttképzés infrastruktúrájának 
fejlesztésére kerül sor, összehan-
golva a munkaerő piaci alkalmaz-
kodást segítő intézményrendszer 
fejlesztésével. Közvetlen cél a 
szakképző intézmények fizikai 
infrastruktúrájának fejlesztése, a 
gyakorlati képzés korszerű tech-
nikai feltételeinek megteremtése. 
A szakképzés és felnőttképzés 
infrastruktúrájának egyidejű fej-
lesztésével az intézményrendszer 
költséghatékonysága érdekében 
elvárt eredmények csak abban az 
esetben érhetik el hatásukat, ha az 

infrastrukturális fejlesztések alap-
ját képező tartalmi, módszertani 
fejlesztésekkel együtt valósulnak 
meg.

A projekt során Berettyóújfalu-
ban kerül kialakításra a Gépészeti 
Képző Központ az Eötvös József 
Szakképző Iskolában. Püspökla-
dányban a Karacs Ferenc Szak-
középiskolában Mezőgazdasági 
Képző Központ, Hajdúszoboszlón 
Vendéglátó- és Idegenforgalmi 
Képző Központ létrehozása való-
sul meg a Bocskai István Szakkép-
ző Iskolában.

(A projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásá-
val valósul meg.)

Most 
kössön 

lakás-
biztosítást 

kedvezMénnyel!
Kiemelten gazdag alap-

csomag – 26 féle biztosí-
tási eseményre. (Lakóte-

lepen már 
1100 Ft/hó-tól.) Cascó, 

kötelező egy áron. Előze-
tes kalkuláció 
díjmentesen. 
(Nemzetközi 
zöldkártya 
kiadása)

Érdeklődni: Molnár Ernő
(+36-30) 935-9139
(+36-70) 378-3939

Hirdessen a
Bihari 

hírlapBan!
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Munkahelyteremtő beruházás 
Berettyóújfaluban

Az Epack Műanyagipari Kft. új 
beruházási projektje keretében egy 
megközelítőleg 5000 m2-es csarnok 
felépítésére és beüzemelésére kerül 
sor városunkban, ahol összesen öt-
ezer tonna műanyag csomagolóter-
méket gyártanak majd évente, ebből 
ezer tonna lesz a bálaháló és négyezer 

tonna a bálazsineg, melyeket a takar-
mánybálák rögzítésére használnak 
a mezőgazdaságban. Az új beruhá-
zás megközelítőleg 3,5 millió euró 
értékű. A tervek szerint az építkezés 
2010 még idén nyáron elkezdődik és 
az üzemszerű működés ez év végére 
vagy 2011 elejére várható. A gyártá-

si kapacitás bővítése fokozatosan fog 
történni a piaci igények függvényé-
ben – tudtuk meg Horváth Judittól, 
a kft. ügyvezető igazgatójától au-
gusztus 5-én a helyszínen, a Keresz-
tesi úton tartott sajtótájékoztatón. 
A vállalat megalapítása a Partium ’70 
Műanyagipari Zrt. mezőgazdasági 
üzletágának kivásárlásával történt. 

A berettyóújfalui telephelyen meg-
közelítőleg 40 új munkahelyet fognak 
teremteni, kiknek közel fele nő lesz. 
Az ügyvezető igazgató elmondása 
szerint a céljuk az, hogy fiatalos, di-
namikus munkakörnyezetet teremt-
senek városunkban együttműködve 
a helyi munkavállalókkal és a helyi 
hivatalos szervekkel is.

L.M.

Nehéz, keserves aratás, vegyes 
minőség 

- a falugazdász rovata -
Mindenki érzi (sajnos csak időn-

ként, de akkor nagyon!), hogy nyár van, 
az aratás ideje. Sajátos ez az aratás, las-
san 35 éve vagyok az agrár-pályán, de 
ilyen időjárással még nem találkoztam. 
Ennyi csapadék egy év alatt sem mindig 
esik, mint most, az év első nyolc hónap-
jában. 

Akinek szerencséje volt, levágta a 
búzáját, árpáját az esők előtt, és örül-
hetett. A július 7-én lehullott eső sokat 
rontott a minőségen, hiszen utána már 
elkezdődött az intenzív gyomosodás, 
és aki nem tudta „elkapni” a gomba 
elleni védekezés optimális időpont-
ját, fuzáriumos lett a búzája. Erre jött 
a július 24 – 26. közötti nagyon sok 
eső (helyenként a 80 mm-t is elérte), 
ami végképp feltette az „i-re” a pon-
tot. Helyenként vízben, sárban jártak 
a kombájnok, ahol nem boldogultak, 
ott „kiligetezték” a területeket, mert a 
talaj annyira el van ázva, össze van tö-
mörödve, hogy már akár 2–3 mm eső is 
összeszalad. Bizony maradtak vágatlan 
foltok, de ez az év ilyen.

A minőség rendkívül vegyes. Javító 
minőségű búza alig van, de szerintem 
malmi búza lesz elég, a kenyérnek való-
val nem lesz gond. Igaz, másoknak más 
a véleménye erről, hiszen az elektroni-
kus és az írott sajtóban is megjelentek 
olyan írások, melyek már a malmi búza 
behozataláról szólnak. Bízom ben-
ne, hogy ez a hír csak „kacsa” marad. 
Egyébként bárkivel beszélgettem, min-
denki többet várt a búzájától, „lábon 
többet mutatott”, mint amennyit végül 
sikerült betakarítani.

A termésátlagok is rendkívüli mó-
don szóródnak, hiszen a hektáronkénti 

1 tonnától az 5 
tonnáig minden-
nel találkozik az 
ember. Igaz, ke-
vés termést azok 
a területek adtak, 
ahol nem volt 
megfelelő agro-
technika. Nem 
jutott műtrágyára, 
gyomirtószerre, 
gombaölőszerre. 

Ez a rend-
kívüli időjárás a 
szénakészítést is „fejre” állította, jó mi-
nőségű anyalucerna alig van. Ilyen gaz-
dag gyepet régen láttam. Ha ennyi eső 
nem esett volna, nagyon jó minőségű és 
sok gyepszénát lehetetett volna betaka-
rítani, de a kaszálásokat sem úszta meg 
mindenki eső nélkül.

Berettyóújfalu határában az aláb-
bi kalászosok kerültek betakarításra:

Őszi árpa:  185 ha
Őszi búza: 1.858 ha
Tavasz árpa:  155 ha
Triticale:  810 ha
Zab:  190 ha
Takarmányborsó:   35 ha

A szalma betakarítással, tarlóhán-
tással a körülményekhez képest jól ha-
ladnak a termelők.

Az árak még mindig nem olyanok, 
mint azt a gazdák szeretnék, de lassacs-
kán emelkednek az árak. Aki tud, kivár, 
akinek kell a pénz, eladja akár nyomott 
áron is a terményét.

Az induló felvásárlási árak az 
alábbiak voltak:

Javító minőségű búza: 30.000 Ft/tonna
Malmi I. búza: 28.000 Ft/tonna
Euro minőség: 26.000 Ft/tonna
Takarmány búza: 24.000 Ft/tonna
Fuzáriumos búza: 23.000 Ft/tonna

Az MVH elkezdte a területalapú 
támogatások helyszíni ellenőrzését. A 
vis-maiorral kapcsolatosan született egy 
új kormányrendelet, miszerint augusz-
tus 2-től megszűnik az illeték-kötele-
zettség, illetve akinek nincs szüksége az 
MGSzH igazolására (pl. szerződés tel-
jesítés miatt), annak elég az MVH felé 
elektronikusan bejelenteni a belvizet. 

Vis-maiort kell jelenteni annak, aki 
a belvíz borítottság miatt nem tud ele-
get tenni az AKG-s kötelezettségeknek, 
illetve a területe gyommentesen tartá-
sának. Belvíz kárenyhítést az kérhet, 
aki belépett a Nemzeti Kárenyhítési 
Alapba.

Ha valaki még nem adta le a tehéntar-
tás támogatási kérelmét, megteheti napi 1 
% támogatás-csökkentés mellett augusztus 
20-ig.

Ékes Irén

Fiatalság, tehetség,
sokszínűség

Július 3-án ismét rockfesztiváltól 
volt hangos Berettyóújfalu. A Parola 
Közhasznú Egyesület szinte már hagyo-
mányosnak tekinthető, évenként ismét-
lődő egynapos rendezvényét láthatták, 
hallhatták az érdeklődők. 

A szervezők idei célkitűzése az volt, 
hogy olyan együtteseket hozzanak a vá-
rosba, akiket más körülmények között 
nem lehetne látni a környéken játszani. 
A gitárgazdag zenén belül (rock, metal, 
hardcore stb.) próbáltak úgy válogatni, 
hogy mindenki megtalálja a szájízének 
megfelelő stílust, zenekart. Az együt-
tesek pedig hallgattak a hívó szóra, és 
jöttek Veszprémből, Székesfehérvárról, 
Szentendréről, Budapestről, Szegedről. 

17 órakor csendültek fel az első han-
gok, amelyeket a Conan’s First Date 
nevű zenekar szólaltatott meg. Fiatal, 
de tehetséges, technikás zenészekből 
álló formációt hallhatott a közönség, 
aki még ekkor - sajnos - nagyon kis 
létszámban képviseltette magát. A srá-
cokat ez nem zavarta, precízen lejátszot-
ták műsorukat, megmutatva a metal 
műfajon belül is szélsőségesnek számí-
tó death metal (esetleg crossover?) mai 
útját. Utánuk egy merőben más zenei 
irányzat képviselője, a szegedi Real Lies, 
foglalta el a színpadot, és grunge/rock/
alter/pszichedelic keverék zenéjükkel 
szórakoztatták a nagyérdeműt. 

Őket követte a budapesti Vl 45, 
akik doom/stoner/southern muzsiká-
jukkal igyekeztek megnyerni az őket 
hallgatókat. Középtempós számaikra 
Dávid (énekes) kifejezetten tetszetős 

énekdallamokat 
helyezett, ami 
nagyban színe-
sítette az amúgy 
sem egysíkú pro-
dukciót.

20 órától a 
veszprémi Pigs 
Might Fly kez-
dett bele műso-
rába. A zenekar 
nem most jár elő-
ször Újfaluban, és 
többször is nyilat-
kozták, hogy sze-
retnek ide visszatérni. Nem is lehet ezen 
csodálkozni, hiszen mintegy „félház” 
gyűlt össze, mire ők következtek. 

Utánuk Berettyóújfalu egyik elis-
mert formációja, a Hope to Believe állt 
színpadra. Az egykori Pluto romjain 
alakult együttes lendületes, megmoz-
gató zenéjével egy percig sem hagyta, 
hogy lankadjon a szépszámú közönség 
figyelme és tánckedve. 

A székesfehérvári Stiff Bastard 
energikus, igazán élőben megszólaló 
zenéjének köszönhetően - attól függet-
lenül, hogy először jártak városunkban 
- sikerült megnyernie magának a hallga-
tóságot, és egy jól eltalált feldolgozással 
megkoronázták a fellépésüket.

Zárásként szintén egy berettyóúj-
falui zenekar - az Abiocore - próbálta 
még utoljára megmozgatni, az addigra 
már szépen összesereglő érdeklődőket. 
Mindkét fél jól érezte magát, így nem 
volt nehéz a jó hangulatot fenntartani. 

Összességében elmondható, hogy 
Berettyóújfalu igen is kíváncsi az új 
zenei irányzatokra, és az ezeket játszó 
együttesek pedig szívesen látogatnak el 
hozzánk. Sok ember véleményét meg-
ismerve megállapítható, hogy kellenek 
az ilyen rendezvények, mert van igény 
azokra a műfajokra is, amelyek nem 
férnek bele a mainstream kategóriába. 
A zenekarokkal beszélgetve pedig az is 
kiderült, hogy sokan eddig nem is hal-
lottak Újfaluról, viszont a fesztiválon 
való fellépésük következtében örökre 
megjegyzik ennek a vendégszerető, ba-
rátságos kisvárosnak a nevét, és nagyon 
szívesen térnek vissza ide, ha úgy adó-
dik.

(A pályázat a „Berettyóújfalu az 
egészséges város” ÉAOP 5.1.1/D-2f-
2009-0005 támogatásával valósulha-
tott meg.)

Török Péter

Holderdő
Holderdő című rendezvényünk 

sokakat vonzott a Berettyó folyó 
partjára július 31-én, szombaton. 17 
órától színes programokkal várta a 
rendező Dalgali Hastánc Egyesület 
az érdeklődőket. Örömünkre szol-
gált, hogy sok kisgyermekes család 
jött el, és sikerült kimozdítanunk az 
idősebb korosztályt is a természetbe.

Több programot szerveztünk 
kifejezetten gyermekek számára. A 
rajzversenyen nagyon szép művek 
születtek, nehéz volt igazságosan 
dönteni, mivel nem csak a rajzok 
művészi kivitelezését kellett figye-
lembe venni, de szem előtt tartot-
tuk, hogy minden korosztályból 
legyenek díjazottak. A legfiatalabb 
résztvevő 3 éves volt. A kincskeresés 
valósággal lázba hozta a kicsiket. Az 
erdőben elrejtett dobozokért cserébe 
a szerencsés megtalálók ajándékot 
kaptak. Ezen kívül ugrálóvár, arc-
festés és karikatúrakészítés várta az 
érdeklődőket.

A színpadon 19 órakor kezdőd-
tek a programok. Először egyesü-

letünk adott elő a februárban nagy 
sikerrel bemutatott Tulipánszőlő 
című előadásból egy fátylas-dobos 
táncot, melyet a Piruett Tánccsoport 
és az Igazgyöngy Művészeti Iskola 
Junior Tánccsoport, majd a Bajnóca 
Néptánccsoport műsora követett. 
A fiúk örömére botvívást és íjász-
bemutatót láthattunk az Arkadas 
Barantacsoport jóvoltából, akiknek 
a sötét ellenére is minden egyes 
kilőtt nyiluk célba talált. Ezután 
hastánccsoportunk boszorkánytán-
ca következett. Rendezvényünk jó 

hangulatát fokozta az Örömtűz mel-
lett megtartott ÁGOA DE BEBER 
Capoiera Csoport nagy sikerű harci 
bemutatója, mely után fáklyás tán-
cunkkal zártuk az estet. Végül csak-
nem 100 szál virágot bocsátottak a 
Berettyó-folyó vízére a lelkes részt-
vevők azzal a céllal, hogy mindenki 
kívánsága meghallgatásra találjon.

A rendezvényt egyesületünk 
támogatók híján önerőből valósí-
totta meg. A helyszínt a Tiszántúli 
KÖVIZIG bocsátotta rendelkezé-
sünkre, melyet ezúton is köszönünk. 
Köszönjük a segítségét Papp János 
úrnak. Külön köszönjük mindazok-
nak, akik önkéntes munkájukkal, 
lelkes felkészülésükkel, színvonalas 
előadásukkal hozzájárultak a Hold-
erdő sikeres lebonyolításához. A 
fizetség számunkra az, hogy láthat-
tuk az önfeledten játszó gyermekek 
csillogó szemeit, a boldog arcokat. 
Mégis a legmeghatóbb az volt, ami-
kor a műsorok után egy beteg hölgy 
a folyón útjára bocsátotta a kíván-
ságvirágát. Reméljük, hogy meg-
hallgatásra talál.

Reméljük, jövőre ismét sikerül 
megvalósítanunk egy hasonló szín-
vonalú vidám rendezvényt. Bízunk 
benne, hogy sok új ötlettel, sok ta-
pasztalttal gazdagodva, valamint a 
látottak alapján több lelkes támoga-
tó segítségével szerezhetünk még az 
itt élőknek önfeledt perceket, meg-
lepetéseket.

Dalgali Hastánc Egyesület

Moduláris OKJ-s vizsgák 
a Bessenyeiben

Iskolánkban a 2008/2009-
es tanévben kezdtük először az 
új Országos Képzési Jegyzék 
szerinti szakmák oktatását. A 
diákok által választható képe-
sítések mind érettségire épülő 
szakképesítések: kisgyermek-
gondozó, -nevelő, webmester 
és vendéglős szakmák.

Idén összesen 48 diák kezdte 
meg a szakmai vizsgáit: írásban, 
gyakorlatban, és végül szóban 
adtak tanúságot tudásukról. Az 
új szakmai vizsgáztatás nagy ki-
hívás elé állított diákot és tanárt 
egyaránt. A közös munkának 
köszönhetően szép eredmény 

született: 47 tanuló szerzett szak-
képesítést.

Az igazi megmérettetés most 
következik számukra, munkahe-
lyet kell keresni, majd ott helyt 
állni. Weöres Sándor szavaival 
búcsúzunk tanulóinktól:

„Egyetlen parancs van, a többi 
csak/ tanács: igyekezz úgy érezni, 
gondolkodni,/ cselekedni, hogy 
mindennek javára legyél./ Egyet-
len ismeret van a többi csak tol-
dás. / Alattad a föld, fölötted az 
ég, benned a létra.”

Ez a létra biztosítja a tovább-
haladás lehetőségét, iskolánkban 
megalapoztuk, hogy ez a létra 
stabilan álljon, végzett tanulóink 

erre a biztos alapra építkezzenek 
tovább. A vizsgák óta több vissza-
jelzés is érkezett arról, hogy sike-
rült a képzettségüknek megfelelő 
munkát találniuk. 

Bízunk benne, hogy a követ-
kező tanévben vizsgázók is sike-
resen teljesítenek, az érdeklődők 
jelentkezését folyamatosan fo-
gadjuk!

Kollégáimmal együtt vala-
mennyi végzett diákunknak sok 
sikert és jó egészséget kívánunk!

Pappné Dorogi Ibolya
szaktanár

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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Célegyenesben a Pálfi István 
TISZK TÁMOP projektje

A Pálfi István Szakképzés Szervezési 
Társulás TÁMOP 2.2.3-07/2f-2F-2009-
0009 számú „TISZK létrehozása a Bihari, 
Sárréti és Hajdúszoboszlói kistérségek-
ben” című projektjének záró dátuma 2010. 
augusztus 31. Ekkorra készülnek el azok 
a szakmai fejlesztések, melynek mentén a 
TISZK a továbbiakban működni fog. 

Maga a társulás 2008. június 1-jén 
alakult meg Berettyóújfalu, Püspökladány 
és Hajdúszoboszló önkormányzatainak 
összefogásával. Később csatlakozott a Haj-
dú-Bihar Megyei Önkormányzat is. 

A társulás kilenc oktatási intézmény 
szakképzését koordinálja. Ez nem egysze-
rű feladat, hiszen egy olyan szakmakíná-
latot kell kialakítani a TISZK-en belül, 
amely versenyképes, azaz megfelel a mun-
kaerő-piaci igényeknek. E tevékenység so-
rán össze kell hangolni – a Regionális Fej-
lesztési és Képzési Bizottság döntéseinek 
figyelembevételével – a tanulók, a szülők 
az iskolák és az önkormányzatok érdekeit, 
adottságait. 

Ezt a munkát fogja segíteni – többek 
között – a megvalósuló projekt. A pályá-
zat során a társulás a különböző prog-
ramelemekre 100% támogatási intenzitás 
mellett, összesen 344.720.000 forint visz-
sza nem térítendő támogatást nyert el  az 
Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával. 

A fejlesztés szakmai megvalósítása 
négy nagy területre koncentrál:

1. A szakmastruktúra fejlesztésére, 
azaz olyan rugalmas képzési szerkezet ki-
alakítására, amely egyrészt képes igazodni 
a gazdaság igényeihez, másrészt a tanulók 
egyéni képességeihez igazodva valódi vá-
lasztási lehetőséget kínál a diákoknak. A 
struktúra fejlesztésének szerves része a 
tartalomfejlesztés is. Ennek lényege, hogy 
a pedagógusok és a tanulók számára el-
érhetővé válik egy e-learning oktatási ke-
retrendszer, kezdetben 400 tanóra anyaga 
érhető itt el. 

2.  A szervezetfejlesztés során egy 
komplex irányítási rendszer jön létre, 
melynek célja a stratégiai, fejlesztési dön-
tések összehangolása. Így lehetővé válik az 
integrált irányítás, a képzési kínálat kon-
centrációja, a közös tervezés és végrehaj-
tás, a források koncentrált felhasználása. 
Erre nagy szükség van, hiszen a TISZK 
9 intézményében, 16 szakmacsoportban, 
több mint 40 szakmát oktatnak, ez 4200 
tanulót érint.  

3. A TISZK szolgáltatási rendszerének 
kialakítása és fejlesztése során – az intéz-
ményekben már meglévő erőforrásokra 
támaszkodva – elsősorban a hátrányos 
helyzetű tanulók támogatása, a munka-
erőpiacon való könnyebb eligazodás, va-
lamint a képességeknek és az igényeknek 
megfelelő pályaválasztás elősegítése a cél. 
Ennek érdekében létrejön egy pályaori-
entációs, pályaválasztási, pályakövető 
rendszer, amely követi a tanulók életútját. 
Emellett még cél – a tanulókat foglalkoz-
tató gazdálkodók számára – egy tanács-
adói hálózat kialakítása is.

4. A szakmai továbbképzéseken 275 
pedagógus vett részt 12 témakörben. A 
cél az, hogy a pedagógusok megismerjék 
a TISZK keretein belül működő rendsze-
reket, valamint azokat az új pedagógiai 
módszereket, amelyek a kompetencia 
alapú oktatás sikeres átadásához hozzájá-
rulnak.

Tájékoztatás a Korszerű Képzéssel 
a Munkahely Megtartásáért Alapítvány 

2009. évi tevékenységéről

Postaládánkba
érkezett…

A Korszerű Képzéssel a Munkahely 
Megtartásáért Alapítvány az Eötvös 
József Szakképző Iskolával szorosan 
együttműködve fontos célkitűzésének 
tekinti közvetlen személyes kapcsolat 
létrehozását mind a munkaadókkal, 
mind a munkavállalókkal. A képzési 
szükségletek felmérése mellett törekszik 
a képzések technikai, szakmai színvona-
lának javítására, a felnőttképzés fejlesz-
tésére, az egész életen át tartó tanulás 
elősegítésére.

Szakmai konzultációs lehetőséget 
biztosít a gazdálkodó szervezetek számá-

ra képzési lehetőségekről. A munkavál-
lalók alkalmazhatóságának és munka-
erő-piaci értékének növelése érdekében 
továbbképző, átképző oktatási progra-
mokat szervez.

Székhelye: 
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.
Az alapítvány közhasznú.
Közhasznú tevékenységéből 2009-

ben 1.182 ezer forinttal növelte vagyo-
nát. Közcélú támogatást nem nyújtott.

Költségvetési támogatás 150 ezer Ft 
összegben került jóváhagyásra, ami fel-
használásra került.

Tisztelt Szerkesztőség!

Az Önökhöz címzett levele-
met voltaképp köszönetnek szá-
nom. Kétgyermekes anyukaként 
nagyon fontos számomra, hogy 
lányaim hasznosan, mégis vi-
dám hangulatban töltsék el sza-
badidejüket. Gyakran veszünk 
részt családi rendezvényeken, 
gyermekprogramokon, amiért – 
bevallom – sokszor kell autóba 
ülnünk és elutaznunk valahová. 
Örömmel konstatáltam, hogy 
egy ideje városkánkban is egy-
re többször bukkannak fel helyi 
programokat hirdető plakátok 
a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ szervezésében. Mind-
annyiszor érdekes, ugyanakkor 
kulturális értékeket is kínáló, 
tartalmas rendezvényekkel ta-
lálkozom, de most kiemelten a 
gyermeknapi programsorozat-
tal kapcsolatban tennék néhány 
észrevételt. Május utolsó vasár-
napján, a sportcsarnokba meg-
érkezvén, meglepődve tapasztal-
tam, milyen nagy az érdeklődés, 
hatalmas tömeg hömpölygött az 
arénában kialakított több hely-
színen. Hosszú sorok kígyóztak 
az ugrálóváraknál, de a kézműves 
tevékenységekért is sorba kellett 
állni, ha valaki mondjuk papír-
sárkányt szeretett volna készíte-
ni. Ezalatt a felállított színpadon 
egymást váltották a különböző 
színvonalas, tartalmas előadások. 
Külön kiemelném, hogy végre a 
szervezők gondolnak a nagyobb 
gyerekekre is, ezúttal koncertet 
kínáltak ennek a korosztálynak. 
A művelődési központ dolgozói-

val beszélgetve – akik kedvesen, 
készséggel álltak mindenki ren-
delkezésére – elsősorban az érde-
kelt, hogy honnan teremtik elő 
egy ilyen nagyszabású rendez-
vényhez az anyagi erőforrásokat. 
A programokon teljesen ingyen 
lehetett részt venni, ami szintén 
nem utolsó szempont a családok 
számára a mai gazdasági hely-
zetben. Egyik munkatársuk be-
számolt arról, hogy egy európai 
uniós pályázatból finanszírozzák 
a Gyermeknapot. Véleményem 
szerint nagyszerű dolog, hogy 
az Unió kiemelten foglalkozik a 
családi, illetve gyermek- és ifjú-
sági programok támogatásával is, 
jó lenne, ha a jövőben is minél 
többször találkozhatnánk ilyen 
rendezvényekkel. A szervezőknek 
pedig ezúton szeretném hálás kö-
szönetemet kifejezni a magam, a 
gyermekeim, illetve városunk va-
lamennyi családja nevében. Gra-
tulálok és sok sikert, kitartást, 
erőt, kreatív ötletet kívánok az 
elkövetkező évekre is!

Üdvözlettel:
Szűcs Norbertné Zita

Berettyóújfalu, József A. ltp.

(A rendezvény az Észak-Alföldi 
Operatív Program – Funkcióbő-
vítő integrált települési fejlesz-
tések konstrukcióra benyújtott, 
nyertes – Berettyóújfalu az egész-
séges város c. városrehabilitációra 
irányuló pályázat keretében, az 
Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával való-
sult meg.)

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

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 harcművé-
szetnek a gyakorlásához. 

Elérhetőségeink: 
Nagy Csaba 

06-30/518-0098. 
E-mail: 

akibacsgyan@freemail.hu 

ÚJRA NYITVA A TYÚKANYÓ 
BAROMFIBOLT!

2010. július 1. óta
A RÉGI HELYEN - ÚJ KÍNÁLATTAL

AKCIÓS AJÁNLATUNKBÓL:
Friss csirkecomb
(alsó, felső, egész) 635 Ft/kg
Friss csirkemell-filé 1190 Ft/kg
Friss csirkefarhát 155 Ft/kg
Farrészes csirkecomb 530 Ft/kg
Friss pulykaszárny 530 Ft/kg
Friss pulykanyak 575 Ft/kg
Friss pulyka-alsócomb 530 Ft/kg
Ezen kívül kínálunk még fagyasztott, 

illetve félkész termékeket, grillkol-
bászt, virslit, száraztésztát, üdítőket.
Minden nap friss áruval várjuk kedves 

régi és új vásárlóinkat!
Nyitva: K–Sze–P: 8–18 óráig
Szo–V: 8–12 óráig; H: Zárva
Címünk: Berettyóújfalu, 

József Attila ltp. üzletsor

Az országhatártól 30 km-re, Berettyóújfalutól 10 km-re, Zsáka község
központjában, 100 négyzetméteres családi ház, 600 négyszögöles
gazdálkodásra alkalmas telken, gazdasági épületekkel, garázzsal,

teljes közművesítéssel, gázfűtéssel eladó.
Ugyanitt egy két utcára nyíló, akár két 

családi ház építésére vagy
mezőgazdasági, ipari tevékenységre is 

alkalmas, 1000 négyszögöles
telek külön-külön vagy egyben is eladó. 

Érd.: Zsáka, Kossuth u. 16.,
Lovász József: +36-54-442-078

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
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Vakációs Bibliahét: július 26-30-ig
Ruth története: Életre szóló döntések

„Mert ahová  te mégy, oda megyek,  ahol te megszállsz, ott szállok 
meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem”

(Ruth könyve 1. rész 16. vers)

Jubileumi találkozó a megújult 
Arany János Gimnáziumban

Erdélyi gyerekek
Berettyóújfaluban

Isten kegyelméből újra 
megrendezhettük immár ha-
todik alkalommal a Vakációs 
Bibliahetet a Berettyóújfalui 
Református Egyházközség  
szervezésében,  a Toldi Miklós 
Református Általános Iskola  és 
Szivárvány Református Óvoda 
közreműködésével. 

Ebben az évben Ruth törté-
netét dolgoztuk fel az óvodás és 
általános iskolás korosztálynak. 
Istennek legyen hála, összesen 81 
gyereket regisztráltunk a héten, 
akik hallhatták Isten hívó sza-
vát és üzenetét. Az egész életünk 
döntésekről  szól, hol nagyobb, 
hol kisebb dolgokról. A héten 
Ruth történetein keresztül ismer-
kedhettek meg azzal a gyerekek, 
milyen jó az, ha Isten számunk-
ra elrendelt akaratával egyezik a 
mi döntésünk. Az egész történet 
Betlehemben kezdődik, aminek 
kenyérháza a jelentése. Itt éppen 
éheznek, nincs termés, nincs mit 
enni. Ezért Naómi elindul család-
jával szerencsét próbálni egy más 
vidékre, Moáb földjére, ahol nem 
ismerték az egy igaz élő Istent, 
hanem bálványokat imádtak. De 
ott volt étel. Itt következtek a csa-
pások, az Isten áldásai eltűntek 
életükből. Meghalt  férje, két fia, 
és csak két moábita származású 
menye maradt életben Naómi 
mellett. Így indul vissza Naómi 
saját földjére először két menyé-

vel, majd  végül 
csak Ruthtal, 
aki végig hű-
ségesen mel-
lette maradt 
anyósának. Így 
tér vissza Isten 
gazdag áldása 
életükre. Az Ő 
leszármazottja 
lett Isai, az Ő 
fia Dávid, aki-
nek a családjá-
ból született a 
Megváltó Jézus Krisztus. 

Mert nem csak az a táplálék, 
amit a szánkba beteszünk, hanem 
a lelki táplálékra  is szükségünk 
van, amit Isten ad nekünk, de 
ugyanolyan szükségünk van rá, 
mint a kenyérre.

Ennek kapcsán ismerkedtünk 
meg a mindennapi kenyerünkkel, 
hogy honnan és milyen úton ke-
rül az asztalunkra.

A napi bibliai történetek fel-
dolgozása után, a következő dol-
gok tették még színesebbé a gye-
rekek életét:

Hétfőn szalma tárgyak készí-
tésével foglalkoztak, kedden a he-
lyi Berettyó Pékségben nézhettük  
meg, ma hogy készül a kenyér, 
amit mindennap megvehetünk, 
szerdán a helyi múzeumban is-
merkedhettünk a búza őrlésével, 
csütörtökön játéknapot tartot-
tunk, majd az utolsó napon, pén-
teken a jelenlévő családok együtt 

nézhették meg a „Cipőszínház” 
előadásában a heti történetet a 
templomban. A „színészek” a tá-
borban résztvevő gyerekek közül 
kerültek ki. A héten mindennap 
szólt a szép ének, gitár és szinteti-
zátor kísérettel. Nagyon sok játék, 
vidám színház  és jelenetek tették 
érdekesebbé napjainkat.

Kérjük Isten gazdag áldását 
azokra az emberekre, segítőkre, 
akik évek óta minden nyáron 
meghallják Isten hívó szavát, és 
imádságukkal, tudásukkal, szere- 
tetükkel, erejükkel, adakozásuk-
kal és bármilyen módon hozzájá-
rultak ennek a hétnek a létrejötté-
hez, életük példájával igyekeztek 
továbbadni Isten országának gaz-
dag szeretetét ebben a „szeretet-
koldus” világban. Köszönjük Iste-
nünk, hogy még tart a kegyelmi 
idő, és vannak alkalmak, amikor 
Téged dicsérhetünk.

Magyar Istvánné
óvodapedagógus - presbiter

Ezerkilencszázhatvan májusá-
ban mi, 19-en énekeltük, búcsúz-
va az iskolánktól, hogy „visszatér a 
vén diák, viszontlátásra hát”. Most, 
50 év elteltével, bár hiányosan, de 
újra együtt voltunk mi, a gimná-
zium valamikori IV. b osztálya. 
Hiányzik már közülünk tanáraink 
többsége és 5 társunk is. Nem le-
hetett itt Botosné Bércz Éva első 
osztályfőnökünk idős kora és la-
kóhelyének távolsága miatt. Palcsó 
László, aki a harmadik és negye-
dik évben volt osztályfőnökünk, 
közlekedési baleset áldozata lett. 
Hosszas előkészítő munka után, 
ez év május 29-én újra együtt vol-
tunk mi, valamikori diákok, hogy 
emlékezzünk. Emlékezzünk a régi 
diákéletre, a régi magyar, történe-
lem, matematika és a többi tantár-
gyi órákra, kedves tanárainkra. A 
találkozót a megújult iskolánkban 
tartottuk meg, mert bár mi még 
a régi Honvéd utcai épületbe jár-
tunk 1956–1960-ig, de magunké-
nak érezzük ezt az újjá varázsolt, 
szép iskolát is. 

A jubileumi találkozót hárman 
(Antós Irén, Papp Ilona, Szabó 
Ilona) szerveztük meg, készítettük 
elő. Megteremtettük mindazokat 
a „kellékeket”, melyek egy ilyen 
alkalomhoz nélkülözhetetlenül 
szükségesek. A találkozóhoz Em-
lékkönyvet készítettünk, melyet 
minden tanár és diák megkapott. 
Ebben szerepel a tanárok emléke-
zése mellett minden volt diáknak 

az eltelt ötven évéről szóló beszá-
molója is. Azokról, akik már nem 
lehettek jelen a tanítványok, a régi 
diáktársak, vagy a rokonok írtak 
pár sort. Rendhagyó volt ez az 
érettségi találkozó, de nemcsak a 
jubileuma miatt, hanem mert fel-
használva a modern számítástech-
nika lehetőségeit, számítógépes 
pps-bemutatóval emlékeztünk az 
iskolánk történetére, és bemutat-
tuk a volt osztálytársunk (Papp 
Ilona) által készített, „Az én tab-
lóm” című összeállítást is, melyben 
felidézi emlékeit a diáktársakról, 
tanárokról. Az összeállítást nagy 
tetszéssel nézték a jelenlévők. A 
jubileumi találkozón részt tudott 
venni az iskola nyugdíjas igazga-
tója, Falucskai Jenő, a tanárokat 
a ma már Püspökladányban élő 

Nyirkos házaspár képviselte. A 
tanulói és tanári beszámolók él-
ményszerűek voltak. Egy ma már 
sokak által elfeledett vagy egyálta-
lán nem is ismert életformát, egy 
régi világot idéztek fel, melyben 
ugyanúgy meg volt a küzdelme a 
diákoknak és tanároknak, mint 
ma, csak másként, más tartalom-
mal. Az osztályfőnöki óra zárása-
ként, minden jubiláló diák névre 
szóló „Arany Oklevelet” kapott, 
amit a jelenlegi igazgatóhelyettes 
adott át. A találkozó a Bella Costa 
étteremben ebéddel fejeződött be, 
ahol kötetlenül beszélgettünk a di-
ákévekről és jelenlegi életünkről.

A jubiláló társak nevében:
Antós Irén (Anka Péterné) Papp 

Ilona (Ungvári Imréné)

Június 18-án érkezett városunk-
ba 11 székely diák és kísérőjük. Har-
gita megye és Hajdú Bihar megye 
együttműködésének keretében egy 
hetet nyaraltak Berettyóújfaluban.

Rajtunk kívül még öt megyénk-
ben lévő kisváros csatlakozott idén 
ehhez a programhoz, melyen a De-
recskén vendégeskedő gyerekekkel 
együtt vettünk részt, és próbáltuk 
igény szerint megtervezni és megvaló-
sítani. A legfőbb kívánság a strandolás 
volt, ami - a berettyóújfalui strand-
fürdő felújítása miatt - nagy kihívást 
jelentett számunkra, de remek csapat 
működött együtt a szervezésben, és 
minden gördülékenyen alakult.

Hajdúszoboszló, Füzesgyarmat, 
Földes, Debrecen voltak a strandolás, 
fürdőzés helyszínei, meglátogattuk a 
Debreceni Református Nagytemplo-
mot, a Déri Múzeumot, túráztunk a 
Bihari Sík Tájvédelmi Körzetben.

Esténként közös rendezvények, 
játék, vacsora, beszélgetések dúsítot-
ták az élmények sokaságát, segítették 
a még szorosabb barátságok kialaku-
lását.

A megvalósítást a Hajdú–Bihar 
Megyei Önkormányzat támogatása 
tette lehetővé, de sokat segített az is, 
hogy a Déri Múzeumba, a hajdúszo-
boszlói és a debreceni fürdőbe térítés 
nélkül engedtek be bennünket. Az 
Arany János Gyermekotthon kisbu-
szával segítette a vendégek utaztatását. 
Az ellátás és a szállás Kovács Zoltán, 

Papp István, Rácz Sándor, Nagy Gyu-
la, Kártik József családjainál történt. 
A vendéglátásba Kovács György, Nagy 
László, Gál László is besegítettek, vá-
rosunk önkormányzata ajándékkal 
kedveskedett a vendégeknek, köszönet 

minden segítőnek. 
Ahogy Kurkó Szilvia a hargitai 

gyerekeket kísérő tanárnő mondta, az 
Isten fizessen meg nektek a jóságoto-
kért. Ő is és én is azt gondolom és re-
mélem, hogy ez meg fog történni.

A családok és a gyerekek az egy hét 
alatt nagyon „összenőttek”, és elhatá-

rozták, hogy továbbra is ápolni fogják 
a kialakult baráti kapcsolatokat, erő-
sítve ezáltal is a határon túli és határa-
inkon belüli magyarság viszonyát.

Jó alkalom volt ez arra is, hogy 
gyermekeink és mi is tanuljunk 

egymástól, legfőképpen azt, hogy: 
„ameddig élünk magyar ajkú népek, 
megtörni lelkünk nem lehet soha”.

Kinek milyen lehetőségei és eszkö-
zei vannak, azokat használja e nemes 
cél megvalósítására, a mi kezünkben 
most ez a vendéglátás volt.

Nagyné Makra Erzsébet

Kádár Vitéz szelleme óvja a várost!

K ö z l e m é n y !
A kampány kezdetén tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy a Kádár Vitéz Városvédő Egyesület a 

választásokban nem vesz részt! Nem támogat sem pártokat, sem más szervezeteket! Tagjai független jelöltként in-
dulhatnak szándékuk szerint az önkormányzati választásokon! Én személy szerint bejelentem, hogy független kép-
viselőjelöltként indulok! Egyesületi tisztségemtől függetlenül a helyi választáson személyes indíttatásból Muraközi 
István polgármesterjelöltet támogatom! Arra kérem barátaimat, ismerőseimet, hogy a választáson szavazatukat rá 
adják le!

Jakab György István
önkormányzati képv. egyesületi elnök

A városvédő és lokálpatrióta 
mozgalom évek óta hallatja hangját 
a településen. Ez a mozgalom 2010. 
július 2-ától Kádár Vitéz Városvédő, 
Fejlesztő  és  Kulturális Egyesület 
néven kiemelten közhasznú civil 
szervezetként folytatja tovább tevé-
kenységét. A jövőben az egyesület 
részt vesz a várost érintő hosszú- és 
középtávú fejlesztési tervek kialakí-
tásában. Azokról társadalmi vitá-
kat szervez a lakosság bevonásával. 
Szükség szerint kezdeményezi azok 
módosítását. Biztosítja, hogy ezeket 
a lakosság megismerje, és közremű-
ködik a megvalósításukban. Részt 
vesz a város jelentősebb épületeinek, 
közműveinek és más fejlesztési ter-
veinek kialakításában. Észrevételek 
és javaslatokat tesz. Tevékenysége 
kiterjed a város építészeti, telepü-
lésszerkezeti és természeti értékei-
nek  feltárására, jegyzékbevételére. 
Kezdeményezi azok védelem alá 
helyezését. Kiemelt célként kezeli a 

geotermikus energia kitermelésének  
mielőbbi megindítását. Részt vesz 
a hatékony városmarketing alapjai-
nak lerakásában az önkormányzattal 
együttműködve. Kiépíti és működ-
teti a gyermek- és ifjúságvédelem, a 
gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 
civil rendszerét. Ifjúsági szervezete-
ket hoz létre. Elindítja a közérdekű 
önkéntes munkára nevelés program-
ját. Kiépíti a fogyasztóvédelem társa-
dalmi rendszerét. Megvalósítja a ha-
tékony állatvédelmet. Megszervezi és 
bonyolítja a városban lévő műemléki 
és helyi védelem alatt álló épületek 
védelmét és felújítását. Céljait a város 
polgárainak széleskörű bevonásával 
kívánja megvalósítani. Különös gon-
dot fordít a lakosság - kiemelkedően 
az ifjúság - közéleti érdeklődésének 
felkeltésére, a közéletiségre nevelésre!  
Mindent elkövet az önkormányzati 
közbeszerzések nyilvánosságának 
és társadalmi ellenőrizhetőségének 
megteremtése érdekében. Figyelem-

mel követi a beruházásokat, feltárja 
és nyilvánosságra hozza a visszaélé-
seket, korrupció gyanúja esetén az 
illetékes hatóságoknál feljelentést 
tesz. Szakértő tagjainak bevonásá-
val fokozott figyelemmel követi a 
város gazdálkodását. Pártokat nem 
támogat, jelölteket nem állít, de nem 
akadályozza meg, hogy tagjai és pár-
tolói független jelöltként a választá-
sokon induljanak. Részükre viszont 
sem erkölcsi sem anyagi támogatást 
nem nyújt. Az egyesület tagja lehet  
minden, a 14-dik életévét betöltött 
természetes személy, aki az egyesület 
alapszabályát elfogadja. Pártolója, 
aki az egyesületet bármilyen módon 
támogatni kívánja! Fiúk! Lányok!  
Hív a város!  Legyetek vitézek!

 

Jakab György István elnök, 
Dr. Balogh Zsolt elnökhelyettes,  
Fodor István titkár jelentkezés: 

jakab2@t-online.hu

Van egy szép kőbékám, melyet 
el-elnézegetek olykor. Egyiptomból 
hoztam, zöldes, sárgásbarna színű 
alabástrom. Persze itthon is vannak 
békák, a kertünk is tele van velük. Az 

én kedvencem a kis, zöld levelibéka, 
mely oly szelíd, hogy a konyhába is 
bejön, és virágcserépben alszik éjje-
lenként. Bélának hívom. A májusi 
békaszerenádot is szívesen hallgatom. 
Egyszóval, szeretem a békákat.

Csak éppen lenyelni nem tudom 

őket, főleg a kőbékát! Mostanában 
pedig igen sokszor nyeltem egy-egy 
nagyot, sőt, háromig is számoltam 
magamban. Aztán elgondolkodtam. 
Felállítottam a fontossági sorrendet. 
Már ami nekem fontos. 

Többször elmondtam: AZ ÉR-

TÉK A MÉRTÉK! Aki pedig az 
értéket az értéktelentől nem tudja 
megkülönböztetni, azt csak sajnálni 
tudom.

A percemberek sohasem érdekel-
tek. A haszonlesők még úgysem, az 
érdekembereket pedig egyenesen meg-

vetem. Én már a népmeséből is meg-
tanultam, hogy nem minden békából 
lesz királyfi, még ha a százszorszép 
királykisasszony csókolja is meg!

Páromnak és tehetséges bará-
tainknak is azt szoktam mondani:  
A MINDENSÉGHEZ MÉRD  

MAGAD! A mércét pedig minden-
kinek magának kell felállítani, és 
akik alatta vannak, azok elveszett 
emberek.

A kőbékát pedig nyeljék le mások!

Seres Katalin Edit

Kőbéka
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Tűzjelző
Az elmúlt két nyári hónapban a be-

rettyóújfalui Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóparancsnokság készenléti egy-
sége elsődleges működési körzetünk-
ben 66 esetben vonult jelzés alapján, és 
1 utólagos tűzjelzés történt. A szomszé-
dos parancsnokságok 45 alkalommal 
kértek tőlünk segítséget. A vonulások 
több mint fele rendkívüli időjáráshoz 
vagy közlekedési balesethez kapcsolódó 
káresemény történt, tűzeset 13 volt. Té-
ves jelzés 13, vaklárma pedig 3 volt.

Sajnos már az idei nyár sem múlik 
el úgy, hogy ne történt volna tűzoltói 
közreműködést igénylő vízi baleset. Júli-
us 18-án egységünk a mentőszolgálaton 
keresztül kapott jelzést, hogy a Kálló-
csatornába egy fiatalember beleugrott, 
és eltűnt a vízben. Sajnos már csak a 
holttestét találtuk meg.

Július 26-án a 42-es számú fő-
úton történt tömeges közlekedési 
baleset. Két mikrobusz és egy busz 
egymásba szaladt. A baleset követ-
keztében 1 fő elhalálozott, 9 fő, 

köztük egy gyermek, megsérült. 
A főutat a forgalom elől a mentés és a 
helyszíni szemle lefolytatása miatt több 
órára le kellett zárni.

Nagy Tamás tűzoltó őrnagy
tűzoltási és műszaki mentési osztályvezető
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Utánpótlásának köszönheti 
a bentmaradását a BUSE

Az egész magyar focira jel-
lemző, hogy a játékos életében 
a felnőtté válás környékén tör-
ténik valami, aminek következ-
tében egyszerűen megáll a fej-
lődés. Hiába teljesítettek rendre 
jól az elmúlt években a BUSE 
utánpótlás csapatai, ez a jó tel-
jesítmény a felnőtt gárdára nem 
„ragadt át”. A „nagy csapat” csak 
álmodozhatott azokról az érmes 
helyezésekről, amit a fiatalok 
könnyedén értek el. Meddő volt 
ez a jó teljesítmény, hiszen az 
egyesületet nem segítette hozzá 
magasabb osztályba kerülés-
hez. Most azonban mégiscsak 
az utánpótlás csapatok eredmé-
nyességének köszönhető, hogy 
a BUSE bentmaradt az NB III-
ban, és ezáltal méltó módon tud-
ja ünnepelni 2011-ben a százéves 
évfordulót. 

A BUSE felnőtt labdarúgó-
csapata az elmúlt évi bajnokság-
ban a 14., kieső helyen végzett az 
NB III. Tisza csoportjában. Az 

MLSZ újonnan megválasztott 
vezetői azonban az NB III-as 
bajnokságok átszervezése mellett 
döntöttek úgy, hogy a bajnoksá-
gokat feltöltötték 16 csapatosra. 
A BUSE-t a kiváló utánpótlása 
miatt kérték fel az NB III-ra.

Az elnökség megfontolta a 
dolgot, és a fiatal saját nevelésű 
játékosok fejlődése érdekében 
igent mondott. Ezentúl az U-19 
és U-16-os csapataink egy külön 
NB II-es délkeleti bajnokságban 
fognak szerepelni. A felnőtt csa-
pat továbbra is az NB III. Tisza 
csoportjában „vitézkedik”. A 
koncepció nem változott, saját 
nevelésű játékosokkal képzelik 
el a folytatást minél több helyi 
vagy környékbeli fiatal bevoná-
sával. Ennek érdekében a július 
13-án megkezdett felkészüléskor 
újabb hat saját nevelésű játékos 
került fel az ifiből a felnőtt ke-
retbe. A felkészülést továbbra is 
Balogh Barna szakosztályveze-
tő és vezetőedző irányításával 

kezdte meg a felnőttkeret.
Az elnökség a biztos bennma-

radást tűzte ki célul úgy, hogy a 
BUSE felnőtt csapata ismét az 
egyik legfiatalabb keret lesz a 
bajnokságban. Mivel már több 
labdarúgó játszott az NB III-
ban, a vezetőség bízik a csapat 
előrelépésében. A BUSE megkö-
szöni szponzorainak és szurko-
lóinak az elmúlt évi kitartását, 
és reméli, a közelgő századik 
évfordulót méltóképpen tudja 
megünnepelni az egyesület.

R. S.

Országjárás kétkeréken

Az Eötvös József Szakképző 
Iskola Bringaklubja idén negye-
dik alkalommal rendezte meg 
nyári táborát. Az előző években 
a Tisza-tó, az Aggteleki-karszt és 
Eger környékének látnivalóival 
ismerkedtek meg az érdeklődők. 
Ebben az évben a Bükk-fennsík 
természeti szépségeivel és a kör-
nyék nevezetességeivel sikerült 
kipihenni a tanév fáradalmait.

 A túra június 18-án startolt 
Berettyóújfaluból. Első napi vég-
célunk Hajdúnánás volt, ahol 
fürdőzéssel pihentettük megfá-
radt izmainkat. Második napi 
célunk - táborozásunk központja 

- Bükkszentkereszt volt. Az alföl-
di tájhoz szokott kerékpárosnak 
mindig nagy kihívás a hegyek 
megmászása, nem volt ez most 
sem másképpen. A több mint 10 
kilométeres emelkedő után jó volt 
megpihenni a tábor hűvösében. 
Harmadik napunk a hazai ízek 
jegyében telt Kiss Imre kolléga 
jóvoltából, aki kiemelkedő slam-
bucfőző tudományáról tett tanú-
bizonyságot. A negyedik napon 
rövid túrát tettünk Répáshutára. 
Sajnos az időjárás nem fogadott a 
kegyeibe bennünket, mert az elkö-
vetkező nap legnagyobb élménye 
az eső mellett az volt, hogy be kel-

lett kapcsolni a tábori fűtést, hi-
szen éjszaka a hőmérő higanyszála 
5 C -̊ig süllyedt. A hatodik nap az 
idővel együtt a kedvünk is jobbra 
fordult, ezért egy hosszabb túrát 
terveztünk Lillafüredre, majd on-
nan Ómassára. Az 50-60 km/h 
csúcssebesség mindenkinek tet-
szett, bár tudtuk, hogy visszafelé 
ennek meglesz a böjtje. Útközben 
megnéztük az őskohót Újmassán, 
amiből kiderült, hogy eleink már 
a XVIII. században is foglalkoz-
tak vasgyártással. A Hámori-tó 
partján elköltött ebéd után élmé-
nyekkel gazdagodva kapaszkod-
tunk vissza Bükkszentkeresztre.

 Az utolsó nap a hazautazás 
jegyében telt. A 10 kilométeres 
„zúgást” követően megérkeztünk 
Miskolcra, ahol vonatra száll-
tunk, és Debrecenig zakatoltunk, 
Debrecenből pedig kerékpáron 
tértünk haza - élményekkel gaz-
dagodva - Berettyóújfaluba. A 
vonaton már a következő év túra-
útvonalát tervezgettük, hiszen az 
nem is lehet kérdés, hogy jövőre 
innen folytatjuk…

Kiss Béla 
szervező

FELHÍVÁS!

Anyakönyvi 
hírek

A BIHARI MÚZEUM és a BE-
RETTYÓÚJFALUI REFORMÁ-
TUS EGYHÁZKÖZSÉG készülő, 
októberben nyíló a Berettyóújfalui 
Református Egyház történetét bemu-
tató időszaki kiállításához tárgyakat, 
dokumentumokat kutat fel az egy-
házközség fennállásának 420. évfor-
dulója alkalmából! 

Várjuk azok jelentkezését, akik 
a Berettyóújfalui Református Egy-
házzal,  a templommal  vagy a Re-
formátus Elemi Népiskolával, illetve 
későbbi fiúiskolával kapcsolatos 
tárgyakkal, dokumentumokkal, fo-
tókkal rendelkeznek, hogy hozzák be 
ezeket a Bihari Múzeumba. Kérjük, 

járuljanak hozzá a dokumentumok 
digitalizálásához, s szükség esetén 
kölcsönözzék a kiállítás időtartam-
ára, 2010. október – 2011. január 
között az eredeti dokumentumokat, 
tárgyakat!

Bővebb információ kérhető: a 
Bihari Múzeumban 402-390 tele-
fonszámon vagy személyesen Tóthné 
Varga Katalintól.

A tárgyakat, fotókat, okleveleket, 
értesítőket és egyéb dokumentumo-
kat 2010. szeptember 17-ig várjuk!

Köszönettel:
Kállai Irén múzeumigazgató, 

Majláth József lelkész

Születtek
Június 3.: Müller Bálint (Müller 

Sándor – Schmidt Andrea Rozália)
Június 13.: Lukács Bence (Lukács Kál-

mán – Právecz Mária)
Július 1.: Tollas Balázs (Tollas Tamás 

István – Ecsedi Ágnes)
Július 2.: Szakál Tamás Attila (Szakál 

Attila Lajos – Fábián Nóra)
Július 6.: Csörsz Ágnes (Csörsz 

Gergely – Török Anita)
Július 7.: Szabó Sára (Szabó Zsolt – Sós 

Andrea)
Július 12.: Szoboszlai Kitti (Szoboszlai 

Imre – Vida Erzsébet)
Július 13.: Török Leila (Török Tamás – 

Szatmári Magdolna)
Július 13.: Pádár Dávid József (Pádár 

József – Széles Csilla)

Házasságot kötöttek
Június 12.:
 Pinczés Szabolcs – Varga Emese
Július 10.: 
 Vadon Norbert – Dr. Kertész Veronika
Július 17.: 
 Kerezsi Gyula – Bondár Emese
Július 21.: 
 Aranyi Tamás – Madarász Andrea
Július 24.: 
 Pércsi Zoltán – Németh Beáta
Július 24.:
Kéri Lajos – Kovács Annamária
Július 24.: 
 Nagy Szabolcs – Szoboszlai Henrietta
Július 31.: 
 Balla Lajos Csaba – Ecsedi Noémi
Július 31.: 
 Szabó László – Mészáros Mária
Július 31.: 
 Balázs Tibor – Kádár Orsolya

Elhunytak
Június 23.: Szász Jánosné Kópis 

Erzsébet (1921)
Június 24.: Cseh Zsigmond (1922)
Június 26.: Abuczki János Gyula (1928)
Június 27.: Szabó János (1945)
Június 29.: Vig Ferencné Kovács Olga 

(1926)
Július 4.: Angyal Etelka (1954)
Július 12.: Micskei József (1945)
Július 13.: Erdei Józsefné Jenei 

Erzsébet (1941)
Július 14.: Berde Gyuláné Nagy 

Erzsébet (1917)
Július 14.: Balogh Antalné Juhász Irma 

Erzsébet (1932)
Július 18.: Karácsony Zsolt (1989)
Július 18.: Tóth Gyuláné Galambos  

Erzsébet (1939)
Július 26.: Garabuczi Sándorné Pudner 

Rozália (1928)
Július 29.: Bányai József (1952)
Július 30.: Szolnoki Dezsőné Palcsó 

Orosz Mária (1914)

II. Bihari református sportnap
A Bihari református egyház-

megye május 29-én immár má-
sodik alkalommal rendezte meg 
az egész bihari régióra kiterjedő 
sportnapját. „Úgy fussatok, hogy 
elnyerjétek” - szólt a tavalyról is 
ismerős igei felszólítás. Az egész vi-
lágot teremtő Isten kegyelme, hogy 
érvényben van még ez a felszólítás 
– vagy nevezhetjük hívásnak is. 
Ez a „verseny” nem zárult le, így 
akik még nem nyerték el az örök 
élet soha el nem hervadó koszo-
rúját, még elnyerhetik. (Hogyan? 
Vedd elő a Bibliát, vagy keress fel 
egy keresztyén gyülekezetet!) Nem 
mellékes, hogy ebben a verseny-
ben mások nem tudnak legyőzni 

minket, csak mi magunkat. Az 
igen csak esős májusi hónapban 
Istenünk abban is megmutatta ke-
gyelemét, hogy ezen a szombaton 
csak hajnalban volt „égi áldás”, 
nap közben már nem. Így a közel 
130 résztvevőt már az időjárás sem 
akadályozta abban, hogy a Toldi 
Miklós Református Általános Is-
kola és az Eötvös József Szakképző 
Intézet sportpályáin a legjobb for-
máját hozza. Még ha futás nem is 
volt bizonyos sportágakban, nyerni 
mindegyikben lehetett.

A rendezvényt Isten igéjének 
hallgatásával kezdték a résztvevők, 
majd Szeifert Ferenc polgármester 
úr – a nap fővédnöke – sportra 

b u z d í t ó 
személyes 
g o n d o -
l a t a i v a l 
n y i t o t t a 
meg a na-
pot. Ezt 
követően 
a közép-

iskolások és a fiatal felnőttek 
négy sportágban (foci, röplabda, 
ping-pong, sakk) kezdték meg a 
versenyeket az értékes díjakért és 
kupákért. Egyedül a sakkverseny 
volt kortalan, amelyre meglepően 
sokan jelentkeztek, ezért gyermek, 
haladó és profi kategóriákba kellett 
sorolni a versenyzőket. A napról 
elmondható, hogy nem leigazolt 
sportolók versengését hozta, ha-
nem azokét a lelkes amatőrökét, 
akik ritkán mennek le a grundra 
focizni vagy a strandra röpizni, 
de kedvelik a sportot, a játékot és 
a közösséget. A résztvevők, annyi-
ra élvezték a játékot, hogy az sem 
okozott problémát, ha egy játékos 
az ellenfél hiányos csapatába állt be 
az egyenlő esélyek kedvéért. Ez a 
hangulat tükröződik a fényképek-
ről is, melyeket a www.refbihar.hu 
oldalon tettünk közzé.

A tavalyi sportnaphoz képest az 
idén minden sportág dobogósait 
értékes nyereményekkel tudtuk 
jutalmazni szponzoraink bőkezű 

felajánlásai jóvoltából. Itt ragad-
juk meg az alkalmat, hogy meg-
köszönjük Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata, az Eötvös József 
Szakképző Intézet és a Toldi Mik-
lós Református Általános Iskola 
vezetésének nagyvonalú támogatá-
sát, amely nélkül nem jöhetett vol-
na létre ez a nap. Mindenért Istené 
legyen a dicsőség!

További köszönet illeti tá-
mogatóinkat: Garabuczi Sán-
dor órásmester, BER-OKT BT.,  
Lisztes Éva autósiskolája, 
TURI Centrum (Dózsa Gy. 
u. 6.),  CERKA Papír-írószer, 
BYBLOS  Gyros, BARIZS Elekt-
ronika, IBOLYA Gyógyszertár,  
BIFOKSZ Számítástechni-
ka, GVENI Gyros, META Di-
vat, SYLVANIA Impex Kft., 
BERETTYÓ Pékség, Bella Costa 
étterem, FARKASWEB. 

A cikk szerzője: Egeresi Lóránd 
és Szoboszlai Zoltán

szervezők

A Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ programjai 

Augusztus
17., 19.00: A berettyóújfalui Bajnóca Néptáncegyüttes és a  
  Vajdaszentiványi Hagyományőrző Táncegyüttes folk  
  estje. Helyszín: a nagyterem
25., 14.00: Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének – klubfoglalkozása
27., 9.00: ILCO Klub
Minden héten, kedden, 14.00-tól Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete – 
Hagyományőrző Népdalkörének összejövetele
Minden héten, kedden és csütörtökön, 15 órától csontritkulást megelőző 
gerinctorna
2010. augusztus 21., szombat 18 óra
Jótékonysági koncert a Berettyóújfalui Református Templomért
Helyszín: református templom, Berettyóújfalu
Fellép: a Debreceni Klasszikus Énekstúdió
Művészeti vezető: Baricsa Edith

A BUSE felnőtt NB III. 
augusztusi bajnoki mérkőzései:

Augusztus
15., vasárnap,
16.30 óra: Nagyecsed – BUSE
21., szombat,
16.30 óra: BUSE – Hajdúszo-
boszló
29., vasárnap,
6.30 óra: Nyírmada - BUSE


