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„Talentum 2011”
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A volt Megyeháza dísztermében került
megrendezésre az idei, általános iskolások
részére szervezett „Ki mit tud?” tehetségkutató verseny, a „Talentum 2011”.

L. Ritók Nórával beszélgettünk

7

A képzőművészeti tehetséggondozásért
március 27-én vettem át „A tehetség
nagykövete” címet, melyet a Magyar
Tehetségsegítő Tanács adott át.

Civil nap

15

Pálfi Anikó alpolgármester asszony
méltatta a kezdeményezést, örömét fejezte ki a nagyfokú érdeklődés miatt, és reményét, hogy ebből hagyomány születhet.

„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.”

Az intézkedési terv kidolgozása után feszített költségvetést fogadott el Berettyóújfalu képviselőtestülete
Fotó: Rácz
Katalin
február 24-én. A részletekről a város polgármesterét, Muraközi Istvánt kérdeztük.
2. oldalon
A napokban jelent meg a berettyóújfalui SZÉLSŐ ÉRTÉK zenei
formáció bemutatkozó albuma. A lemezt a Rockinform zenei
magazin mellékleteként lehet megvásárolni az újságárusoknál,
majd júniustól országszerte kapható a bevásárlóközpontokban.
Lemezbemutató koncert május 1-én 17 órától a BUSE pályán a
Majális egyik programjaként. A dolog érdekessége, hogy a szintén
Papp Zsolt által vezetett Trident együttes
óta ( 1997), ez a második helyi zenekar,
akinek hivatalosan országos szinten lemeze
jelenik meg!
Információ:
www.szélsőérték.hu

Berettyóújfalu legidősebb lakóját, a 100. születésnapját ünneplő
Takó Sándorné Szakadát Ilonát köszöntötte Muraközi István
polgármester, Dr. Ökrös Zoltán jegyző és Törökné Kovács Judit
anyakönyvvezető. Virágcsokorral, ajándékkosárral kedveskedtek
a szép kort megélt
dédmamának. Az ünnepelt meghatódottságát növelte, amikor
a jegyző átadta
Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét és a különleges
eseményt megörökítő
Emléklapot.
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„Talentum 2011” városi
tehetségkutató verseny
A volt Megyeháza dísztermében került
megrendezésre az idei, általános iskolások
részére szervezett „Ki mit tud?” tehetségkutató verseny, „Talentum 2011” néven. A
versenyre közel 180 gyermek, fiatal nevezett be, négy kategóriában, melyek a
következők: ének, vers/próza, tánc és
színjáték. A rendezvény az ilyenkor szokásos ünnepi megnyitóval vette kezdetét.
Muraközi István, városunk polgármestere,
beszélt arról, milyen fontosak a gyerekek
életében az ilyen jellegű megmérettetések,
hiszen az életben számtalan helyzet
adódik, amikor tudni kell mások előtt előadni magunkat, illetve ez hatással lehet a
későbbi pályaválasztásra is.
A produkciókat szakmai zsűri értékelte.
A zsűri elnökeként Szilágyi Péter, a Városi
Zeneiskola igazgató-karnagya volt jelen,
további zsűritagként tisztelhettük Kapornai
Andrásné nyugdíjas pedagógust és Gyöngyösi Mariannt, a Táncművészeti Főiskola
tanárát.
A zsűrinek nem volt egyszerű dolga,
hiszen 24 színvonalas produkcióból kellett

A 2011. évi „Talentum 2011”
tehetségkutató verseny díjazottjai:

a „legjobbakat” kiválasztania és értékelnie. A díjátadás előtt Szilágyi Péter
zsűrielnök röviden értékelte a bemutatott
produkciókat, és annak a véleményének
adott hangot, hogy az idei teljesítmények
színvonalukban sokkal előremutatóbbak
voltak, mint a tavalyiak. Ezt követte az
eredményhirdetés és díjátadás. Valamennyi benevezett diák emléklapot, valamint a
Magyar Zita keramikus által erre az
alkalomra készített emlékplakettet vehetett
át, míg a díjazottak ajándékutalványt és
oklevelet kaptak jutalmul.
Ezúton szeretnénk gratulálni a Nadányi
Zoltán Művelődési Központ dolgozói
nevében valamennyi, a versenyre benevezett diáknak, köszönetet mondani az őket
felkészítő pedagógusoknak és megköszönni a türelmet, amelyet a verseny alatt
tanúsítottak.
Szatmári Kinga

„BERETTYÓÚJFALU AZ EGÉSZSÉGES VÁROS”
ÉAOP – 5.1.1./D-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Világelsők vagyunk, de ez nem öröm
Megdöbbentő bejelentés hangzott el azon a tudományos konferencián, melyet a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház Sebészeti Osztálya rendezett kórházi szakorvosok, családorvosok, szakorvos jelöltek és rezidensek részére. Az emésztőszervi daganatos
halálozásban nemcsak európai, hanem világviszonylatban is első hazánk.
A konferencia fontosságát hangsúlyozó jelenlévők. A túlélési esély attól függ,
Muraközi Zoltán, a kórház főigazgatója milyen stádiumban van a daganat. A
elmondta: a daganatos betegségek korai kezelések következtében a betegek 30
felismerése nagyon fontos. Korábban százaléka öt évnél tovább él, másik 30
kezeltek daganatos betegeket Újfaluban, százaléka pedig életben is marad.
Szabó Árpád főorvos az emlődaganaám ez megszűnt, mivel centrumokat hoztak
létre az országban. Egy megfelelő egész- tok kezeléséről tartott előadást. Elmondta:
ségügyi politika következtében viszont a nők 10 százalékának van esélye arra,
készen állunk arra, hogy ismét bekapcso- hogy emlőrákot kapjon, éppen ezért
lódjunk a betegek kezelésébe – jelentette nagyon fontos, hogy idejében felfedezzék
a kórt. A diagnosztizálásban ezért van
be a főigazgató.
Kóti Csaba, a sebészeti osztály vezetője szükség fizikális vizsgálatra, önvizsgálatra,
a vastagbél daganatok kezeléséről és a majd labor, mammográfiai, PET, illetve MRI
betegek gondozásáról tartott előadást. vizsgálatokra. A szakember szerint a
Elöljáróban elmondta: évente több, mint férfiaknál is előforduló emlőrák nem kap
harmincezren halnak meg daganatos kellő figyelmet. A sebészeti beavatkozábetegségben. A vastagbélrák a második sokról kiderült: a radikális eltávolítás nem
leggyakoribb, s egyformán előfordul a váltotta be a hozzá fűzött reményeket,
férfiaknál és a nőknél is. A korai felisme- hiszen a nyirokcsomókon, ereken tovább
rés érdekében fontosak a megelőző terjedt a rák. Éppen ezért az utóbbi
vizsgálatok, majd a műtéti beavatkozás – időben
emlőmegtartásos
műtétek
eltávolítás – után kiegészítő kezelés, terjedtek el, amik csak a daganatsugárkezelés, illetve kemoterápia. A csomók eltávolítását jelentik. Az idejében
hagyományos sebészi beavatkozás mellett felismert daganat gyógyítható, ezért szűrik
megjelent a laparoszkópos műtét is, mely kétévente a 45 és 65 év közötti nőket az
jóval kevesebb fájdalommal jár, ám ezt emlőcentrumokban.
Nyírő Gizella
csak a centrumokban végzik – tudták meg a

Ének kategória:
I. helyezett: Balogh Benjámin, 4. a
József Attila Általános Iskola
II. helyezett: Berettyóújfalui Pávák
III. helyezett: Csipkebogyó népdalkör,
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Különdíjat kapott:
1. Balog Boglárka, Balog Liliána, Ferenczi Rea,
a Hunyadi Mátyás Tagiskola
2. Frank Mirján 3. b
József Attila Általános Iskola
3. Kovács Marcell Ákos 3.a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Vers/próza kategória:
I. helyezett: Kocsis Balázs, 1. a
József Attila Általános Iskola
II. helyezett: Vilistein András, 1. b
József Attila Általános Iskola
III. helyezett: Varga Annamária, 5. b
József Attila Általános Iskola
Különdíjasok:
1. Tóth Regina, 5. b
József Attila Általános Iskola
2. Veres Alexandra, 1. a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Színjáték kategória:
Különdíjat kapott a József Attila Általános Iskola
„Békanóta” c. produkciója, melyet a József Attila
Általános Iskola 3. b osztályos tanulói adtak elő.
Tánc kategória:
I. helyezett: holtversenyben
a Bihar Néptáncegyüttes Kökénycsoportja,
a Piruett Táncstúdió Szécheny I. Tagiskola
II. helyezett: Holopovics Dorottya szólóban
bemutatott „Barbie girl” c. koreográfiája
III. helyezett: az Igazgyöngy társastánc csoport
„Tánc evolúció” c. produkciója, az Igazgyöngy
Alapfokú Művészetoktatási Intézményből
Különdíjat kapott:
1. a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Aerobic
csoportja
2. a Bajnóca Gyermek Néptáncegyüttes
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Berettyóújfalui székhelyű sportegyesületek, civil
szervezetek, nevelési és oktatási intézmények
2011. évi sporttevékenységének támogatására
Pályázni a következő témákban lehet:
Sportegyesületek:
A., sportegyesületek működési támogatása
B., sporteszközök beszerzése
C., utánpótlás nevelés
D. az egyesület által rendezett szakszövet
ségi versenyek támogatása
Civil szervezetek, nevelési-oktatási intézmények:
A., sporteszközök beszerzése
B., intézmények sporttevékenységének és
sportrendezvényeinek támogatása
C., vetélkedők, versenyek
D., egyéb sportcélú tevékenység
Alapítványi pályázók esetében az Ifjúsági és Sportbizottság a támogatásra vonatkozóan csak javaslatot
tesz, az arra vonatkozó döntést a képviselő-testület
soron következő ülésén hozza meg.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
- NB-s bajnokságban való részvétel
minősített versenyzők száma
- az adott versenyrendszerben való
eredményes szereplés
- az egyesület taglétszáma
- az utánpótláskorú csapatok, versenyzők
száma
- sportesemények nézettsége
A nyomtatványok letölthetők a www.berettyoujfalu.hu
honlap „Helyi pályázatok” rovatból.
A pályázatokat 2011. május 10-ig beérkezően kell
eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Intézményi
Irodájába.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Ifjúsági és Sportbizottsága
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„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.”

Rég nem látott tömeg emlékezett meg a forradalom és szabadságharc évfordulójáról a Népligetben álló
’48-as kopjafa körül.
Mint minden évben, idén is emlékező istentisztelettel kezdődött a nemzeti ünnep, a városközpontban lévő Református Templomban, ahol az
igét Ferencz Árpád lelkipásztor hirdette. – Isten
hajlékában, felemelt fejjel, kokárdával a
mellünkön emlékezünk, s ilyenkor jó érzés
magyarnak lenni – mondta a lelkész, aki szerint
minden nemzeti ünnep önvizsgálatra hív. Tükröt
tartunk magunk elé, s megkérdezzük:
felnőttünk-e a feladathoz, melyet őseink
hagytak ránk. Felnőni pedig annyi, mint tudni jól
dönteni, nem pedig rövidlátóan – hangsúlyozta
az igehirdető.
Nem engedünk a ’48-ból, hiszen a polgári
A ragyogó napsütés százakat csalt a
Népligetbe, ahol a helyi ifjúsági fúvószenekar szabadságharc és függetlenség mércéjét állítotjátéka fogadta a megemlékezőket. Ünnepi ták fel ükapáink – emelte ki Vitányi István,
beszédet Vitányi István, a térség országgyűlési hozzátéve: nincs előre elkészített út előttünk,
képviselője mondott, aki Széchenyi István csak olyan, amelyiknek köveit magunk raktuk le.
gondolataival indított: Magyarország nem volt, A továbbiakban arról szólt, hogy a beletörődés
hanem lesz! Sokan óhajtották a sokmilliós és reménytelenség nem nálunk terem. „Minden
nemzet élni akarását 1848 márciusában, de adott ahhoz, hogy jó legyen magyarnak lenni, jó
közülük is a márciusi ifjakat emelte ki a szónok. legyen Magyarországon élni.” Ha pedig az
Szerinte a 163 évvel ezelőtti napon a fiatalok egyéni és közösségi érdekek egymást erősítik,
világosan megfogalmazták elérendő céljaikat: akkor előre viszik az ország sorsát – idézte
újból Széchenyit. A mindenkit gúzsba kötő
legyen béke, szabadság, egyetértés!

adóssággal kell megküzdenünk ahhoz, hogy
talpra tudjon állni hazánk, ahol aztán mindenki
megtalálja számítását – aktualizált a honatya
beszéde végén.
Az Arany János Gimnázium, Egészségügyi
Szakképző, Közgazdasági Szakközépiskola és
Szabó Pál Kollégium tanulóinak ünnepi műsora
után a város általános iskoláiból verbuválódott
alkalmi kórus Kossuth-nótákat énekelt. A
kopjafánál pedig a város, a történelmi egyházak, a belügyi szervek, intézmények és pártok
képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit.
Nyírő Gizella

Telet temettünk,
tavaszt köszöntöttünk
Jó, hogy látlak hóvirág,
megkérdezem tőled,
mi hírt hoztál, mit üzensz
erdőnek, mezőnek?
Szedd a szárnyad szaporán
vidd a hírt madárka,
útrakelt már a tavasz,
itt lesz nemsokára.

(Zelk Zoltán: Hóvirág)

A tavasz a születés misztériumát hozza el nekünk.
Dermedt téli álomból, jeges csendből eszmél új életre a
A Trianon Társaság bihari tagozata ezúton értesíti tagságát, pártolóit, barátait, hogy új vezetőséget választott.
természet. A nap melengető fénye előcsalogatja a
Szívós Istvánt tiszteletbeli és örökös elnökévé, Dr. Nagy Bertalant elnökévé, Seres Katalin Edittet pedig titkárává
kedves kis hóvirágokat, a bájos ibolyákat, a madarak
választotta. Az elnökség tagjai Béres Béláné, Pálfi Sándorné és Tóth Béla.
távoli tájakról hozzák a tavasz üzenetét és éneklik a
A társaság legközelebbi összejövetele 2011. április 15. (pénteken) 17. órakor lesz a Nadányi Zoltán Művelődési
levegőbe a születő új életet.
Központban, ahol Filep Tibor újságíró mutatja be új könyvét, mely Titkos ügynökök Hajdú- Bihar megyében címmel
Ezt a magasztos pillanatot, a természet ünneplő
a közelmúltban jelent meg. A kötetet a szerző a helyszínen dedikálja, ára 3.000 Ft.
Az összejövetel nyilvános, barátaival, ismerőseivel együtt szeretettel várjuk tagjainkat.
Dr. Nagy Bertalan elnök
ruhába öltözését, a nedvek keringésének beindulását,
a vizek áradását kívántuk megragadni, megélni
tavaszköszöntő játszóházunkkal, csatlakozva a víz
világnapjához is.
Családi kézműveskedésre, játékos vetélkedőre
Az önkormányzat rendkívüli testületi ülésen döntött arról, hogy a város két kollégiuma, a Kossuth utcai Szabó Pál,
illetve a Honvéd utcai Arany János Kollégium közül az utóbbi látja el a következő tanévtől a kollégiumi feladatokat. invitáltuk a gyerekeket és a felnőtteket március
közepén, a volt Megyeháza dísztermébe.
Az előzményekről Muraközi István polgármester épület állapotát, az épület elhelyezkedését,
A tavasz jegyében, pillangós, virágos füzérdíszeket
elmondta: a testület múlt év december 27-i megközelíthetőségét, a balesetvédelmi szem- készíthettek vendégeink színes papírokból, méhecskét
rendkívüli ülésén fogadott el akciótervet arra pontokat, létszámadatokat, az épület későbbi különböző termésekből, képkeretet száraz virágokból.
vonatkozóan, hogy – a nem kellő kihasználtság hasznosítását, az anyaintézmény tanulóinak szá- Mindig jó látni a gyermeki fantázia szárnyalását,
miatt (106 lakó helyett 71, illetve 72 kollégista) - mát, illetve a szabadidő hasznos eltöltésének ahogy a bemutatott mintadarabokat tovább fejlesztik,
intézmény összevonást hajt végre 2011 szeptem- lehetőségét (sport, számítógép-használat).
és a szabad alkotás kiváltotta boldogságot csillogni a
A vita során három képviselő – Gyula szemekben.
berétől. A mostani döntést alapos feltáró munka
előzte meg: mindkét kollégiumban adatokat Ferencné, Tisóczki József és Boruzs Imre –
Nagy örömünkre szolgált a Bihari Természetbarát
gyűjtöttek a tanulói létszámot, tanulmányi eredmé- megfogalmazta véleményét, miszerint az Arany Egyesület tagjainak közreműködése, akik „vizes” feladanyeket illetően. Kihelyezett bizottsági üléseket János Kollégium lássa el a jövőben a bentlaká- tokat és kísérleteket hoztak magukkal erre az
tartottak mindkét helyszínen, de külső szakértői sos intézményre háruló feladatokat. Az indokok alkalomra, illetve vetítéssel kísért kiselőadást tartottak a
véleményt is kértek annak érdekében, hogy minél közt szerepelt, hogy nemrég újították fel az bihari - sárréti vízi- és élővilágról.
kisebb érdeksérelemmel legyen biztosított a épületet, nyílászárókat cseréltek, felújították a
Tartalmas délutánban lehetett része annak, aki
kollégiumi ellátás a bihari térség központjában. Az vizes blokkokat és akadálymentesítették a megtisztelt bennünket a jelenlétével, ezúton is köszönoktatási és kulturális bizottság nem hozott határo- városszéli kétszintes kollégiumot.
jük a nagyfokú érdeklődést!
A képviselők végül egyhangúan megszavazzatot: egységesen tartózkodtak a tagok, így a
Szatmári Kinga

Értesítés

Marad az Arany János Kollégium!

döntés a testületre hárult.
A polgármester hét szempontot ajánlott a
jelenlévő 11 képviselő figyelmébe: a meglévő

ták a Szabó Pál Kollégium bezárását, a
kollégiumi feladatok ellátásával pedig az Arany
János Kollégiumot „ruházták fel”.
Nyírő Gizella

„BERETTYÓÚJFALU AZ EGÉSZSÉGES VÁROS”
ÉAOP – 5.1.1./D-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Szociális ellátásokat érintő változások, melyekről tudni kell!
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete márciusi ülésén több, szociális ellátásait érintő
változtatásról és új ellátás bevezetéséről is döntött.
Ezek ismeretének hiánya hátrányos helyzetbe hozhatja az ügyfeleket, ezért kérünk minden jelenlegi és
jövőbeni ügyfelünket, hogy figyelmesen olvassák az alábbi változásokat és új információkat:
1. 2011. május 1-jétől a rendszeres pénzellátások (rendszeres
szoc. segély, bérpótló juttatás, lakásfenntartási támogatás, ápolási
díj, stb.) kifizetésének rendje megváltozik. A postaköltségek
megtakarítása érdekében:
- elsősorban pénzintézetnél vezetett folyószámlára
teljesítjük az utalásokat (legkorábban ezek az ügyfelek
kapják meg az ellátást!),
- aki nem rendelkezik folyószámlával, előre meghatározott
időpontokban a Hivatal pénztárában veheti fel az ellátást ( a kifizetési napok a mellékelt táblázatban láthatók),
- postai utalásra csak kivételes esetben, az ügyfél idős
kora, mozgáskorlátozottsága esetén kerülhet sor.
A fentiekre vonatkozóan április első napjaiban azoknak az
ügyfeleknek, akiknek még nem folyószámlán utalunk, levelet
küldünk, melynek mellékletén nyilatkozniuk kell a választott kifizetési módról.
A folyószámla adatok megadásához – a tévedések és visszaélések
elkerülése érdekében – minden ügyfél személyes megjelenését
kérjük!
2. 2011. április 1-jétől a bérpótló juttatás folyósításának
feltételeként az önkormányzat a kérelmező részére a
lakókörnyezet rendben tartásának kötelezettségét írja elő. Ennek
értelmében kötelező:
- a lakáshoz tartozó udvar, kert gondozása, rendben
tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található
szemét és lom eltávolítására;
- az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter
széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig
terjedő teljes területének, de legfeljebb az épület 10
méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán
tartása, szemét- és gyommentesítése;
- az ingatlan állagának megőrzése
- a lakás rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása:
folyamatos takarítása, tisztántartása, a vizes helyiségek,
illemhely fertőtlenítése;
- a lakás valamint a hozzá tartozó kert, udvar, rágcsálóktól,
kártevőktől való mentesítése.
A fenti kötelezettségek elmulasztása, megszegése esetén ( közterület felügyelő, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat
jelzése, hivatalos tudomásra jutás, jelzés, stb. alapján) a szociális
ügyintéző helyszíni szemlét tart, és az ügyfelet határidő megállapításával felszólítja környezete rendbe tételére. Ha a határidő
eredménytelenül telik el, az ellátás folyósítását megszüntetjük.
3. Lakásfenntartási támogatásban részesülő, közüzemi szolgáltatóknál
hátralékkal
rendelkező
vagy
előrefizetős
mérőeszközzel ellátott ügyfeleink esetében a támogatást
természetbeni ellátásként nyújtjuk. A fogyasztó aktuális számláján írják jóvá a támogatást, vagy a mérőeszköz kerül feltöltésre.
Erre vonatkozó megállapodások megkötése a közüzemi szolgáltatókkal (TIGÁZ, E-on, Herpály Team Kft., Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.) folyamatban van.
Azok az ügyfeleink, akik nem rendelkeznek hátralékkal, saját
döntésük alapján kérhetik, hogy lakásfenntartási támogatásukat
választásuk szerinti közüzemi szolgáltatóhoz utaljuk.
Ezekben az esetekben a fogyasztási hely azonosító adatait is meg
kell jelölni!
4. 2011. április 1-jétől új ellátási formaként hulladékszállítási
díjkedvezmény kerül bevezetésre, az alábbi feltételekkel és szabályokkal:

a./ Természetbeni ellátásként hulladékszállítási díjkedvezmény
igénybevételére jogosult:
- az a 70. életévét betöltött személy, aki egyszemélyes
háztartásban él és havi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja
meg (2011-ben 71.250.- Ft),
- azok a 70. életévet betöltött személyek, akik egy háztartásban élnek és az adott címen más személy sem
bejelentett lakó-, sem tartózkodási hellyel nem
rendelkezik, valamint egy főre jutó jövedelmük az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230
%-át nem haladja meg (2011-ben 65.550.- Ft),
- életkorra tekintet nélkül, az egyszemélyes háztartásban
élő, időskorúak járadékában részesülő személy.
b./ A kedvezményt csak a jogosult által életvitel szerűen lakott
ingatlanra lehet igénybe venni.
c./ A hulladékszállítási díjkedvezmény a jogosultat a kérelem
benyújtása hónapjától illeti meg. A támogatás megállapítása
határozatlan időre történik.
d./ A 2011. június 30-ig benyújtott kérelmek esetében a
jogosultság megállapítása 2011. január 1-jei visszamenőleges
hatállyal történik.
e./ A hulladékszállítási kedvezmény havi összege megegyezik a
külön rendeletben meghatározott kukaürítési díj egy hónapra eső
összegével.
f./ A kérelmet formanyomtatványon kell az Igazgatási Irodán
benyújtani.
A fenti változásokkal kapcsolatban részletesebb információt a
Hivatal szociális ügyintézőitől lehet kérni ügyfélfogadási időben
(hétfőn és csütörtökön 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig, kedden
13.00-16.00 óráig) személyesen, vagy az 54/505-450-es telefonszámon).
Polgármesteri Hivatal

Folyószámlával nem rendelkező ügyfelek ellátásának
kifizetési rendje:

Az ellátásokat a nevek ABC rendje szerinti beosztása alapján
megjelölt időpontban, a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet
felvenni, személyesen, a személyazonosság igazolása mellett.
Akadályoztatás esetén:
- a kifizetésre megjelölt napot követő 2 munkanapon belül
személyesen, vagy
- szabályos meghatalmazással rendelkező más személy,
személyazonosságának igazolása mellett felveheti.
A pénztári kifizetés a megjelölt napokon 10.00- 15.00 óráig tart.
A pénzellátás kifizetésre megjelölt napja előtti időpontban nem
lehet kifizetést kérni!
Házipénztári kifizetések időpontja
2011.
A-L betűvel kezdődő nevűek
május 4.
június 2.
július 4.
augusztus 4.
szeptember 2.
október 4.
november 3.
december 2.

M-Zs betűvel kezdődő nevűek
május 5.
június 3.
július 5.
augusztus 5.
szeptember 5.
október 5.
november 4.
december 5.
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Megemlékeztek a kommunizmus áldozatairól
Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében minden év február
25-én tartják a kommunizmus áldozatainak emléknapját. A korszak áldozatairól a népligeti
’56-os kopjafánál emlékeztek meg.
1947. február 25-én Kovács Bélát, a
Független Kisgazdapárt főtitkárát a
megszálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba
hurcolták, ahol kemény éveket töltött fogságban. A politikust 1955-ig tartották ítélet
nélkül különböző börtönökben és internáló
táborokban. Ezért lett február 25-e a
kommunizmus áldozatainak emléknapja.
A második világháború során közel 700
ezer magyar állampolgár került szovjet
fogságba. Sorsukról a történelemkönyvek
többnyire hallgatnak. Valójában az a tény,
hogy a foglyok mintegy harmada kényszer-

munkára hurcolt civil volt. Az is tény, hogy
nagy számban vittek el, koholt vádak alap-

Pályázati felhívás
oktatási és kulturális célú tevékenység 2011. évi támogatására
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága pályázatot hirdet a Berettyóújfaluban
működő jogi személyiségek, intézmények, civil szervezetek, egyesületek és öntevékeny csoportok 2011. évi
kulturális célú tevékenységének támogatására. Pályázati adatlap letölthető a www.berettyoujfalu.hu honlapról.
Helyi pályázatok rovatából. Beküldési határidő legkésőbb 2011. május 10.
Pályázni két kategóriában lehet:
- Kiemelkedő, városi és térségi szintű, egyben országos, illetve nemzetközi
jelentőségű tevékenységet folytató szervezetek esetében a bizottság a
keretösszeget 2,5 millió forintban határozza meg, a maximálisan igényelhető támogatás 1 millió Ft.
- Egyéb pályázók esetében a keretösszeg 1.580.000 forint. Ebben a kategóriában az egy pályázó
esetében a maximális támogatási összeg 60.000 Ft.
Azokat a pályázatokat, amelyeket nem a felhívásban foglaltaknak megfelelően nyújtanak be, nem tárgyalja a
bizottság.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága

A Berettyóújfalui Református Egyházközség a Toldi Miklós Református Általános
Iskola és a Szivárvány Református Óvoda áprilisi hírei
Április 17-én Virágvasárnap este 6 órakor jótékonysági est lesz a Templomban. Orgonán játszik Sárosi
Dániel orgonaművész. Közreműködik a Debreceni
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola
Szimfonikus Zenekara. Művészeti vezető: Pazár István
karnagy. Műsoron: Liszt, Bach, Händel és Kocsár
művek. Belépés díjtalan, perselyadományainkkal
templomunk felújítását támogatjuk.
Nagyheti bűnbánati alkalmaink április 19-22 között
(keddtől – péntekig lesznek) délután 4 órakor az
Imaházban, 5 órakor a Kálvin téri gyülekezeti
teremben.
Április 19-én kedden délután 2 órakor lesz húsvéti
Istentisztelet a Kórházban a Gyülekezet szolgálatával. (Gyülekező délután fél 2-kor a Kálvin téri
gyülekezeti teremben).
Április 21-én csütörtökön délután fél 2-kor tartunk
húsvéti Istentiszteletet a Mátyás utcai Szociális
Otthonban a Gyülekezet szolgálatával. (Gyülekező
délután 1 órakor a Kálvin téri gyülekezeti teremben).
Nagypénteken délelőtt 9 órakor az Imaházban, 10

órakor a Templomban lesz Istentisztelet, délután 4
órakor Passió az Imaházban, 5 órakor a Kálvin téri
gyülekezeti teremben fiatalok szolgálatával.
Húsvét vasárnap délelőtt 9 órakor úrvacsorás
Istentisztelet az Imaházban, 10 órakor a Templomban
(a Szivárvány Református Óvoda kórusának szolgálatával). Délután 2 órakor úrvacsorás Istentiszteletet
tartunk a Fényes Házban a gyülekezet szolgálatával.
(Gyülekező a Fényes Házban). Délután 3 órakor
tartunk Istentiszteletet az Imaházban.
Húsvét hétfőn az Imaházban 9 órai kezdettel, a
Templomban 10 órai kezdettel lesznek ünnepzáró
alkalmaink.
Május első vasárnapján, délelőtt 9 órakor az
imaházi, 10 órakor a templomi Istentiszteleten a Toldi
Miklós Református Általános Iskola diákjai szolgálnak
anyák napi ünnepi műsorral.
Minden alkalmunkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk

Kedves Testvéreinket.
www.reformatusbujfalu.hu
Áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánunk!

Taneszközökkel gyarapodtak a város iskolái
Aki a jövőbe tekint, annak sokat kell az oktatásba fektetnie – kezdte sajtótájékoztatóját Ökrös Zoltán
főjegyző a városházán, ahol köszöntötte az intézmények vezetőit abból az alkalomból, hogy közel
82 millió forint értékben informatikai infrastruktúra fejlesztésére nyert pályázatot az önkormányzat.
A főjegyző szólt arról is, hogy már koráb- Szakképző Intézet 23 millió, a II. Rákóczi
ban is a jövőbe tekintés vezette a várost, Ferenc Általános Iskola 12 millió, míg a József
amikor az iskolák épületeinek felújításáról Attila Általános Iskola 10 millió forint értékben.
döntöttek, s meg is valósították azt. A
A számítógép állomány növelésén túl, a
százszázalékos támogatásból valamennyi tantermek 40 százalékában az Internet
intézmény részesült, még pedig a következő hozzáférést is lehetővé tették, de a pedagómódon: az Arany János Gimnázium és gusok továbbképzése is megvalósult a
Szakközépiskola 15 millió, a Bessenyei támogatásból – tette hozzá Ökrös Zoltán az
György Szakközépiskola 10 millió, az Eötvös elmondottakhoz

ján elítélteket és zártak a gulág táboraiba.
A mostoha bánásmód és az elviselhetetlen
életkörülmények következtében a kiszállítás
során, a gyűjtő-, tranzit- és a kényszermunkatáborokban több mint 200 ezer
magyar állampolgár lelte halálát. Sokan
jeltelen sírokban nyugszanak a mai napig is.
Az egybegyűltek tiszteletüket tették az
emléknapon az 1946-1956 között kivégzett és mártírhalált halt magyar hazafiak
előtt, akik a II. világháború után ellenálltak
a megszálló szovjet hadseregnek és az
árnyékukban uralomra került kommunista
diktatúrának.
A megemlékezésen Szatmári Kinga
elszavalta Kenneth Klára Anyu, tüntetni
megyek című versét, majd Muraközi István
polgármester, Vitányi István országgyűlési
képviselő és a helyi önkormányzat több
tagja meggyújtották a kegyelet mécseseit.

Közhasznúsági jelentések
Tájékoztatás

A Hunyadi Mátyás Tagiskola Corvinák Alapítványa
nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik 2009.
évi személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották
alapítványunknak. Az APEH által átutalt 108.115
forintot az alapítvány céljainak megfelelően a
gyerekek képességeinek jövőbeni fejlesztésére
kívánjuk fordítani.
Erősné Árgyelán Ildikó az alapítvány elnöke
A berettyóújfalui Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesület
2010. évben munkáját közhasznú társadalmi
szervezetként végezte.
Költségvetési támogatásban nem részesült,
vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
Vagyonként csak pénzeszközökkel rendelkezik.
Összes bevétele: 908.814 Ft, amely tagjai
befizetéseiből, illetve pályázati pénzből tevődik össze.
Összes kiadás: 712.468 Ft, amelyet kirándulásra,
kapcsolatépítésre, működési- kulturális- és sport célú
kiadásokra fordított. Adományozásra nem került sor.
Az egyesületnek munkaviszonyban álló és szerződéses
alkalmazottja nincs, tisztségviselői munkáját díjazás
nélkül végzik. Az egyesületnek köztartozása nincs.
A részletes közhasznúsági jelentés megtekinthető
bárki számára a Nadányi Zoltán Művelődési Központban – Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. – klubnapokon
(hétfő 14-16 óra között).
Pikó Gyuláné egyesületi elnök

Kedves Támogatók!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik adójuk 1%-át az Igazgyöngy Alapítványnak
ajánlották fel. A támogatást a tehetséges gyerekek
programjaira fordítottuk.
az Igazgyöngy Alapítvány Kuratóriuma
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A falugazdász rovata
A 2011-es év nagyon sok változást hozott.
Január 1-től átkerültünk a Hajdú-Bihar megyei
Kormányhivatal kötelékébe, ami a termelők felé
semmiféle változást nem jelent. Most is a Kossuth
utca 6. szám alatt van az irodánk, amit többnyire
„régi Megyeháza”- ként ismer mindenki.
Ezután is igyekszem tájékoztatni az
őstermelőket, a gazdákat a soron következő
munkákról, támogatásokról, pályázati lehetőségekről.
Gondolom, az őstermelői igazolványok 2011
évi érvényesítésén már mindenki túl van, de aki
még nem rendezte, az is megteheti, de akkor
nem lesz érvényes egész évre, csak attól a
naptól számítva, amelyiktől meghosszabbítottuk.
Az őstermelői igazolvány érvényesítése 1000
Ft-ba kerül, amihez iktatott csekket adunk és a
postán kell befizetni.
A gázolaj jövedéki adójának a visszaigénylése
folyamatos. (Igaz, kicsit lassú, mivel be kell vinnünk
Debrecenbe, ott iktatják és ellenőrzik a
földhasználatot. Az ellenőrzés nagyon szigorú,
ebből eredően aránylag lassú is.)
A 2011 évi támogatási rendelet még nem
jelent meg, arról csak egy későbbi lapszámban
tudok tájékoztatót írni.
Most a területalapú támogatásra készülünk.
(továbbiakban: SAPS)
A beadási határidő:
2011. május 16. 24 óra
Módosítás szankció mentesen:
2011. május 31.
Támogatás beadása napi 1 %
támogatáscsökkentés mellett:
2011. június 9.
- A területalapú támogatás elkészítése
kizárólag elektronikus úton történhet. A kérelmet
csak az nyújthatja be, aki
redelkezik
regisztrációs számmal. (Ha nincs, kérni kell.)
- Aki rendelkezik saját ügyfélkapuval, az
www.mvh.go.hu. weboldalon, az „Elektronikus
kérelemkitöltés” menüből továbblépve készítheti
el saját támogatás igénylését.
- A saját ügyfélkapuval nem rendelkező
természetes személyek és
cégek, szervezet
besorolású ügyfelek igénybe vehetik a
falugazdászok segítségét. Ehhez újra szükség
van egy jelszóra, (amit a 2009-ben megkapott
MVH-s levélben találnak meg) mivel új meghatal
mazást kell készítenünk mindenkivel. Ha a jelszó
elkal-lódott, akkor újat kell kérni. Most még van
idő, kérek mindenkit, keressenek bennünket ez
ügyben.
- A területalapú támogatásnál fontos, hogy csak
a föld használója igényelheti meg a SAPS-ot. Az
MVH előírása, hogy 2011. június 9-én érvényes
földhasználati bejelentővel kell rendelkezni
minden támogatást igénylőnek. Az egységes
kérelem keretében az alábbi támogatások
igényelhetők:
- feldolgozóipari célú málna- és földiepertermesztés
- elkülönített cukortámogatás
- zöldség- gyümölcs támogatás
- zöldség- gyümölcs-dohány szerkezet átalakí
tási nemzeti program
- kedvezőtlen adottságú területeken történő
gazdálkodás KAT
- Natura 2000 gyepterületek támogatása
- agrár környezetgazdálkodási támogatások
AKG
- erdősítések
- energia ültetvények (lágy és fás szárú)
telepítése
Tehát keressenek bennünket minél hamarabb,
hogy rendezni tudjuk a támogatás beadását.
Ékes Irén falugazdász

Elkezdődött a Bihari Múzeum többfunkciós oktatóterének és
múzeumi informatikai pontjainak kialakítása
A TIOP 1.2.2-09/1-2010-0021. számú
pályázat célja a múzeum legnagyobb termében
két oktatótér kialakítása, egy többfunkciós
önálló oktatási terem, és egy olyan kisebb
oktatótér, melynek hátterében a Bihari Múzeum
új interaktív régészeti kiállítása is látható. A két
rész között a részben elhúzható falak segítségével a nagyrendezvényi tér is biztosított. A
múzeumpedagógiában jobban hasznosítható
többfunkciós, korszerű eszközökkel, bútorokkal
ellátott oktató terek, a XXI. századnak
megfelelő iskolabarát, élményszerű, interaktív
kiállítás létrehozása a Bihari Múzeum jelentős
fejlesztése 2011-ben.
Az új oktatóterek mellett 3 darab internet
eléréssel ellátott infopont létrehozása is
elkezdődött. E pontokon további információk
kereshetők majd kulturális témákban, valamint a
Bihari Múzeum gyűjteményeiről, kiállításairól is
információkat szerezhet a látogató.
A fejlesztés szoros összhangban áll a már

megvalósított Bihari „múzeumi tanoda” a
Bihari Múzeum közoktatást és az életen át tartó
tanulást támogató tevékenységei, TÁMOP
3.2.8./B-08-2009-0014. számú pályázatával,
annak fenntartási időszakában az infrastrukturális hátterét biztosítja, valamint az azóta
szintén elnyert és a megvalósítási szakaszban
lévő TÁMOP 3.2.11./10-2010-0021. számú
Bihari Vándortarisznya című projekttel.
A projekt célcsoportja a berettyóújfalui és
bihari kistérség gyermekei, az 5 éves óvodásoktól a középiskolásokig. Az életen át tartó
tanulás jegyében pedig minden tanulni vágyó, s
minden felnőttképzésben résztvevő bihari lakos.
A támogatás összege: 33.173.530 Ft.
Kedvezményezett:
Hajdú-Bihari Megyei Múzeumok Igazgatósága
Megvalósítás helye:
Bihari Múzeum, 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.
A pályázat megvalósítása 2010 októberében
kezdődött és 2011. június 30-ig be is fejeződik.
A felújítás alatt a Bihari Múzeum április elejéig
zárva tart, majd az új terek átadásának
napjáig (várhatóan május végéig) a kiállításaink
csak részlegesen lesznek látogathatók.
Köszönjük látogatóink megértését!
Kállai Irén múzeumigazgató, a projekt menedzsere

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
(x)

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatala tájékoztatja a lakosságot, hogy

LOMTALANÍTÁST

szervez 2011. április 16-ra / szombat /
Megkérjük a lakosságot, hogy a lomtalanításra szánt
hulladékaikat a városkép elfogadhatóbb megjelenése – a guberálók által okozott plusz szemetelés,
szemétszétszórás megelőzése - érdekében április
16-a előtt lehetőleg 2011. április 15-én, legkésőbb
2011. április 16-án 07. óráig az alábbiak betartása
mellett helyezzék ki.
Általános tudnivalók:
Az újrahasznosítható, szelektív jellegű lomhulladékát a

szelektív szigeteken helyezze el.
Az ingatlana elé úgy tegye ki lomhulladékát, hogy a
gyűjtőautó által megközelíthető legyen, a gyalogos és
gépjárműforgalmat ne akadályozza.
Nem kihelyezhető hulladékok:
Kommunális hulladék, építési törmelék, salak,
gumiabroncs, akkumulátor, veszélyes hulladéknak
minősülő anyagok, vegyszerek, állati tetemek, és
minden egyéb, amely veszélyezteti a begyűjtést
végző dolgozók testi épségét, egészségét.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy április 16-án a
gyűjtőjáratok elhaladása után kihelyezett hulladékokat
az Önkormányzat nem szállítja illetve nem szállíttatja el.
Ezek elhelyezéséről ártalmatlanításáról, a tulajdonosának kötelessége gondoskodni.

Nagy sikert aratott a Nőnapi Operett Gála
Nőnapi Operett Gálát rendeztek a Nadányi Zoltán Művelődési Központban. A korábbi évek
sikeres előadásaihoz hasonló, egész estés, fergeteges gálaműsorra került sor, neves énekesek és
kiváló táncosok közreműködésével.
Az operett elévülhetetlen! Egy olyan zek. Egy igazi csemege a kedvelőknek,
műfajról van szó, amely az egész világon hiszen Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Huszka
újra és újra visszhangra talál. De vajon mi Jenő legnagyobb slágerei csendültek fel a
lehet az oka ennek a nagy népszerűségnek? 2 órás műsorban. Ki ne ismerné a Hajmási
Talán a romantika? A vidámság? A Péter..., Jaj cica eszem... vagy a Vén cigány
szerelem? Az elegancia? Vagy mindezek című örökzöldeket, olyan előadók tolmácsoegyütt? Tény, hogy a magyar operett lásában, mint, Balogh Tímea, Göth Péter, és
népszerűsége ma is hódít az egész világon, Pomlényi Péter. Az est sztárvendégei
egyre nagyobb elismeréssel.
Leblanc Győző és Tóth Éva voltak. Nemcsak
A Pesti Magyar Operett Színpad előadá- a nézők, de az előadók is boldogan távozsában a legnépszerűbb betétdalokból tak, többször megdicsérték az ujjongó
állítottak össze egy nagy csokorra valót a „tömeget”.
fellépő művészek. Kedvelt és ismert számok
A nemzetközi nőnap alkalmából, talán a
csendültek fel a Csárdáskirálynőből, a legszebb ajándék volt a hölgyek számára
Marica Grófnőből. Keringő, palotás, polka, eme zenés műfaj felüdüléssel, szórakozással
látványos koreográfiák és gyönyörű jelme- egybekötött színházestje.
Rácz Katalin
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„Én azt gondolom, hogy beteg a mai magyar társadalom”
L. Ritók Nórával beszélgettünk

11 éve működik alapítványi fenntartásban az Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény L. Ritók Nóra vezetésével. A világ
számos pontján díjat nyert a sajátos iskola, amely amellett, hogy rajzot, kézművességet, táncot tanít, egyfajta szociális intézményként is egyedülálló jelenség.
- A művészeti oktatást felhasználva próbál
egyensúlyt hozni a hátrányos helyzetű
gyerekek életébe. Miben más ez?
- Az általános oktatáshoz képest sokkal
könnyebb a gyerekeket motiválni a
művészet által. Szívesen csinálják, sikerélményük van benne, könnyen érnek el
eredményeket. Ezeket a hatásokat próbáljuk - a mi élményközpontú oktatásunkkal kivetíteni más területekre, az otthoni
dolgokra, a tanulmányi előmenetelekre.
Megpróbálunk ehhez ösztöndíjrendszert
kidolgozni, kirándulásokat szervezni.
- Az utóbbi időben egyre jelentősebb az
önkéntes munka. Ha jól tudom az Arany János
Gimnáziumnak is lesz egy önkéntes programja.
Mi a véleménye ezzel kapcsolatban?
- Nagy öröm, hogy a gimnázium tanulócsoportja egy pályázat keretében május
végéig önkéntes munkát fog végezni
nálunk. Amikor elolvastam ezt az önkéntességhez kapcsolódó programot, már láttam,
hogy rengeteg fiatal fog menni óvodába
kerítést festeni és felolvasást tartani az
időskorúak otthonába. Nagyon jó, hogy a
gimnázium nem valamelyik óvodához ment,
ahol nyilván ugyanúgy szükséges a
segítség, hanem felvállalták azt, hogy ilyen
nehezebb társadalmi problémában próbálnak közreműködni.
- Milyen a helyzet ebben a térségben a
hátrányos helyzetűeket illetően?
- Szerintem jelentős itt a probléma, amiket
nem is annyira a nagyobb településekhez
kapcsolok. A baj inkább a kisebb falvakban van, ahol nincs munkalehetőség. Azt
tapasztaljuk, hogy a hátrányos helyzetűek
és a halmozottan hátrányos helyzetűek
aránya növekszik.
- Említette, hogy nagyon fontos a bizalom.
Mennyire nehéz elnyerni a családok
bizalmát?
- Azt gondolom, hogy beteg a mai magyar
társadalom. Úgy alakult a világ, hogy az
emberekben sokkal erőteljesebb az elutasítás és a gyűlölködés egymással szemben.
Főleg azok a társadalmi csoportok, akik a
problémákat hordozzák magukban nagyon
elutasítóak. Hosszú idő az, mire megértik,
hogy az ember nem romaként segíteni
akar. Hónapok, évek munkája van benne,
mire egy család, egy település a segítséget
el tudja fogadni.
- Honnan veszi ehhez az erőt?
- A gyerekekből mindenképpen. A
hátrányos helyzetű gyerekek nagy része
lakókörnyezetükben a bűnözést, az alkoholizmust, a mérhetetlen nyomorúságot
látja, ami beépül az életükbe, értékrendjükbe. Ha az ember a dolgok mélyére lát,
akkor nem tud elmenni e probléma mellett,
próbál segítséget nyújtani.

- Saját művészetét mennyire szorítja emiatt
háttérbe?
- Ez az esélyteremtő munka, ami az alapítványhoz kötődik, nyilván rengeteg energiát
elvesz, de nem mondom, hogy nem
rajzolok. Ott voltam most is az Őszi- és a
Tavaszi Tárlaton, próbálok menni a Nyári
Tárlatra is és most is illusztrálok egy
könyvet, tehát folyamatosan dolgozom.
- Munkáját több kitüntetéssel is jutalmazták.
Melyik az az elismerés, amire a legbüszkébb?
- Ilyen szempontból úgy érzem, hogy kegyes
hozzám a sors, mert az utóbbi időben elég
sok elismerést kaptam. A képzőművészeti
tehetséggondozásért március 27-én vettem
át „A tehetség nagykövete” címet, melyet a
Magyar Tehetségsegítő Tanács adott át. Ami
a legnagyobb és leginkább megérintette a
lelkemet a Magyar Köztársaság Érdemrend
Lovagkeresztje, de az Apáczai Csere
János-díjra is nagyon büszke vagyok, mivel
ezt nem sok pedagógus tudhatja magáénak.
- Mik a jövőbeli tervek?
- Az iskolát illetően elég borús a kép, ugyanis nem tudjuk, hogy az új oktatáspolitika

egyáltalán az alapítványi iskoláknak a
helyzetét hogy fogja megítélni. Nyilván
nagyon szeretném, hogy ez a 11 éve
nagyon jól működő iskola megmaradjon.
Szeretném továbbvinni az esélyegyenlőségi modell fejlesztést is.
- Ezúton üzenne-e a példamutatás, vagy az
önkéntesség jegyében az újság olvasóinak?
- Annyit, hogy egy picit mindenkinek bele
kellene gondolni abba, hogy bármelyikünkkel megtörténhet, hogy valami
tragédia, vagy szerencsétlenség folytán
elszegényedik. Ha nem segítünk egymásnak és nem összefogás szinten valósul meg
valami, akkor a helyzet csak romlik, a
válság és a probléma csak mélyülni fog. Az
embernek, embernek kellene lenni, hogy
vissza tudjon fordítani olyan folyamatokat,
amik ellen nagyon nehéz küzdeni, egyedül
szinte lehetetlen, de együtt talán sikerül.

Gratulálok az elért eredményekhez,
további sikereket és kitartást kívánok!
Rácz Katalin
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BIHARI VÁNDORTARISZNYA

Anyakönyvi hírek

A Bihari Múzeum tanórán kívüli és szabadidős tevékenységei
A Bihari Múzeum pályázatot nyert a Társadalmi
Megújulás Operatív Program „Nevelési-oktatási
intézmények tanórai és tanórán kívüli szabadidős tevékenységeinek támogatása” című
pályázati kiírásból. A TÁMOP – 3.2.11/10/12010-0021. számú pályázatban elnyert összeg
23.300.000. Ft, a projektmegvalósulás ideje
2010. szeptember 1. – 2011. augusztus 31. A
pályázat keretében a Bihari Múzeum oktatásiképzési szerepének, iskolabarát szemléletének
növelése érdekében új szabadidős programokat dolgoztunk ki és valósítunk meg a kilenc
együttműködő intézménnyel.
A projektben részt vevő intézmények:
Berettyóújfaluból:
- Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézmény 4
tagóvodája: Széchenyi Tagóvoda, Eszterlánc
Tagóvoda, Gyermekkert Tagóvoda,
Székhely Óvoda
- Toldi Miklós Református Általános Iskola
- József Attila Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szolgálat, tagintézményével a
Széchenyi István Általános Iskolával.
A berettyóújfalui kistérségből:
- Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Szentpéterszeg
- Bocskai István Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, Nagykereki
tagiskola
Ezen intézményekkel közösen 6 féle tevékenységhez készítettünk tematikát. Mindegyik tevékenység a nemzeti és a bihari hagyományokat
óvodai és tanórai oktatáson kívül szervezett
programokkal – szakkör, témanap, tábor,
vetélkedő – keretében kívánja a gyerekekkel

Hirdessen a Bihari Hírlapban! Tel.: 54/ 500-023.

megismertetni:
1. Kör, kör ki játszik? – Óvodás hagyományápoló szakkör, a tanév során összesen 10
alkalommal (félévente 5-5), 5-7 éves
gyerekeknek, alkalmanként 2 órás foglalkozás,
csoportonként minimum 15 fő részvételével.
2. Bihari hagyományok-adományok – múzeumi,
néprajzi, történeti vetélkedősorozat, félévente
2-2 alkalom felső tagozatosoknak, iskolánként
20-25 fővel.
3. Falujáró Biharban – múzeumi tábor 6–12 éves
gyerekeknek 2011. június-július hónapban 4
héten át más-más iskola 20–25 diákja számára.
4. Árpád vezér nyomában – a honfoglaló
magyarok életmódja. Félévente 3-3 alkalommal, 4-4 órás témanap, 20-25 fős diákcsoport
részvételével.
5. Nagyszüleink játékai - a tanév során 10
alkalmas havi szakkör 10–15 alsó tagozatos
diákkal, alkalmanként 2 órában.
6. Múzeumi informatika – 10 alkalmas havi
szakkör, 3 iskola 10-10 felső tagozatos diákja
számára.
A pályázat biztosítja az egyes tevékenységekhez szükséges anyagok, eszközök, illetve
műtárgymásolatok beszerzését. Ezen eszközökkel, valamint a kidolgozott tematikákkal a Bihari
Múzeum programkínálata bővül az óvodák és
Tóthné Varga Katalin
iskolák számára.

Születtek
Március
21.: Kahut Gergő
(Kahut János – Kiss Angéla)
Elhunytak
Február
18.: Molnár Sándor (1931)
20.: Tóth Albert (1943)
21.: Nagy Sándor (1929)
22.: Török István (1947)
23.: Balázs Károly (1938)
27.: Turbucz Bálintné Szabó Juliánna (1927)
27.: Papp Imre (1956)
Március
3.: Aranyi Istvánné Veres Ilona (1926)
3.: Tóth Imre (1942)
4.: Major Jánosné Bárány Rózsa (1923)
5.: Magyar Sándor (1957)
5.: Szabó Károlyné Molnár Mária (1949)
7.: Mezei Sándor (1924)
12.: Dienes Ferenc Csaba (1946)
16.: Andrási György (1921)
16.: Karalyos Imre (1954)
17.: Steiner Dezsőné Klein Anna (1913)
17.: Veres Gyula (1944)
19.: Tekes Kálmánné Gáspár Sára (1926)
20.: Tóth Károlyné Györgyfi Mária (1942)
20.: Horváth Jenő (1939)
27.: Aranyi Ferenc (1921)

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

(x)

Szeretettel köszöntjük

Kulcsár Krisztiánt
13. születésnapja alkalmából

kívánunk neki sok sikert, örömöt, boldogságot a tinédzser kor minden szépségével:
anyukája, apukája és mamája.

Megjelent a Bihari Füzetek 34. száma. A kiadó
szándéka szerint ebben a sorozatban azok a művek
jelennek meg, amelyek bemutatják az itt élő emberek
életét, sorsát, a bihari térség történetét, kultúráját,
irodalmi, művészeti életét. Gombos Ferenc kiadó,
1997-ben indította útjára a Bihari Füzeteket. Az
azóta elért országos hírnév, elsősorban Kocsis Csaba
kiváló szerkesztői munkájának köszönhető, és
azoknak a szponzoroknak, akik támogattak egy-egy
kötet megjelenését.

(x)

(x)

TÁJÉKOZTATÁS
az óvodai felvételről
Tisztelt Szülők!
A közoktatási törvényben foglaltak szerint az
óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján
történik. A gyermek, - ha e törvény másképp
nem rendelkezik - abban az évben, amelyben
ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Az óvodások jelentkezése és beíratása:
2011. április 4-5-6-án az óvodába történő
jelentkezéskor a szülő már személyesen kinyilvánította szándékát gyermeke óvodába történő
felvételéről. A gyermekek felvételéről az óvoda
vezetője dönt. Az óvodavezető döntéséről
2011. április 15-ig határozat formájában postai
úton értesíti az óvodás gyermek szülejét. Amennyiben a szülő nem ért egyet az óvodavezető
döntésével fellebbezéssel élhet, amelyet a
település jegyzőjéhez kell benyújtania.
Berettyóújfaluban a gyermekek óvodába
történő beíratása 2011. május 9-10-11-én lesz.
Helyszínei: Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde
Berettyóújfalu, Radnóti u. 2.
Szivárvány Református Óvoda
Berettyóújfalu, Tardy u. 8.
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala

Megnyíltak az Új Széchenyi Terv pályázatai
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara berettyóújfalui területi szervezete a térség
vállalkozói – köztük Nagyváradról érkezettek – számára szervezett fórumot, melyen egy
pályázatíró cég ismertette az Új Széchenyi Terv hónap elején megnyílt pályázati lehetőségeit.
A jelenlévő Vitányi István országgyűlési kell rendelkezniük a pályázóknak.
A legfontosabb a kutatásfejlesztés,
képviselő bejelentette: volt már az első
Orbán-kormány idején is Széchenyi Terv, ám eszközbeszerzés, a telephely, az infrastrukaz MSZP-SZDSZ-kormányok megszüntették turális és technológiai fejlesztés, továbbá
azt.
A
most
megnyílt
pályázati képzések, tanácsadások, amelyekre váltolehetőségektől a gazdaság élénkítését zó támogatási intenzitással lehet pályázni.
A nagyváradi vállalkozók az iránt
várják – szögezte le, aki szerint, ha az egyéni
és a közösségi érdekek találkoznak, akkor érdeklődtek, mennyiért írják a pályázatot,
erősítik, ha viszont ellentétesek, gyengítik illetve vannak-e az Új Széchenyi Tervben
egymást. 2000 milliárd forint áll határon átívelő pályázati lehetőségek.
Utóbbiról kiderült, ilyenek ebben a tervben
rendelkezésre az uniós költségvetés – 2007nincsenek. Egy derecskei vállalkozó azt
2013 – hátralévő részében – tette hozzá.
kérdezte, mezőgazdasági vállalkozók
Galló Ferenc, a pályázatíró cég északalföldi regionális igazgatója a vállalkozá- pályázhatnak-e. A válasz: az a vállalkozó,
sok erősödését reméli az ÚSZT beindu- akinél az éves árbevétel 51 százaléka
mezőgazdasági tevékenységből szármalásától.
Papp Viktor vezető tanácsadó ismertette a zik, nem pályázhat. Az agráriumban
mikro-, kis-, és közepes vállalkozások érintettek számára a harmadik negyedévszámára meghirdetett gazdaságfejlesztési ben nyílnak meg a pályázati lehetőségek –
lehetőségeket. Egyebek mellett elhangzott: hangzott el.
Balogh Sándor, a területi kamara elnöke
ezek a fejlesztések a munkahelyek teremtését, illetve megőrzését szolgálják, ám veszte- bejelentette még, hogy a Széchenyi kártya
séges, vagy köztartozásos vállalkozások nem igényelhető a kamara berettyóújfalui
pályázhatnak, továbbá két lezárt üzleti évvel székhelyén.
Nyírő Gizella
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Majálisra tervezzük

Zenés ébresztő, főzőverseny, gyerekműsorok,
jó ebédhez szól a nóta és koncertek is színesítik az idei majálist.
2011. május elsején a Buse pálya ad otthont
az év első nagy tömegeket megmozgató városi
rendezvényének. A részletes és végleges
program megismeréséért kérünk mindenkit,
hogy figyelje a hamarosan megjelenő plakátokat, szórólapokat és Berettyóújfalu város
honlapját a www.berettyoujfalu.hu-t.
A hagyományokhoz híven idén is lesz zenés
ébresztő az Ifjúsági Fúvószenekarral, MájusFAkanál főzőverseny, kispályás labdarugó torna,
városi csoportjaink fellépései, délben pedig jó
ebédhez szól a nóta élőzenekarral. Gyermekés ifjúsági műsorok, koncertek, lovasbemutatók,
színesítik még a délutánt. Lemezbemutató
koncertet ad a nagyszínpadon a Szélső érték
zenekar, a nap zárásaként pedig élőben zenél
a Takács Tamás Blues Band.
A programok még nem véglegesek, a
műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. A MájusFAkanál főzőversenyre és a kispályás labdarúgó
tornára a jelentkezéseket 2011. 04. 28-ig
tehetik meg a csapatok. Jelentkezni lehet a
Nadányi Zoltán Művelődési Központban ill. az
alábbi telefonszámokon: 54/500-022, 54/500
-023, e-mail: novavilla2010@gmail.com.
Árusok jelentkezését is várjuk szintén ezeken
az elérhetőségeken.
Nova Villa 2010 Nonprofit Kft.

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ
áprilisi programjai

(x)

4-16. Miért ne? Felvilágosító kampány, „Köztes
átmenetek - a drog” kiállítás,
volt Megyháza díszterme Kossuth u. 6.
megtekinthető 9:00- 16:00 óra között
4. Narconon Magyarország Alapítvány drogprevenciós előadása, volt Megyháza díszterme
Kossuth u. 6., 8:30, 11:00, 14:00 óra
12. Hajdú - Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság
előadása, Nadányi Zoltán Művelődési Központ
Nagyterme, 9:00, 10:00 óra
11. Költészet Napja, Tavasz körút, Nadányi Zoltán
egykori lakóháza 14:30 óra
13. Egészségnap, Nadányi Zoltán Művelődési Központ
Nagyterme, 13:00 óra
Vendég: Dr. Lenkei Gábor, 17:00 óra
16. Hímes- Míves Húsvétváró, Húsvéti Játszóház,
Népliget, 14:00-17:00 óra
18. Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesület klubnapja,
Vendég: Muraközi István polgármester, Nadányi
Zoltán Művelődési Központ, 14:00 óra
21. Író- olvasó találkozó III. Vendég: Fejős Éva,
volt Megyháza díszterme Kossuth u. 6., 18:00 óra
25-30. Csodák Palotája interaktív kiállítás,
volt Megyháza díszterme Kossuth u. 6.
megtekinthető 9:00-16:00 óra között
Május 1. Majális, BUSE pálya
.

Folynak a városközpont rehabilitációs beruházásai
A jó idő beköszöntével a szakemberek gőzerővel
dolgoznak, ütemtervnek megfelelően haladnak a
városközpont rehabilitációs munkálatai. Mint már
korábbi lapszámunkban hírül adtuk, Berettyóújfalu
város Önkormányzata az ÉAOP-5.1.1/ D-2f-20090005 azonosító számú pályázatával 708.858.046 Ft
Európai Uniós támogatást nyert el a Berettyóújfalu
városközpontjában kijelölt akcióterületen, - 12
helyszínen - a városközpont átalakítására. A
„Berettyóújfalu az egészséges város” című projektbe mivel a pályázati kiírás lehetővé tette -, konzorciumi
partnerként bekapcsolódtak az akcióterületen lévő
vállalkozások, valamint a Református Egyházközség is.
Az elkövetkezendő lapszámokban szeretnénk Önökkel
közelebbről is megismertetni a beruházást.
Első és egyben a leglátványosabb a Szent István tér
átalakítása, mely négy fő részből áll.

1. A Szent István téren a beruházás révén egy
központi főtér kerül kialakításra, mely alkalmas lesz a
város életében jelentős rendezvények lebonyolítására,
színvonalas pihenő park és kikapcsolódási hely lesz a
helyben, valamint a kistérségben élők számára. A
közművek szükségszerű átépítése után a főtér új
díszburkolatot kap, megfelelő zöld terület kialakításával.
2. A régi Tűzoltóság Parancsnoki épületének felújítása
során a – helyi műemléki védelem alatt álló – Bauhaus
stílusú épület külső felújítására, új belső terek kialakítására kerül sor. Az új épület a Szent István téren
megtartandó rendezvényekhez kapcsolódik, valamit a
tér szomszédságában található Múzeum és Könyvtár
képzéseinek és rendezvényeinek is helyszínt fog
biztosítani, amelyek révén a lakosság közösségépítő,
hagyományőrző rendezvényeken vehet részt.

(x)

3. A mozi épületének felújításával régi álmunk válik
valóra. Ezt a szórakozási lehetőséget Berettyóújfalu
lakossága, évtizedek óta, csak a város határain túl
tudta igénybe venni. Az Önkormányzat szélesebb
közönség érdeklődésére számot tartó népszerű, és
kisebb közönséget vonzó művészi filmeket egyaránt
vetítő „Art” moziként kívánja az eredeti formájában
felújított épületet üzemeltetni.
4. A közlekedésfejlesztési beruházások során a Szent
István téren új parkoló helyek kerülnek kialakításra a
személygépkocsik számára. Új utca megnyitására is sor
kerül a Szent István tér és a Hunyadi János utca között.
A múzeum udvarán található kerítés átépítésre kerül,
továbbá forgalomcsillapító térelemek kerülnek
elhelyezésre. A buszpályaudvar irányába szintén újabb
parkolóhelyeket alakítanak ki.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regioná(x)
lis Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Jótékonysági koncert a Művelődési Központban
Március 21-én Mester Sándor gitárművész előadását tekinthették meg
az érdeklődők, koncertsorozata egyik állomásaként. A koncert
szervezésében, melyet a jótékonyság jegyében rendeztek L. Ritók Nóra
is közreműködött.
Igyekeztek úgy válogatni a települések cigányság
kiemelközött, hogy a halmozottan hátrányos kedő szerepéről. Minhelyzetű gyerekek száma magasabb le- dig is kerestem az új
gyen. Így jött számításba a kisebb települ- hangzásokat, zenei lehetőségeket, így a
ések közül Hencida, Nagyrábé, Bojt, komolyzenei koncertek mellett több
Körösszakál, a nagyobbak közül pedig - könnyűzenei produkcióban is részt vettem –
többek között - Biharkeresztes, Komádi és jegyezte meg.
Berettyóújfalu.
Mester Sándor az elmúlt években
A koncert fő célja az volt, hogy legyen a magyarországi előadásai mellett többek
hátrányos helyzetű gyerekek előtt egy pozitív között koncertezett Szlovákiában, Romápélda. Hogy megmutassák, egy tehetséges niában, Olaszországban, Portugáliában.
fiatal milyen szintre tudja vinni a tudását, Koncertjeit több, mint harmincezer néző
milyen kitörési lehetősége van. Másodlagos – látogatta az elmúlt években.
Rácz Katalin
de nem elhanyagolható – célja pedig az
élményszerzés. Azoknak a gyerekek, akik itt
élnek, pláne kis falvakban, a komolyzenei
élményhez jutás nagyon fontos lenne, mert
ilyen jellegű zenét nem igen hallanak – tette
hozzá L. Ritók Nóra.
A koncert nagy sikert aratott. Mester
Sándor klasszikus zenét játszott és beszélt a

Vujity Tvrtkoval a Föld körül
A médiaszemélyiséggel, a neves riporterrel, a Pokoli történetek szerzőjével Vujity Tvrtkoval,
március 17-én találkozhattak az érdeklődők a volt Megyeháza dísztermében. A rendezvényt
a Nova villa 2010 Nonprofit Kft. – Nadányi Zoltán Művelődési Központ szervezte, az
Író-olvasó találkozó második állomásaként.
Vujity Tvrtko hazánkban elismert tévésfegyveres őrökkel körbevett lepratelepeiújságíró, valamint az egyik hazai vezető ről. Beszámolt Észak-Korea szigorú és
kereskedelmi televízió csatorna oszlopos elszigetelt kommunista rendszeréről, ahol
tagja. Az előadás egy kötetlen elbeszélés magántulajdonban nincs egyetlen autó sem.
volt, ahol alkalom nyílt megismerkedni Szóba került még a Tatár Köztársaság is, –
Tvrtko személyiségével és munkásságával.
innen sikerült hazahoznia az utolsó magyar
A Balogh Szilárdként anyakönyvezett hadifoglyot egy elmegyógyintézetből –
szakember 17 éves korában vette fel ahová medve vadászként látogatott el a
későbbi nevét: a Vujity anyai nagyapja leleményes író. Beszélt az apró törvénycsalád neve, Trvtko a Szilárd horvát sértésekről, hazugságokról, melyeket ő
megfelelője. A teremben természetesen követett el céljai elérésének érdekében.
sapkában jelent meg, s két órás előadása
Nem bánta meg egyik tettét sem.
kellemes, szellemes és mindenképpen üdítő Elmondása szerint mind jó célt szolgált, így
élmény volt. Összességében jó kedélyű lelkifurdalás nélkül élte meg ezeket a
történeteket, de néha keserű, néha pokoli „Pokoli történeteket”.
Rácz Katalin
elbeszéléseket is hallhattunk.
„BERETTYÓÚJFALU
AZ
EGÉSZSÉGES
VÁROS”
Színes előadást kaptunk például
– 5.1.1./D-2f-2009-0005
Türkmenisztánról, a kőolaj és földgáz ÉAOP
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
édenjéről, mesélt Etiópia szögesdróttal és Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

„Mi lesz itt...” - Képzeletbeli
időutazás Réz Andrással

A Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. - Nadányi
Zoltán Művelődési Központ által elindított, három
részesre tervezett író-olvasó találkozó első,
februári estéjén, Réz András filmesztétával
találkozhatott az érdeklődő közönség. Réz András
legújabb, Köldök című regénye kapcsán, időbeli
kalandozásra és utópisztikus együttgondolkodásra invitálta a hallgatóságot.
Az említett mű 1985-ben kezdődik, és 2035-ben
ér véget. Nem nehéz kiszámítani, hogy épp ennek
az ötven esztendőnek a közepénél tartunk. A
regény első fele arról mesél, ami lehetett volna, a
második fele pedig arról, ami akár még meg is
történhet. Az esztéta filozófiai fejtegetései arra a
mindannyiunk számára húsbavágó kérdésre
keresik a választ, hogy mi lesz akkor, ha a múltban
gyökerező, jelenbeli tendenciák nem változnak.
Ugyan maga is megfogalmazza, hogy az általa
vázolt jövőt nem nostradamusi jóslatnak szánja,
inkább a saját szubjektumán átszűrődött jövőkép
vízióit közvetíti olvasói felé, viszont tény, hogy alig
néhány héttel a regény megjelenését követően
valóra vált néhány utópisztikus jövendölése.
Aligha meglepő, hogy az általa realizált jövő
meglehetősen sötét és pesszimista.
Az író szerint ugyanis: „Elég szomorú helyzet
következhet be. A jövő, amelyet a regény vizionál,
magányos, kíméletlen, túlszabályozott, együttérzéstől mentes világ lesz.”
Beszélt arról is, hogy olyan világ jöhet, melyben
szép csöndesen szegregálódnak a társadalom
tagjai és esetleg még a mostaninál is élesebben
választódnak el a társadalmi rétegek közötti
határok. Ahogy fogalmazott: „A kiválasztottak,
kiváltságosok és kirekesztettek világa elé nézünk.”
A helyzet és a téma komolysága ellenére szerencsére nem a szorongás és a félelem váltak az est
meghatározó érzelmi-mentális élményévé, hiszen
Réz András mindezt a rá jellemző hanyag eleganciával és profán humorral tálalta vendégeinek,
meghagyva a mindannyiunk lelkében élő reményt,
a szebb jövőbe vetett hitet, s nyitva hagyva egyszersmind a kérdést: „mi lesz itt...”
Szatmári Kinga

„BERETTYÓÚJFALU AZ EGÉSZSÉGES VÁROS”
ÉAOP – 5.1.1./D-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

(x)
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Szelektív hulladékgyűjtés a sírkertekben
Hamarosan új látvány fogadja majd a hozzátartozókat több hajdú-bihari temetőben. A megyei
temetkezési vállalat ugyanis az általa üzemeltetett
sírkertekben folyamatosan áttér majd a szelektív
hulladékgyűjtésre. A cég ebben számít természetesen a temetőbe látogatók segítéségére is, akik
nélkül ez a cél nehezen lenne kivitelezhető.
A szelektív hulladékgyűjtés ugyanis itt azt fogja
jelenteni, hogy a lebomló, a természetbe visszaforgatható anyagoknak a temetőkben egy elkülönített
részt jelölnek ki. Ide gyűjtik majd az elhervadt
virágokat, vagy például a levágott gallyakat.
A szelektív hulladékgyűjtésnek nem csak
környezetvédelmi szempontjai vannak. Ezáltal a
természetbe visszajuttatható anyagokat komposztálják és újrahasznosítják. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével sokkal kevesebb szemét keletkezik, ami elszállításra vár. (Ilyen például
a műanyag koszorúk vagy a mécsesek, amit nem
lehet újrahasznosítani). A Hajdú-Bihar megyei
Temetkezési Vállalatnak évente 16 millió forintjába
kerül a sírkertekből a szemét elszállítása. Ez az
összeg az infláció és a különböző járulékos
költségek miatt folyamatosan emelkedik. A vállalat
ezt a költséget nem szeretné áthárítani a
lakosságra, hanem arra törekszik, hogy valahogy
csökkentse az egyre dráguló szemétszállítási
díjakat. Erre egyik lehetőség a szelektív
hulladékgyűjtés bevezetése a sírkertekben, ami
nem csak természetvédelmi szempontokat, de

gazdasági célokat is szolgál. A számítások szerint,
ha a lakosság is együttműködik a temetkezési
vállalattal, akkor éves szinten fele annyi hulladék
keletkezik majd a temetőkben, ezáltal pedig
elkerülhető lenne a további áremelkedés a
különböző szolgáltatások terén.

(x)

Meghitt ünnepségen emlékeztek meg a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesület tagjai az újfalui Nadányi Zoltán Művelődési
Központ színháztermében. A fehér asztalnál megtartott ünnepségen jelen volt Muraközi István polgármester és Pálfi
Anikó alpolgármester is.

Nőnapoztak a Berettyóparti
nyugdíjasok
A megjelenteket, köztük a hölgyeket, Pikó
Gyuláné Magdika köszöntötte megkülönböztetett figyelemmel, majd sorra jelentette be a
fellépőket. Herczegfalvi Zoltán hegedűművész, a
helyi zeneiskola tanára, a Radeczki-indulóval és
Erkel Ferenc Palotásával kápráztatta el közönségét, melyet meg is énekeltetett az Egy szál
harangvirág című slágerrel. A Radnóti utcai
óvoda nagycsoportosai verssel és dallal köszöntötték a hölgyeket, majd Muraközi István
következett. A polgármester méltatta az ünneplőket, nekik tulajdonítva azt, hogy mára talán
sikerült elűzniük a telet, hiszen ragyogó napsütés-

ben gyűltek össze. Kosztolányi Dezső feleségéhez
írt versét szavalta el Muraközi István, majd
méltatta a hölgyeket, akik nélkül nem lenne teljes
az élet. Egy görög mitológia szerint: „A nő a
férfiúi én jobbik énje”. Egy Nobel-díjas fizikust is
idézett, akitől megkérdezték eredményei titkát,
mire a válasz: rengeteg lefőzött kávé, vasalt ing,
becsomagolt szendvics. Sokat köszönhetünk tehát
a nőknek, mert velük vagyunk egészek – ismerte
el a polgármester, majd az önkormányzat
ajándékaként, egy-egy szál virágot nyújtott át az
ünnepelteknek.
A nyugdíjasok énekkara – citerakísérettel – egy
dalcsokrot adott elő, mellyel a balmazújvárosi
minősítőre készülnek.

Polgárőrség hírei
A 2011-es évben is folytatja munkáját a
Berettyóújfalui Polgárőrség. A tavalyi év
munka szempontjából összetett és sokoldalú
volt. Járőrszolgálatokon kívül a helyi posta
kézbesítőinek biztosítottuk a reggeli
munkáját, koncertek, városnapi rendezvények segítői, biztosítói voltunk. Kiemelt
fontossággal ügyeltünk a környezetvédelemre, illetve az állatmentésre. Több
természetvédelmi programban vettünk részt.
Fő feladatunk továbbra is, a rendőrséggel
való közös együttműködés, a közrend és a
közlekedés területén a szabálytalanságok
kiszűrése, a szándékos bűncselekmények
megakadályozása városunk jobb közbiztonsága érdekében.
2011. február 25-én rendkívüli
közgyűlésre került sor egyesületünknél,
melyben elfogadásra került az új elnök és a
vezetőségi tagok személye. A jelenlévő
tagok egyöntetű szavazatai alapján
Mazács Ferenc lett az új vezetője a
Polgárőrségnek. Elfogadták az alelnöki
tisztségek jelöltjeit is, Muraközi István és
Bottó Gabriella személyében. Vezetőségi
tagnak Bíróné Fábián Csillát, Galló
Ferencet, Dudoma Zsoltot és Nagy Zsuzsannát választották - aki egyben a gazdasági
vezető is lett. A Felügyelő Bizottság
következőképpen alakult: Furka Gergő,
Kurtán Imre, Tikász Ferenc. A következő
négy évre megválasztott vezetők még több
munkával próbálják megköszönni a
tagoknak és a város lakóinak a bizalmat a
bűnmegelőzés területén.
Március 12-én az új vezetés szervezésében megrendezésre került az országosan
megkövetelt vizsga lebonyolítása a Berettyóújfalui
Polgárőrség
tagjainak.
Sikerként könyvelhetjük el, hogy ezen a
napon 223 tag felelt meg a követelményeknek térségünkből.
Mazács Ferenc Elnök

Nyírő Gizella

Idegennyelvtanulás csecsemő- és kisgyermekkorban
A kisgyermekkori idegennyelvtanítás alapvető
célja kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt,
hozzájuttatni a kisgyermeket a többnyelvűség
élményéhez, valamint a játékos tanulás során
szerzett kezdeti sikerek kíséretében megalapozni a
későbbi nyelvtanulást. Az idegen nyelvekkel való
korai ismerkedés középpontjában a szóbeli készségek fejlesztése áll, mely megalapozza a későbbi
nyelvtanulási stratégiák kialakítását. A kisgyermekek életkoruknak megfelelő, ismert témák körében
a hétköznapi helyzetek megteremtésével, szójátékok, dalok, versek tanításával, eszközhasználattal,
cselekvésbe ágyazott feladatokkal, követelmények
nélkül tervezett tanulási folyamat során szereznek
tapasztalatot gondolataik több nyelven való
kifejezésében és a más nyelven beszélők megértésében.
Minél korábban kezdődik el a nyelv játékos
megalapozása, annál könnyebben és gyorsabban
lehet eredményt elérni. A kisgyermek valóban nem

nyelvet tanul, hanem felszedi, elsajátítja a nyelv
szókészletét, szabályait. E nyelvtanulás fő
jellemzője, hogy spontán motivációk, érdeklődés,
kommunikációs igény a hajtóereje. Az életszerű
szituációk rendkívül jól aktivizálják a passzív
szókincset. A kisgyerek ugyanazokból a példákból
egyszerre tanul kiejtést, szókincset, nyelvtani
szerkezetet és társalgási szerkezetet. A nyelvelsajátítás útján tanult nyelv használata még gátlásoktól
mentes, szemben a tudatos tanulás útján elsajátított
nyelvi készlet alkalmazásánál jelentkező gátlásokkal, amelyek éppen abból fakadnak, hogy a
beszélő nem a nyelv használatára, hanem a szabályok helyes alkalmazására koncentrál. Az
érdeklődő szülők gyermekeinek már Berettyóújfaluban is évek óta lehetősége nyílik a játékos módszerekkel történő nyelvórákon való részvételre.
Bővebb felvilágosítást kaphat a Nadányi Zoltán
Művelődési Központban, vagy telefonon a
402-014-es számon.

(x)
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Arany-bál

„Arany-napok”
Az Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola minden év márciusában megrendezi az „Arany-napok” rendezvényeit.
Arany János születésére emlékeztek a
tanárok és diákok március 2-án délelőtt az
iskola előtt található Arany-szobornál. Tóth
Réka 11. a osztályos tanuló köszöntötte a
megjelenteket, majd Nagy János 11. e
osztályos tanuló Arany Jánosról olvasott fel
egy méltatást, végül a diákság képviselői
megkoszorúzták a szobrot.
Március 2-a és 17-e között a diákok
tanulmányi versenyek során mérhették
össze tudásukat. Az eredményhirdetés a
március 19-i „fordított”, azaz diákönkormányzati napon volt, így akkor
fejeződött be a programsorozat. A
nyertesek (többnyire az első három
helyezett) értékes és hasznos jutalmakban
részesültek. Mindegyik munkaközösség
szervezett versenyt, többnyire 2-3 fős
csapatok részére előre meghatározott
témakörök alapján, több esetben plakát
készítése volt az írásbeli fordulón való
részvétel feltétele.
A hagyományokhoz kapcsolódva a

versenyek mellett az „Arany-napok”
rendezvénysorozata keretében, idén is
egynapos nagyszalontai kiránduláson
vehettek részt az érdeklődő tanulók. Két
kísérő tanár mellett 94 diák (többségében
9-10. évfolyam tagjai) tekinthette meg az
Arany-porta értékes helytörténeti kiállítását Nagyszalontán, melyet a helyi
kézműves csoport gyermekei gondoznak.
Nagyváradon az Ady Endre emlékmúzeumot nézték meg a kirándulás résztvevői,
akik élményekben gazdag napot tudhattak
maguk mögött.
A rendezvénysorozatot március 19-ei
diákönkormányzati nap zárta, amikor az
iskola diákigazgatójának Gácsi Dánielt,
diákigazgató-helyetteseknek Daróczi Enikőt és Nedeczky Zsombort választotta a
tanulóifjúság. Ezen a szombati tanítási
napon a meghosszabbított szünetekben az
iskola különböző termeiben volt tanár-diák
foci és röplabdaverseny, karaoke, IQ –teszt
megoldás, activity, sakk, modern-tánc
tanítása, hastáncbemutató, ping-pong
verseny, csocsó, sminkverseny, koncert
Szőke Richárd és barátai jóvoltából, végül
a tanulmányi versenyek eredményeinek
kihirdetésével ért véget a nap és ezzel az
„Arany-napok” rendezvénysorozata.

Az Arany János Gimnáziumban minden
évben megrendezésre kerül az Arany-bál.
Ebben az évben a 11. a. osztály tanulóit
érte az a megtiszteltetés, hogy megszervezhették a bált.
Az Arany-bálra az ünnepi színekbe:
arany-fehérbe öltöztettük a volt Megyháza
dísztermét. Miután minden vendég elfoglalta a helyét, elkezdődött a műsor, amit a
földesi
Szélrózsa
Néptáncegyüttes
produkciója indított. Utánuk az Igazgyöngy
Művészeti Iskola táncosai következtek,
majd Pataki Jenifer zongora és Bene Kata
énekszáma kápráztatott el bennünket.
Végül a Lucky Ladies akrobatikus rock and
rollja mindenki számára fergeteges hangulatot teremtett.
A műsorszámok után következett a
vacsora, majd a tánc, amihez a zenét a
Rocco Band együttes szolgáltatta. Az este
végével a tombolasorsoláson rengeteg
ajándék került kisorsolásra. Köszönjük
támogatóinknak. A rendezvényt éjfélkor
zártuk, s úgy láttuk, hogy mindenki nagyon
jól szórakozott.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
szüleinknek, a gimnázium valamennyi
tanárának, a konyhai dolgozóknak, az itt
tanuló diákok szüleinek és a bált támogató
vállalkozásoknak, vállalkozóknak.
Tóth Réka, 11. a osztályos tanuló

Dr. Körtvélyesiné Bokross Eszter
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Nagy sikerek az elmúlt félévben
Az év vége két nagy versenyt tartogatott a
Kyokushin karate versenyzői számára. Az egyik
az utánpótlás magyar bajnokság, melyet öt
éven keresztül mi rendeztünk Berettyóújfaluban.
Azóta Gyöngyös a helyszíne a teljes utánpótlás
korosztályt (8-tól 18 éves korig) felölelő
versenynek. A másik megmérettetés a
felnőtteket „érinti” hagyományosan december
elején kerül megrendezésre a Mikulás kupa
felnőtt B és C kategóriás verseny.
2010 novemberében két utánpótlás korú
magyar bajnokot tudtunk ünnepelni: a gyerek II.
52 kg-ban: Dávid Ádám, a serdülő női 58
kg-ban pedig Kiss Imola győzedelmeskedett
mindenki fölött. Három bronzérmet is sikerült
még a két arany mellé begyűjtenünk Dávid
Máté, Antal Sára Bernadett és Lisztes Lilla is
harmadik helyezéssel térhetett haza.
A Mikulás kupa a felnőtt mezőny egyik
legnagyobb versenye. A közvetlen élmezőnyt és
a magyar válogatottat kivéve mindenki
számára ez az év legfontosabb versenye. A
körülbelül harminc résztvevő klub közül a
Berettyó Budo SE lett ezen verseny legeredményesebb klubja. Soha nem volt még ilyen, hogy
felnőtt versenyen három aranyérmet is tudtunk
volna szerezni. A senior (35 év fölött)

kategóriában Dobi Béla állhatott a dobogó
legfelső fokára. A C kategória 90 kg-os
mezőnyében Kaczkó Zsolt utasított mindenkit
maga mögé nagyon nagy küzdelmekben. A
verseny király kategóriájában a B kategória
+90 kg-os mezőnyében dr. Nagy Attila vívta ki
a győzelmet. Igen nagy nevű ellenfeleket
legyőzve végül a legharcosabb férfi versenyző
különdíjat is begyűjtötte.
Jól sikerült az „évzárás”, de a 2011-es év
kezdete is sikeres. A tavasz legnagyobb
versenye a diákolimpia, ahová 16 versenyzőnk
nevezett. Majdnem mindenki döntőbe jutott így
nagy izgalommal vártuk a március 12-i időpontot. 386 versenyző harcolt a különböző kor és
súlycsoportok érmes helyezéseiért. A Dávid ikrek
közül most Máténak sikerült megnyernie a küzdelmeket és diákolimpiai bajnokot
avathattunk személyében. A serdülő nők 58
kg-os mezőnyében az utánpótlás magyar bajnoki címe után Kiss Imola diákolimpiai bajnok is
lett. Ő egyébként minden versenyen, amin
elindult érmes helyezést tudott szerezni. Ezüstöt itt
sem, viszont bronzérmeket sikerült hazahoznunk.
Harmadik helyezést ért el Lénárt Kitti, Antal Sára
Bernadett, Dávid András és Lisztes Lilla.
Junior magyar válogatottakat hosszú éven
keresztül sikerült „kiállítanunk”, de a felnőtt
válogatott keretbe nagyon sokáig nem tudtuk

magunkat „beverekedni”. Nos, a 2011-ik évben
ez is sikerült. Veszprémben került megrendezésre a Magyar Kyokushin Karate Szervezet
és a Magyar Karate Szakszövetség együttesen
megrendezett felnőtt magyar bajnoksága. A
rendkívül magas színvonalú versenyen szinte
csak a közvetlen élmezőny és a magyar válogatott mer elindulni. A felnőtt férfiak 90 kg-os
mezőnyében Czirják Sándor - egyesületünk
versenyzői csoportjának edzője – második
helyezést szerzett. Ő egyébként juniorként már
képviselte Magyarországot Európa bajnokságon. Most teljesítményének köszönhetően újra
tagja lett a magyar válogatott keretnek és
remélhetőleg nagyon rövid időn belül újabb
hazai és nemzetközi versenyeken bizonyíthatja
tehetségét és felkészültségét.
Rinyu Sándor

(x)

A kegyelet érvényesülése a talajvizes temetőkben
A szélsőséges időjárás már nem kíméli a gyászolókat se. A tavaly lehullott rekord mennyiségű csapadék (1000
milliméter, ez egy átlagos évben 550 milliméter) nehéz helyzetbe hozta és ezzel együtt több településen komoly
válaszút elé állította az elhunytak hozzátartozóit. Hajdú-Bihar megyében ugyanis folyamatosan nő azon sírkertek
száma, ahol a magas talajvízszint miatt be kell tiltani a koporsós temetést.
Megérzik és átérzik ezt a problémát a Hajdú-Bihar megyei
Temetkezési Vállalatnál is. A céghez ugyanis folyamatosan
érkeznek lakossági panaszok amiatt, hogy nem lehet koporsóba
temetni. Ha ugyanis a talajvíz 2 és fél méternél magasabban
van, akkor ezt a törvény egészségügyi és járványvédelmi szempontok miatt, nem engedélyezi. Ilyen esetekben a hozzátartozóknak választaniuk kell, hogy szerettüket más település
temetőjében helyezik örök nyugalomra - ahol ezt a talajvízszint
lehetővé teszi, vagy belegyeznek a hamvasztásba. Általában
mindkét lehetőségtől idegenkednek az emberek. Ezekre az
esetekre lehet a jövőben megoldás a Nyugat-Európában már
elterjedt szarkofág. A földfelszín feletti koporsós temetéssel
ugyanis ki lehet váltani a kényszerű hamvasztást. A szarkofág,
gyakorlatilag az urnafalhoz hasonló létesítmény, amiben a
koporsót elhelyezik. Ezt a temetkezési formát Csongrád megyében már több helyen alkalmazzák, főként azokon a helyeken,
ahol visszatérő probléma a magas talajvízszint.
A kényszerű hamvasztások kiváltására szolgálhat a
szarkofág mellett egy másik lehetőség a sírbolt, vagy más
néven folytott kripta. Ilyenkor a sírt olyan vasbetonréteggel

bélelik ki, ami megakadályozza a talajvíz betörését.
Az állandósulni látszó belvíz helyzet és a kényszerű hamvasztások miatt a Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat megkezdi az igények felmérését a szarkofág illetve a sírboltok
iránt. A helyiek a vállalat kirendeltségein személyesen érdeklődhetnek és informálódhatnak. Ahol erre igény mutatkozik ott
a cég tárgyalásokat kezdeményez az érintett önkormányzatokkal az új temetkezési formák honosításáról.
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A Bihari Alma Mater Alapítvány rendezvénye
Az Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola Bihari Alma Mater Alapítványa a hagyományoknak megfelelően
idén immár kilencedik alkalommal rendezte
meg az iskola baráti körének találkozóját.
Az eseményre március 25-e délutánján
került sor, a gimnázium aulájában.
A jó hangulat megteremtéséről a Szederinda Énekegyüttes gondoskodott, mely
egy szép népdalcsokrot nyújtott át a
hallgatóságnak. Az együttes tagjai között
szerepel Major-Pucsok Anikó, az iskola
tanára is. Ezt követően Brantner Dóra 11.
a osztályos tanuló köszöntötte az iskola volt
és jelenlegi tanulóit, tanárait, dolgozóit, a
város megjelent vezetőit, képviselőit, Pálfi
Anikó alpolgármester asszonyt és Dr.
Vitányi István országgyűlési képviselő urat,
akik szintén a gimnáziumban végeztek.
A köszöntések után a Berettyóparti
Nyugdíjasok Egyesület Senior tánccsoportjának tagjai görög táncot mutattak be. A
csoport tagjainak egy része az iskola
tanulója volt egykoron, de ma már táncos
lábú, aktív nagymamák. Az összejövetelt a
volt diákok mellett, jelenlegiek műsora is
színesítette. Tóth Réka 12.b osztályos tanuló

Ady Endre: A föl-földobott kő című versét
szavalta el. Szabó Nóra 10. e osztályos
tanuló, aki a megyei „Szép Magyar
Beszéd” versenyen III. helyezést ért el, az ott
is elhangzott Wass Albert: Otthon című
szöveget olvasta fel.
Az Állami Arany János Gimnáziumot
1946-ban alapították, így az idei az
intézmény életében a 65. tanév. Ebből az
alkalomból az aulában található Sárdy
János alapító igazgató domborműves
portréját Pócsikné Anka Klára, Nagy
Magdolna (volt diákok és jelenlegi
tanárok) és Molnár István (jelenlegi diák)
koszorúzták meg. A koszorúzást a Sárdy
Jánosról elnevezett tanulmányi ösztöndíjak
átadása követte. Az ösztöndíjat azok a
tanulók kapják, akik kiemelkedő tanulmányi eredményük mellett nyelvvizsgát,
előrehozott érettségit tesznek, versenyeredményekkel büszkélkedhetnek, társaiknak magatartásukkal, szorgalmukkal
követendő példát mutatnak. Az ösztöndíjakat Karácsonyné Kormos Irén kuratóriumi
tag adta át a következő tanulóknak:
Czegle Andrea 13.a, Dürgő Brigitta 12.a,
Erdei Renáta 11.b, Gyarmati Krisztina 13.a,
Kádár Kitti 13.a, Kótai Mária 12.a, Molnár

István 12.b, Nagy Adrien 13.a, Papp Anett
13.a, Papp Zsófia 12.b, Pócsik Dóra 11.d,
Polgár Brigitta 13.a, Somi Tímea 11.b, Tóth
Edina 12.b, Tóth Réka 12.b.
A táncos lábú nagymamák country-tánca
után a Szentpéterszegi Nagycsaládosok
Egyesületének előadása szerzett vidám
perceket a vendégeknek. Az előadók
(köztük Harasztosiné Kéri Edit tanár) az 50.
házassági évfordulójuk alkalmából ismételt
házassági fogadalmat tevő házaspárt
figuráztak ki. A műsorok után a jelenlevők
a 65 éves iskolához kapcsolódó Tóth Károlyné által szervezett rajzkiállítást is
megtekintették, majd szeretetvendégséggel és nagy beszélgetésekkel záródott a jó
hangulatú rendezvény.
Dr. Körtvélyesiné Bokross Eszter

Rákóczi Hét a Rákócziban
Szép hagyományt ápol a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola névadójának emlékére. A
fejedelem születésnapja – március 27. – előtti
héten rendezvénysorozattal emlékeznek a
haza- és szabadságszeretetéről tanúbizonyságot tett történelmi személyiségre.
A Rákóczi Hét megnyitóját az iskola
konferenciatermében tartották, ahol a
diákok és pedagógusaik mellett megjelentek az egykori intézményvezetők, a szülői

munkaközösség és a képviselő testület
tagjai is. Kovács Zoltán igazgató köszöntőjében feltette a kérdést: miért emlékeznek
évről évre névadójukra, hiszen ez akár
unalmasnak is tűnhet. – Rákóczi személye,
életútja olyan támpont és mérföldkő, amely
példaként szolgál a ma nemzedéke
számára is – adta meg a választ. Hazaszeretete, hazájáért és a szabadságért, a
magyarság egyesítéséért folytatott küzdelme szintén példaként állítható. Erre az
erényre, gondolkodásmódra szüksége van
minden magyarnak, ezért is tartjuk meg
minden évben a Rákóczi Hetet – szögezte le
Kovács Zoltán.
Az ünnepségen kiosztották a rajzpályázat
nyerteseinek járó jutalmakat is. A következő
napokban volt Rákóczi-totó, kuruc nóták
tanulása, interaktív vetélkedő „Így élt
Rákóczi” címmel, majd a zárónapon,
megkoszorúzták az iskola parkjában álló
Rákóczi szobrot.
Nyírő Gizella
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Napjainkban rendkívül fontos egy város
életében, hogy a civil szervezetek mennyire
aktívan fejtik ki tevékenységeiket. Legyen szó
akár érdekvédelemről, sportról, kultúráról,
környezetvédelemről, a szabadidő hasznos
eltöltéséről. Ebben a hitben szervezte meg a
Nadányi Zoltán Művelődési Központ idén első
alkalommal a civil napot, mellyel a célunk
alapvetően az volt, hogy lehetőséget biztosítsunk a városban működő civil szervezeteknek a
bemutatkozásra, egymás megismerésére. Nem
titkolt szándékunk, hogy hagyományt teremtsünk
ezzel, amennyiben a civil szervezeteknek erre
van igénye. Nos nem kis örömünkre, igen pozitív
hozzáállást és lelkesedést tapasztaltunk,
összesen tizenhét civil szervezet képviseltette
magát a rendezvényen. A felállított standokat a
profiljukra jellemző emléktárgyakkal, zászlókkal, az eredményeiket tükröző kupákkal, érmekkel, oklevelekkel díszítették fel. Pálfi Anikó
alpolgármester asszony köszöntőbeszédében
méltatta a kezdeményezést, örömét fejtette ki a
nagyfokú érdeklődés miatt, valamint reményét,
hogy ebből valóban hagyomány születhet. Az
ünnepélyes megnyitó után kezdetét vette a civil
szervezetek bemutatkozása. Valamennyien
lehetőséget kaptak 20-30 percben szervezetük
profiljának, tevékenységeinek, céljainak megismertetésére. A profiltól függően láthattunk
filmlejátszásokat, gyakorlati bemutatókat is. A
szervezetek képviselőivel beszélgetve, megerősítést kaptunk arra vonatkozóan, milyen fontos,

Civil nap keretében mutatkozhattak be városunk civil szervezetei
„Civil társadalmon a nem kötelező emberi társulást értem és azon kapcsolatok
hálózatát, amelyek a család, a hit, érdek és ideológia szolgálatára jöttek létre.”
(Michael Walzer)

Baráti Körének, a Bihari Természetbarát Egyesületnek, a Bokor Motorsport Egyesületnek, a
Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek,
a Mentálhigiénés Egyesületnek, a Nők a XXI.
szd-ban Egyesületnek, a Szederinda Énekegyüttesnek, a Szélső Érték Baráti Körének, valamint a
SZIRT Sportegyesületnek.
Szatmári Kinga
„BERETTYÓÚJFALU AZ EGÉSZSÉGES VÁROS”
ÉAOP – 5.1.1./D-2f-2009-0005

hiánypótló kezdeményezés ez a részünkről, illetve kapcsolatok épültek a szervezetek között,
jövőbeli közös tervek, gondolatcsírák keltek
életre.
Összességében egy kellemes, élménygazdag,
baráti hangulatú napot zárhattunk, valamennyi
résztvevő és a szervezők megelégedésére.
Ezúton is köszönet a megjelent civil szervezeteknek: az Arkadas Baranta Sportegyesületnek, a
Berettyó BUDO Sportegyesületnek, a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének, a Berettyó
Munkás Sportegyesületnek, a Bihari Diabétesz
Közhasznú Egyesületnek, a Bihari Humánszolgáltató Központnak, a Bihari Lövészklubnak, a
Bihari Népművészeti Egyesületnek, a Bihari
Múzeumért Alapítványnak, a Bihari Múzeum

Nézze a Berettyó Televízió adását az Interneten is: www.berettyotv.hu

Új vezetés a BUSE-nél
A 2010 novemberi
elnökségi
ülésén a BUSE
vezetősége értékelte az elmúlt
időszakot és változtatásokat eszközölt. Szeifert Ferenc elnök lemondott az
elnöki pozíciójáról, de mint elnökségi tag
továbbra is segíti az egyesület munkáját.
Az elnökségi ülés fő „napirendi pontja”
az új elnök megválasztása volt, ahol
egyhangú szavazással Nagy László Csaba
önkormányzati képviselőt helyezték a
BUSE elnöki székébe. Ő régebben a BUSE
játékosa is volt, illetve azóta is követi a
csapat körüli eseményeket így nagy
rálátása van a sportegyesület szakmai
munkájára.
Az elnökségi ülésen megfogalmazták,
hogy a szakosztályt jelentősen meg kellene
erősíteni, ami a város, illetve az egyesület
nehéz anyagi helyzete miatt igen nagy
feladatot ró a vezetésre. Két játékost
sikerült leigazolni, Kocsis Miklós Bárándról,
Tirt Florint Nagyváradról érkezett. Két
távozó is van, jobb lehetőségek miatt
elhagyta a csapatot Szitkó Róbert és
Horváth Gergő.
Az edzői teendőket továbbra is Kártik
József látja el. Az elvárás felé az, hogy a
lehetőségekhez mérten próbálja meg a
legjobbat kihozni a csapatból. A helyzet
ismeretében megfogalmazott új cél
egyedül a bennmaradás kiharcolása és a

csapat egyben tartása.
Március 31-én új munkahelyi elfoglaltságaim miatt lemondtam szakosztályvezetői
posztomról. Az új szakosztályvezető
személyéről a következő elnökségi ülésen
kell dönteni. Bárki lesz az, igen komoly
feladatok állnak előtte, hiszen a nyáron
ünnepeljük az egyesület fennállásának
száz éves évfordulóját. Ezen alkalomból
gálamérkőzést játszik a csapat. Most már
végleges az ellenfél kiléte is. A DVSC
TEVA csapata elfogadta a meghívásunkat,
így a többszörös magyar bajnok lesz a
gálamérkőzésen az ellenfelünk. Leköszönő
szakosztályvezetőként szeretném megköszönni minden támogató segítségét, akik
valamilyen formában segítették a gárdát,
közülük is kiemelném Szeifert Ferencet,
Mezei Józsefet és Bokor Sándort. Ezáltal az
én munkámat is nagyban segítették. Nem
csak nekik, hanem mindenkinek hálás
vagyok azért a hét évért, amit a BUSE-nál
tölthettem. Remélem a jövőben is valamilyen szinten tudom támogatni a csapatot –
nyilatkozta Balogh Barna a BUSE leköszönő
szakosztályvezetője.
Rinyu Sándor

04.03. vasárnap
04.10. vasárnap
04.16. szombat
04.24. vasárnap
05.01. vasárnap
05.08. vasárnap

BUSE sorsolás
15:30 BUSE – KÓTAJ
15:30 BUSE – IBRÁNY
16:00 PÜSPÖKLADÁNY – BUSE
16:00 BUSE – BALKÁNY
16:00 TISZAKANYÁR – BUSE
16:30 BUSE – TISZALÖK

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

SPORT

Sporteredmények
Futsal NB I.
MVFC – Rubeola FC Csömör 4:5
Ózd – MVFC 5:9
MVFC – GYFBSK Medical Investment 5:0
MVFC – Újpest 7:0
MVFC – Rába Eto 2:2
MVFC – Borsod Volán 15:2
Vasas Fortuna – MVFC 3:5
MVFC – Ferencváros 6:0
Magyar kupa (döntőbe jutásért)
1. mérkőzés: MVFC - Aramis 2:0
Labdarúgás NB III.
BUSE – Nagyecsed 2:3
Hajdúszoboszló – BUSE 2:0
BUSE – Nyírmada 0:2
Kemecse – BUSE 7:0
NB II. U-19
BUSE – Szolnoki Máv 1:2
Szarvas – BUSE 8:1
BUSE – Szabadkígyós 1:2
Orosháza – BUSE 10:1
NB II. U-17
BUSE – Szolnoki Máv 4:8
Szarvas – BUSE 7:1
BUSE – Szabadkígyós 0:2
Orosháza – BUSE 8:3
U-13
BUSE – Kaba 13:0
Derecske – BUSE 3:2
Kézilabda
Férfi NB II. alsóházi rájátszás
BMSE – Nádudvar 36:23
BMSE – Hajdúszoboszló 18:18
Ifi
BMSE – Nádudvar 27:25
BMSE – Hajdúszoboszló 28:24
Női megyei
DSCSI – BMSE I. 31:26
Komádi – BMSE II. 30:13

16 SPORT

Amatőr jégkorong torna
A tavalyi után 2011-ben is amatőr jégkorong
tornát rendeztek február 26-án a morotvai
műjégpályán.
A torna kitartó szervező munka eredményeként jöhetett létre. Rácz Sándor, a rendezvény főszervezője elmondta; nagyon örül
annak, hogy lelkes segítői voltak és immár
második alkalommal csatázhatnak egymással a
jéghoki szerelmesei.
- Hat csapat versenyez
egymással. Érkeztek Szentesről,
Mezőtúrról, Nyíregyházáról és
Berettyóújfaluból is indult három
csapat. Egyre nagyobb létszámmal vannak jelen minden csapatot nem is tudtunk fogadni, akik
jelentkeztek a versenyre. Szeretnénk, ha jövőre is ehhez hasonló,
magas
színvonalú
versenyt
tudnánk rendezni. Mindenki örül
a játéklehetőségnek, hogy ki az
első, ki a második igazán nem
számít, ezen a versenyen mindenki győztes, aki jelen van.
Sarusi Kiss Tamás a győztes
csapat játékosa.
- Odahaza ugyanekkora
pályán játszunk, ezért mi is kedvet kaptunk a
versenyhez. Első alkalommal versenyzünk
amatőr berkekben, stabil 12-14 emberük van a
játékhoz. A jövő szezon kezdetén szeretnénk
meghívni mi is az itt jelenlévő csapatokat, hiszen
nagyon megtetszett nekünk a rendezvény.
Vince László már tavaly is jelen volt a tornán.
Játékosként és játékvezetőként is jégre lépett,

most újra eljött városunkba. A nagy tapasztalattal rendelkező hivatásos játékvezetőt a tornával
kapcsolatos benyomásairól kérdeztük:
- Már látszik, hogy nem az első tornát rendezik
Berettyóújfaluban. Játékosként is az a véleményem büszkék lehetnek a helyiek arra, hogy ezt
a kezdeményezést felvállalták. A berettyóújfalui fiatal csapat játékban való fejlődése volt

számomra a legszembetűnőbb. Dicséret illeti az
edzőjüket is a szép teljesítmény miatt.
A harmadik körben a Szentesi Sügérek és a
helyi LSTL ASSASSINS (eszesszinsz) csapata
játszotta egymással a legizgalmasabb
mérkőzést. A helyiek több ziccert elpuskáztak és
két alkalommal is emberhátrányban kellett
felvenni a versenyt a színvonalas játéktudással

rendelkező Szentesiekkel szemben. Úgy tűnt,
hogy közülük némelyik játékos profiként is
terelhette nemrég a korongot valamelyik
klubcsapatban. Presztízs csatát vívott egymással
a két együttes, gyorsan peregtek a másodpercek a mérkőzés alatt. Amikor a sípszó a
mérkőzés végét jelezte a Szentesi Sügérek
játékosai hagyták el győztesen a jeget. Háromszor landolt a korong a berettyóújfaluiak
kapujában. Ezen a mérkőzésen nekik jött ki
jobban a lépés.
Az eredményhirdetésen néhány meglepetés
várta a játékosokat. A Nyíregyháziak ajándékot adtak át az általuk
legjobbnak tartott fiatal játékosnak.
Vincze László játékvezető, a legfiatalabb csapatot jutalmazta. Molnár
Péter a berettyóújfaluiak legtehetségesebb fiatal játékosának, Rácz
Máténak nyújtotta át ajándékát.
Ezek után a szentesiek vehették át
az első helyért járó emlékkorongot.
A tavalyi tornagyőztes csapat az
idén második helyen végzett.
Csapatkapitányuk, Munkácsy Zoltán
nem volt elkeseredve a helyezés
miatt: végre találkoztunk egy jó
színvonalon játszó csapattal is,
amellyel szemben ezen a napon
alulmaradtunk, de lehet a következő
mérkőzésen mi szerepelnénk jobban.
Jobb volt az idei év játékszínvonala, erősebb
együttesek karcolták a jeget ezen a napon.
Jövőre mi lesz a célunk? Szentes legyőzése.
Rácz Sándor szervező megköszönte a
segítséget azon berettyóújfalui vállalkozóknak,
akik támogatták a torna megrendezését.
Rinyu Sándor

Továbbra is két csapat uralja a Magyar futsal mezőnyét
Csapatunk az MVFC mellett a Rába Eto
gárdája az a két csapat, amely úgy néz ki újra
egymás közt fogja eldönteni a magyar bajnoki
cím sorsát. A két csapat első és második
helyezése a bajnokság végén már szinte
borítékolható és bár a tavalyi négycsapatos
rájátszás helyett az idén nyolc csapat küzd a
bajnokság rájátszásában, nagy csoda lenne,
ha nem ez a két csapat vívná a döntőt.
Bacsó Richárd az MVFC edzője úgy néz ki
„össze tudta szedni” a gárdát, aminek
köszönhetően egy „klasszissal” a többi csapat
fölött vagyunk. A győri és a berettyóújfalui
szurkolók szívét melengeti, hogy két csapat
uralja a mezőnyt, a hazai futsal egészét nézve
azonban ez aggodalomra adhat okot. A többi
tíz csapat egymás közt verseng a Győrt és az
MVFC-t csak megszorítani tudják. Bár csapatunk bajnokságban két vereséget is elszenvedett, de ezen mérkőzéseket sem ellenfeleink
sziporkázó játéka, hanem a fiúk rendkívül
rossz formája és játéka miatt veszítettük el.
A 2011-es év óriási meglepetéssel indult,
hiszen az utolsó helyezett Csömör hazai pályán
megviccelt bennünket (4:5). Kellemetlen pofon
volt, de felébresztette a csapatot és az Ózdot,
a GYFBSK-t, majd az Újpestet legyőzve
következett a tavasz legnagyobb rangadója a
Győr ellen. Rába Eto az a csapat, amit hajszál
híján bár, de eddig még soha nem tudtunk
legyőzni. Mikor, ha nem most, gondolta

mindenki, hiszen a fiúk egyre jobb formát
mutatva a hazai pálya előnyét élvezve végre
kivívhatják a győzelmet.
Régen látott telt ház, fantasztikus hangulat
fogadta a Rába Eto gárdáját. A pályán

iszonyatos taktikai csata és rendkívül magas
színvonalú játék folyt. Ha egy mérkőzést kellene
„kivenni” ez az a derbi, ami megmutatta a futsal
minden szépségét. A félidőben 1:1 volt a
mérkőzés állása. A második játékrészben sem
bírtak egymással a csapatok, így a végjátékra
maradt a döntés. A vége előtt másfél perccel
Michelzinho fejesének köszönhetően megszereztük a vezetést. Ekkor már vészkapussal játszottunk és a gól után a rábapartiak szintén

meglépték ezt. Pallai Gabi azonban mindent
kivédett, még a vége előtt tíz másodperccel is
bravúrral hárított. Egy szögletrúgásnyi esélye
volt az ellenfélnek, de ekkor is kapusunk
kezében landolt a labda. Üres volt az ellenfél
kapuja és Gabi úgy gondolta megadja a
kegyelemdöfést, át akarta rúgni a labdát a
szemközti hálóba. A kegyelemdöfést azonban
csak mi szenvedtük el, hiszen egy kósza láb a
labda elé került, ami visszapattanva a hálónkban kötött ki. Ebben a pillanatban megszólalt
a mérkőzés végét jelző dudaszó és ekkor
„felrobbant a csarnok”. Néhány másodpercnyi
döbbent csend után tudatosult mindenkiben,
hogy a gólt a bírók érvényesnek ítélték.
Természetesen a játékosok reklamáltak, a
nézők őrjöngtek, de ez semmit nem változtatott
azon a tényen, hogy csak nem sikerült a
mérkőzést megnyernünk.
Egyébként többet nyertünk a mérkőzésnél,
mégpedig azt, hogy innentől kezdve nemcsak
a szurkolók, hanem a csapat is elhiszi, hogy ez a
sztárokkal „teletűzdelt” Győr igenis verhető. A
Borsod Volán és a Vasas legyőzése után a Fradi
következett.
A bajnoksággal párhuzamosan a magyar
kupában is talpon vagyunk még. Az Aramis
elleni első mérkőzésünket (döntőbe jutásért)
hazai pályán nagy csatában kétgólos
győzelemmel abszolváltuk.
Rinyu Sándor

