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Parkolás: normalizálódik a helyzet

A június végi testületi ülésén 25 napirendi pontot
tárgyaltak meg a képviselők. Egyebek közt elfogadták a közalapítványok, a Hajdú Volán Közlekedési Zrt.
2011. évi beszámolóját, illetve utóbbinak a közszolgáltatási tevékenységéről szóló összegzését.

Hozzájárultak a képviselők a Vass Jenő Óvoda
és Bölcsőde szeptemberben induló csoportjai
létszámának emeléséhez. Létszám leépítési pályázat benyújtásához is hozzájárultak, ugyanis a
Bessenyei György Szakközépiskolában és Arany
János Kollégiumban 4 fő leépítésére kerül sor a
következő tanévtől. Döntöttek a képviselők a
2012/2013-as tanévtől indítható szakközépiskolai
és szakiskolai osztályok számáról is.
Sürgősséggel tárgyalták a víziközmű vagyonra
vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést. A
polgármester javaslatára 55 millió forintos éves
bérlet díjat fogadott el a testület.
A fizető parkolási rendszer féléves tapasztalatait
Krisztik Csaba, a Nova Villa 2010 Nonprofit Kft.
ügyvezetője készítette el, igen alapos – táblázatokkal alátámasztott - részletességgel. A beszámoló 2011. december 1. és 2012. május 31. közötti
időszakra terjed ki, melyből kiderült: jelzett
időszakban közel hétmillió forintos eredményességgel zárt a Kft. Csökkent a kijelölt parkolóhelyek
zsúfoltsága, ám az ingyenes belvárosi parkolók
jelentős bevételkiesést eredményeznek. Ezek
kihasználtsága minden nap 100 százalékos.
Szóbeli kiegészítésében az ügyvezető elmondta:
mára már kezd normalizálódni a helyzet, a
közlekedők elfogadták a fizető parkolást. A
legkihasználtabb a kórház környéki parkolóké.

Képviselői felvetésre elmondta: elfogadható az is,
hogy a bírságok csupán egyharmada nem érkezik
meg a Nova Villa részére. Egyébként a bírságot
jogi úton hajtjuk be – jegyezte meg Krisztik Csaba.
Szabó Katalin azt firtatta, elegendő-e a korábbi 4
parkoló őr helyett a három. A válasz: hatékonyabban, hamarabb képes dönteni, helyzetet megoldani a háromfős csoport. Boruzs Imre azt a helyzetet
vázolta fel, amikor egy lakótelepi személynek
máshol van a garázsa, s csak egy percre ugrana
fel a lakásába, ilyenkor miért nem lehet eltekinteni
a parkolási díj megfizetésétől. Krisztik Csaba
szerint ez nevetséges, hiszen mindenki hivatkozhatna arra, hogy csak egy percre ugrott fel. Muraközi
István javaslatára a településfejlesztési és a
pénzügyi bizottság a III. negyedévben napirendre
tűzi a parkolási rendszer esetleges átdolgozását, s
a jövő évben a testület módosíthat a mostani
rendeletén.
Módosította a képviselő testület a Szervezeti és
Működési Szabályzatát – SZMSZ – a takarékosság jegyében. Ennek értelmében a jövőben
elektronikus úton küldik ki a testületi előterjesztéseket, ám szeptember 30-ig még papír formájában
kapják meg az érintettek azokat.
Önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének
emeléséről is döntöttek. Az eddigi 210 Ft/m2/hó
összeget 260 Ft/m2/hó összegre emelték.
Elfogadták az önkormányzat II. félévi munkatervét is.
Módosították a településszerkezeti tervet az M4
autópálya létesítésével összefüggésben.
Visszavonta a testület a Bélapátfalván lévő ifjúsági
tábor értékesítésére tett előterjesztését, mivel
képviselői felvetésre egy értékbecslés megrendelését, majd az ingatlan értékesítésének országos
médiában való meghirdetését fogadták el.
Egyhangúan megszavazták a képviselők a
Berettyóújfalu és Vidéke Méhészek Egyesülete
részére nyújtandó visszatérítendő támogatást.
Ennek kapcsán Dr. Vitányi István méltatta az
egyesület elmúlt hétvégi bemutatkozását a Múzeumok éjszakáján, sőt, jövőre a Szent István téren egy
önálló „mézes” hétvége megrendezésére tett
javaslatot, s reményét fejezte ki amiatt, hogy

Berettyóújfalu a méz fővárosa lehet, amellyel
felkerülhet a város az ország turisztikai térképére.
Ökrös Zoltán jegyző ismertette az önkormányzat
zárszámadási mérlegével kapcsolatos könyvvizsgálói jelentésre lefolytatott vizsgálatának eredményét. Eszerint a mintegy 700 millió forintos különbözet nem vagyoni hiány vagy vagyonvesztés miatt
állt elő, hanem könyvelési hibából következett be.
Ezért a Pénzügyi Iroda három dolgozója írásbeli
figyelmeztetésben részesült. Megszólalt a
pénzügyi bizottság elnöke, Tisóczki József is, aki
elmondta: a túlterheltség, vagy a könyvvizsgáló
figyelmeztetésének elmaradása nem mentség a
tévedésre. Ám az is igaz, hogy a mostani helyzet
nem a jelenlegi irodavezető hibájából keletkezett,
hanem egy 2007 óta tartó folyamat eredménye.
Muraközi István bejelentette továbbá, hogy a
város 118 millió forintot kapott önhikis támogatásként a magyar kormánytól, a legtöbbet a megye
települései közül. A kérdések, interpellációk közt
Tisóczki József bejelentette: a népligeti vandalizmus folytatódik, mert a játszótérre léc- és egyéb
fadarabokat hajigálnak be ismeretlenek. Gyula
Ferencné lakossági jelzést osztott meg: a Kádár
vitéz utcán hajnali 3-tól üres pótkocsis teherautók
száguldoznak az ipari parkba, ahelyett, hogy a
szerviz utat vennék igénybe, ezzel pedig a lakosok
nyugalmát zavarják.

Pálfi Anikó bejelentette: a Nemzeti Külgazdasági
Hivatalban megtartott konferencián Berettyóújfalu
bekerült a befektetésbarát települések közé, ezzel
jogosult a logó használatára. Az alpolgármester
ugyanott a legjobb előadásért járó elismerő
oklevelet vehette át.

EGYÜTT EGY EGÉSZSÉGES BERETTYÓÚJFALUÉRT
Az elmúlt években Berettyóújfalu város
közterei, középületei, parkjai jelentős európai
uniós források bevonásával és a város önerejéből olyan megújuláson mentek keresztül, melyről
mind az itt élők, mind pedig a városba látogatók elismerően szólnak, és értékelnek. Élhető,
barátságos város, korszerű és rendezett
városkép kialakítása volt a célunk, melyhez igen
sok munkáskéz járult hozzá. Ezt erősítik azok a
civil, egyházi és intézményi kezdeményezések,
melyek ennek fenntartásához, megőrzéséhez
járulnak hozzá folyamatosan.
Mégis akadnak olyanok, akik mások munkáját,
erőfeszítéseit figyelmen kívül hagyva, a pusztításban találnak örömöt. A mások által ültetett
fák kitörésével, a komoly áron beszerzett

utcabútorok megcsonkításával az egész közösség érdekeit sértik. Ezért kezdeményezzük a
szélesebb társadalmi összefogást, és hívunk
minden felelősen gondolkodó, a városért
valóban tenni akaró berettyóújfalui polgárt,
hogy tegyünk további erőfeszítéseket együtt,
egy valóban egészséges – egészségesen
gondolkodó és cselekvő – városért. Figyeljünk
oda közös értékeinkre, óvjuk együtt közösségi
erőfeszítéseinket, értékeinket. Szólítsuk meg azt,
aki számára ez nem természetes viselkedés, és
akadályozzuk meg, hogy mindez megismétlődhessen.
Mert Berettyóújfalu mindannyiunké, de
elsősorban azoké, akik tesznek is érte.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Jelentkezni lehet:
Solymosi Éva, Tourinform Iroda Berettyóújfalu, Szent István tér 11./
H-P.: 8.00-16.45-ig./
e-mail: berettyoujfalu@tourinform.hu, Telefon:+3630/852-4811
A regisztráció DÍJMENTES!

Regisztráljon a Tourinform hálózatba
Magyarország több mint 140 településén várja
Önt az itthon és külföldön egyaránt jól ismert
jelképpel jelzett turisztikai információs iroda,
amelyben tájékozódhat a település, az adott
régió, sőt az egész ország turisztikai kínálatáról.
A Tourinform-irodák munkatársai készséggel
tájékoztatják Önt szálláshelyekről, vendéglátóhelyekről, közlekedésről, programokról, látnivalókról, eseményekről és szolgáltatásokról. A
Tourinform-irodákban hozzájuthat ingyenes
turisztikai kiadványokhoz, vásárolhat térképeket, útikönyveket, turisztikai kártyákat, képeslapokat, lefoglalhat helyi turisztikai programokat,
jegyet válthat különféle rendezvényekre.
Várjuk vállalkozások, éttermek, szálláshelyek,
utazási irodák és a turizmussal foglalkozók
jelentkezését,
hogy
regisztrálhassuk
a
Tourinform hálózatba.

INTERJÚ

„A legjobb barátaim a volt tanítványaim”

– interjú Domján Jánossal, az Arany János Gimnázium Egészségügyi Szakképző- és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatójával
Senki nem születik igazgatónak, ám idővel azzá
lehet. Hogyan lett egy több száz diákot oktató
középiskola vezetője Domján János? – erről kérdeztük a szóbeli érettségik idején az igazgatót, aki
bámulatos elhivatottsággal, hévvel és szeretettel
beszélt életéről, munkájáról.
- Pedagógus családból származom, úgyszólván
minden nemzedékben volt pedagógus, így például
édesapám is az volt. Nagylétán születtem, az
ottani Arany János Általános Iskolában végeztem,
majd Debrecenbe kerültem a Fazekas Mihály
Gimnázium speciál matematika tagozatára.
Akkortájt nőttek ki a helyi gimnáziumok, így Létán
is, de én „feljebb” akartam kerülni, ahhoz viszont
tagozatot kellett választani, így adódott a
matematika, amit heti tíz órában tanultunk, de nem
volt megterhelő. Kezdetben mi is nagy létszámmal
indultunk, de végül 21-en érettségiztünk.
- A matematika tagozat meghatározta későbbi
érdeklődését?
- Nem, ugyanis történelem-földrajz szakra készültem, ám az érettségi évében nem indult ez a
szakpár, ezért matematika-földrajz szakot választottam. 1974-ben végeztem a debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetemen. Eszembe sem jutott
mást választani, mint a pedagóguspályát, bár
édesanyám szerette volna, ha orvosnak megyek.
Nálam viszont ez nem jelentett alternatívát.
- Volt sorkatona az egyetem előtt vagy után?
- Nem, mert éppen a végzés évében járt le a
sorkötelezettség, tehát nem tudtak behívni, viszont
két éven át fizettem katonaadót.
- Első munkahelye az önálló intézményként működő
Szabó Pál Kollégium volt. Mennyi volt akkor a fizetése?
- 1920 forint, amit az utolsó fillérig leadtam
édesanyámnak, ugyanis nem volt szükségem
semmire, mindent megkaptam a kollégiumban.
Nemcsak nevelőtanár voltam, hanem első perctől
kezdve tanítottam első osztályban matematikát az
egészségügyi tagozaton. Akkor még nem volt
kötelező érettségi tantárgy a matematika, az
akkori első osztályomból hárman választották a
matematikát érettségi tárgyként. Hat év után
áthelyezéssel kerültem az anyaintézménybe, az
akkor távozó Dr. Csatári Bálint helyébe, akinek az
osztályát is átvettem harmadik évfolyamtól.
- Jelentett-e törést az iskolatípus váltás?
- Nem jelentett problémát, hiszen addig is tanítottam. Egyébként meg olyan kollégák segítették
munkámat, mint Lövei Károly, Sebők Gyuri. Karcsi
a szakmaiságot erősítette. Rengeteg szakmai
vitánk volt a földrajzszertárban, s úgy érzem,
olyan ember volt, aki hiányzik a mai világban.
Memóriája bámulatra méltó volt! Gyuri pedig
kollégaként volt fantasztikus, segített a beilleszkedésben. A kollégium egyébként nagyon jó iskola
ahhoz, hogy az ember gyerekeket szerető
pedagógussá váljon, empátiája jobb legyen a
nyiladozó értelmek irányában.
- Ha már itt tartunk: milyen a jó pedagógus?
- Ahhoz, hogy valaki elhatározza, hogy pedagógus lesz, belső késztetésre van szükség. Arra, hogy
önmaga képére formálja a gyermeket. Ez csak a
szakma magas fokú ismeretében lehetséges.
Magam viszont fontosabbnak tekintem a lélek
ismeretét, mint a szakmai tudást, bár ez is nagyon
fontos, hiszen minden osztályban van egy-két
olyan gyermek, aki jobban old meg feladatokat.

Mindent egybevetve: a
jó pedagógus elkötelezett a gyermek iránt.
- Van-e különbség a
mostani és a négy
évtizeddel
ezelőtti
gyer-mekek között?
- A mai gyerekek
nyitottabbak, kevésbé
tekintélytisztelők. Ám
ami lényeges: meg kell
szerezni a gyerekek
bizalmát. Azt mondhatom, hogy spektrumában sokkal többet
tudnak, ám mélységében sokkal sekélyesebb
a
tudásuk.
Számukra kitágult a
világ - köszönhetően
az internetnek. Egészen más az érdeklődési körük,
mint a gyermekkorunkban volt, de ez természetes,
mert változott a világ, benne mi is. A tanulás iránt
viszont nagyon alacsonyan motiváltak, mint maga
az egész társadalom. Ez óriási probléma.
- Lehet-e ezen változtatni?
- Ugye, a motivációt a gyerek hozza magával a
családból. Ha a családban a tudás érték, nyert
ügyünk van. Második közeg a közvetlen társadalmi környezet, az általános iskola, a falu, ahol él a
gyermek. Harmadik pedig a középiskola, ahol a
motivációt szélesíteni kell, s ebben a pedagógus
jár elől. Sajnos, sok pedagógus belefáradt már
ebbe a munkába, a társadalom sem ismeri el a
pedagógus ez irányú tevékenységét. Úgy vélem, a
rendszert kell megváltoztatni azért, hogy olvasni,
írni, számolni megtanuljanak tisztességgel a
gyerekek. Pedig a mai gyerekek sem gyengébb
képességűek a 40 évvel ezelőttieknél.
- Miben látja a megoldás kulcsát?
- A 6+6 osztályos oktatásban, mert a mostani
4+4+4 nem tölti be funkcióját. Az alsó tagozat 4
éve nem elegendő arra, hogy ebben a szerkezetben a tanuló értő módon olvasson, írjon és alapműveleti szinten biztonsággal számoljon.
- És ez „értő” fülekre talál?
- Nem. Bár vannak kísérletek erre, például áttanítás
van alsóból felsőbe. Manapság a magyar közoktatási rendszer úgy működik, hogy minden szint azt
szeretné, ha a hozzá érkező tanuló rendelkezne
azzal az ismerettel, amit majd ott fog megtanulni.
Egyébként mi is úgy tanítunk, hogy pl. nem alapfokú
ismeretekből készítjük fel a végzősöket a felvételire, hanem főiskolai és egyetemi jegyzetekből.
Egyébként van példa a nálunk jobban boldoguló
társadalmakban a 6+6 osztályos közoktatási
rendszerre, tehát belevághatnánk mi is ebbe.
„Jobb a keskeny világosság, mint a csendes
félhomály”, azaz sokat akarunk markolni, de
közben elvész az alap, amire építeni lehetne.
- Negyedszázados szaktanári lét után hogyan lett
igazgató?
- Nem születünk igazgatónak, nem is tanítják sehol.
Részben a saját, részben a más kárán tanulja meg
az ember ezt a munkát. Ebben segítenek a
törvények, az előírások. Tulajdonképpen egy
közösséget kell vezetni, s az iskola is egy közösség.
Hosszú ideig vezettem korábban is közösséget,

vagy egy barlangász csoportot, vagy egy
kézilabda csapatot. Utóbbiból ifiket és felnőtteket
is. A ranglétra minden fokát végigjártam, mert
voltam szakszervezeti titkár, munkaközösség
vezető, igazgatóhelyettes. 2001. október 1-től
lettem igazgató, s immár harmadik ciklusomat
töltöm az intézmény élén.
- Érezhető-e már a középiskolában a demográfiai
mélypont?
- Átlagában minimálisan minket is érint a gyermekszám csökkenése. Az, hogy mégis miért választanak bennünket a diákok? A tapasztalatok, a
társak, szüleik elmondása alapján választják az
Aranyt a nyolcadikosok.
- Mi az a plusz, ami miatt jó Aranyos diáknak lenni?
- A pluszt alapvetően az elkötelezett pedagógus
adja, aki erején felül teljesít, aki „megszakad” a
munkában. A tudást egyre kevésbé elismerő
társadalmi környezetben nem lehet másként
cselekedni. A pedagógusnak tudnia kell, hogy neki
ez a dolga. Alapvetően: szeretni, megérteni,
segíteni kell a gyereket. Nem baj, ha nem vár vissza
semmit, mert akkor nem fog csalódni. A babérokat
nem most kell learatni, hanem 10-15 év múlva, az
érettségi találkozókon, ahol kiderül, hogy az a
gyerek, aki itt tanult, milyen ember, milyen felnőtt
lett, mennyire értékes része a társadalomnak.
Márpedig az itt végzettek jelentős része itt maradt
a térségben, települést, vagy intézményt vezet.
- Igazgatóként megmaradt a kapcsolata a diákokkal, gondolok itt a tanításra?
- Igen. Mindkét szakomat tanítom, a gyerekekkel
való mindennapos kapcsolat, illetve a szakma
fejlődésének figyelemmel kísérése miatt.
- A családról is ejtsünk szót.
- Négy felnőtt gyermekem van, a legidősebb fiam
angoltanár, Glasgowban él. A lányom Budapesten
üzletvezető, Balázs velünk él, míg a legkisebb
zenész, a Belmondo Együttes basszusgitárosa.
Feleségem is itt tanít negyedszázada, biológia-kémia szakosként.
- Végezetül árulja el, mi az, amit pedagógusként a
legtöbbet kapott?
- A barátok! A legjobb barátaim a volt tanítványaim. Sokukkal napi kapcsolatban vagyok, jó
részük itt él, míg a többiek máshol. Ha belegondolok, igazi barátom, aki nem tanítványom, nincs is.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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AKTUÁLIS

Felszámolják a hulladéklerakókat
Megkezdődik a bihari és sárréti térségben 34
település bezárt hulladéklerakójának helyreállítása.
Cél a környezeti terhelés csökkentése, a lerakók
eredeti állapothoz közeli visszaállítása. A sikeres
európai uniós pályázatból megvalósuló projekt
nyitórendezvénye Berettyóújfaluban volt, a térség
polgármesterei, valamint országgyűlési képviselője,
Dr. Vitányi István és a megyei közgyűlés elnöke, a
szintén országgyűlési képviselő, Bodó Sándor
jelenlétében.

eredeti állapothoz közeli visszaállítására. Ehhez
nyert uniós támogatást a társulás, mely végül
közel egymilliárd nyolcszáz millió forintból – 85
százalék uniós és 15 százalék hazai forrásból –
valósítja ezt meg. Erre azért is van szükség, mert
a nem megfelelően tárolt szemét szennyezi a
talaj- és ivóvizet, illetve segíti az allergiát okozó
gyomok és rágcsálók elszaporodását, így
komoly gondot jelent a környezetnek és az
emberi szervezetnek egyaránt. A felszámolás és
helyreállítás több módszerrel és több ütemben Berettyóújfalu, Biharkeresztes és Püspökladány
esetében - valósul meg – tudták meg a jelenlévők Török Szabolcstól, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség szóvivőjétől.

Hűvösön a táskás tolvaj
Megkezdte kétéves szabadságvesztésének
letöltését a trükkös táskás tolvaj, aki Berettyóújfaluban követte el sorozatos lopásait – tájékoztatta
lapunkat Dr. Lingvay Csaba kapitányságvezető,
rendőrségi főtanácsos.
Korábban beszámoltunk arról, hogy összesen
kilenc esetben rámolta ki – elsősorban idősek –
kerékpárján hagyott táskákból az értékeket,
pénzt, iratokat az elkövető. Május végén aztán
a nyomozás eredménnyel járt, s kézre került a
trükkös táskás tolvaj, aki beismerte tettét. A
gyorsított eljárással bíróság elé állított tettest
két év letöltendő szabadságvesztésre ítélték,
aminek letöltését meg is kezdte az elkövető –
mondta el a berettyóújfalui rendőrkapitány.

Országos elismerés a
polgárőrvezetőnek
A házigazda polgármester, Muraközi István –
aki egyúttal a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és
Hasznosító Társulás elnöke – , elmondta: a
társulást 31 bihari és sárréti település hozta
létre 1996-ban azzal a céllal, hogy megoldják
a térségben keletkező hulladék kezelését,
ártalmatlanítását. 2000-ben Debrecennel és
Hajdúböszörménnyel közösen pályáztak az EU
ISPA előcsatlakozási alapjához, melyből
megvalósult egy szelektív hulladékgyűjtésre
alapozott korszerű Hajdú-Bihar Megyei
Hulladékgazdálkodási Rendszer. Berettyóújfaluban 2007-ben adták át a létesítményt.
Az eredeti programban a társulás kötelezettséget vállalt az abban részt vevő települések
hulladéklerakóinak rekultivációjára, ám csak tíz
lerakó helyreállítására volt lehetőség az alultervezett költségvetés miatt. A társulást viszont
európai uniós előírás kötelezte a nem megfelelő
hulladéklerakók bezárására, valamint azok

A Jászberényben június
23-án megrendezett
Országos Polgárőrnapon az
a megtiszteltetés érte
Mazács Ferencet, a
Berettyóújfalui Polgárőr
Egyesület elnökét, hogy
munkája elismeréseként
Túrós Andrástól, az OPSZ
országos elnökétől és
Hatala József országos
rendőr-főkapitánytól a
„Polgárőr Érdemkereszt”
arany fokozatát vehette át.
Kitüntetéséhez gratulálunk!

Hasznos tanácsok hőség idejére
Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság néhány praktikus tanáccsal igyekszik elviselhetővé tenni az évszázados melegrekordokat
döntögető kánikulát. Íme, a tanácsok:
- Kánikulai napokon a különösen meleg, dél
körüli, kora délutáni órákat töltse otthon,
viszonylag hűvösben, besötétített szobában!
- Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy
hideg vízzel akár többször is. Alkalmazzunk mentolos törlőkendőt arcunk, karjaink felfrissítésére.
- Forró nyári napokon az idősebbek ne a legmelegebb órákra időzítsék a piaci bevásárlást.
- Lehetőleg éjjel szellőztessünk!
- Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (kutyát,
macskát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban.
- Ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett
helyen hajtógázzal működő sprayt és gázgyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak.
- Korlátozza a szabadlevegőn való tartózkodást a kora reggeli (6-10 óráig) és esti órákra
(18-22). Árnyékos helyen próbáljon pihenni
napközben! Ha túl sokáig tartózkodott szabadban, akkor próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált környezetben eltölteni, míg a szervezet
lehűl, és ismét visszatérhet a kánikulába.

- Csökkentse a fizikai munkavégzést! Ne ilyenkor
végezze a nagytakarítást, ablakmosást.
- Fagyizáskor lehetőleg gyümölcsfagyikat
válasszuk. Fanyar, savanykás ízük kellemesen
hűsítő hatású, nem is szólva az egészségügyi
előnyökről.
- Kánikulában számolnunk kell azzal, hogy az
izzadsággal és párolgással leadott folyadékveszteség jelentősen megnő. Nem szabad
figyelmen kívül hagyni, hogy a fokozott
folyadékveszteség mellett fokozott sóveszteség
is jelentkezik. Verejtékezéssel átlagosan 0,15-0,20%-os sótartalom veszteséggel számolhatunk.
- Ebben az esetben jelentős szerepet töltenek
be a megfelelő ásványanyag tartalommal
rendelkező folyadékok, hiszen nemcsak a
nátriumtartalmat kell pótolni, hanem a káliumot,
magnéziumot és kalciumot is.
- Ne fogyasszon olyan innivalót, amely sok
cukrot, koffeint vagy alkoholt tartalmaz - ezek
fokozzák a szomjúságérzetet, még több
folyadékot vonnak el a szervezettől!
- Étrendünk legyen pároláson alapuló, zöldségfélékben és gyümölcsökben gazdag (kerüljük a

„magyarosan” főszeres nehéz húsételeket!).
- A forró napokon még most is kedvenc a
behűtött görögdinnye, amely jól oltja a szomjat
is, hisz 85-90 százalékban vízből áll.
- Fogyasszunk főétkezésként is salátaféléket.
Emésztésük nem veszi igénybe túlságosan a
szervezetünket, ezen kívül tartalmazzák az
immunrendszerünk
erősítéséhez
szükséges
vitaminokat és ásványi anyagokat.
- Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut
alapanyagú ruhát hordjunk forró napokon! A
nagy melegben - átmenetileg - felejtsük el a szűk
topokat, nadrágokat, szoknyákat. Hordjunk
inkább laza, könnyű lenvászonból készült felsőrészeket, bő szárú nadrágokat, szellős blúzokat.
- Idősek se viseljenek ilyenkor sötét színű, fekete
ruhát, fejkendőt!
- Mezítláb cipőben járni kényelmes, de a lábunk
gyorsan megizzadhat. Helyezzünk a cipőbe
frottírból készült talpbetétet.
Aki hajlamos a verejtékezésre, az viseljen nagy
keretű napszemüveget (még ha nem is divatos!),
amelynek kerete nem tapad szorosan az
arcához.
- Csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban
levegőztessünk! A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is, mindig
kínáljuk őket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó, citromos teával a szoptatás után.

Megmutatták, mit tudnak
Emberemlékezet óta megrendezi a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ az általános iskolák számára
meghirdetett „Ki mit tud?” vetélkedőt, mely nagy
sikernek örvend mind a lázasan készülő diákok, mind
felkészítő tanáraik és a közönség körében.
E szavakkal nyitotta meg Pálfi Anikó alpolgármester a kulturális bemutatót, egyúttal köszöntötte
a pedagógusnap alkalmából a felkészítő tanítókat,
tanárokat is. Örömét fejezte ki a tehetségkutatón
szép számban megjelent fellépők láttán, akiknek a
produkciójában a tehetség mellett szorgalom és
munka is párosult. A mintegy másfél száz szereplő
három kategóriában – ének-zene, tánc,
vers-próza-színjáték – 22 produkcióval lépett fel.
A zsűriben foglalt helyet Gyöngyösi Mariann
tánctanár, Kapornai Andrásné nyugalmazott
pedagógus és Szilágy Péter, az Ifjúsági Fúvószenekar vezetője.
Helyezések: Tánckategória: 1. Piruett Tánc Stúdió, 2.
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Népdalverseny

2012. május 17-én immár 31. alkalommal rendezte meg a Bihari Alapfokú Művészetoktatási
Intézményegység (Zeneiskola) hagyományos bihari
népdaléneklési versenyét. A döntőt a szolfézs
csoportokban történő válogatók előzték meg, a
végső megmérettetésen pedig 55 zeneiskolás
gyermek énekében gyönyörködhettünk.

Kökény csoport. 3. II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola csapata. Ének-zene kategória: 1. Berettyóújfalui Pávák, 2. Fazekas Tímea, Frank Ráhel, József
Attila Általános Iskola, 3. Balla Anna, II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola. Vers-próza kategória: 1.
Kiss Boglárka Emma, II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola, 2. Csarkó
Evelin, József Attila
Általános Iskola, 3.
Marczin Anna, József
Attila Általános Iskola.
Külön díjban részesült
Papp Balázs (ének) és
Gyöngyi
Marietta
(vers-próza).

„Megújuló közösségek Biharban”

A befejezéséhez közeledik a „Megújuló közösségek Biharban”címet viselő
projekt, melynek a főpályázója a biharkeresztesi Városi Művelődési Ház és
Könyvtár, a konzorciumi partnere a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai
Egyesület.
2012. június 25-én tartották a projekt záró konferenciáját Biharkeresztesen a
művelődési házban.
A több mint másfél évig tartó projekt 2011. január 1-jén indult, Biharkeresztes,
Berettyóújfalu és Csökmő közművelődési szolgáltatásainak bővítését és
fejlesztését szolgálta. A pályázatnak köszönhetően ezeken a településeken
szakköröket, egyéni és kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozásokat, tréningeket, szakmai tapasztalatcseréket, táborokat és egyéb életvezetési programokat szerveztek a projekt szakmai megvalósítói. A 72.212.915 Ft
össztámogatásból a biharkeresztesi Városi Művelődési Házban, a Bihari Népfőiskolában, a biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskolában, a berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, a Hunyadi Mátyás Tagiskolában és a
csökmői Faluház, Könyvtár és Alapfokú Művészeti iskolában jöttek létre a
programok, melynek célcsoportja a gyermek és ifjúsági korosztály.
A záró konferencián Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere és Barabás
Ferenc, Biharkeresztes polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Az
iskolákban megjelenő tehetségkoordinátori feladatokról Dr. Mező Ferenc, a
Kockakör Egyesület elnöke, a Debreceni Egyetem adjunktusa tartott előadást.
Boros Beáta, a projekt vezetője bemutatta a megvalósult munkát. A jelenlevők
fotókat láthattak a másfél év programjairól, eseményeiről és megtudhatták,
hogy a két pályázó intézmény a projekt folytatására beadott új pályázatokat.

A projektek az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósulnak meg.

„...az ékszer is holt kincs a láda fenekén, életet
akkor kap, ha viselik: a népdal is mennél többeké
lesz, annál nagyobb lesz világító és melegítő
ereje.” – Kodály Zoltán 1929-ben íródott sorai
jutottak eszembe a verseny meghallgatása során.
Már évek óta figyelemmel kísérem a szolfézs szakos
kollégák lelkiismeretes felkészítő munkáját és örömmel
tapasztalom, hogy a városban nagy hagyományai
vannak népdalkincsünk átörökítésének. A zeneiskolába járó tanulók a képzés során olyan szellemi értéket
kapnak tanáraiktól, amely példaértékű.
Az iskolai tantervi követelmények mellett
valamennyi osztályban a helyi népdalok
megismertetése is kitűzött célja a kollégáknak. A
verseny során jó volt látni és hallani a gyermekek
készülődését, tanáraik segítő közreműködését és a
szülők, nagyszülők odafigyelését.
Az elmúlt tanévben új kategóriaként megjelent a
csoportos éneklés is, így olyan tanulók is részt
vehettek a megmérettetésen, akik egyedül még
bátorításra szorulnak, de társaikkal átélték a közös
éneklés örömét.
A versenyben évfolyamonként hirdetett a zsűri
eredményt, melyek közül a legkiemelkedőbb
teljesítményt a következő tanulók érték el:
Blahó Tas, Németh Marietta, Kiss Boglárka, Frank
Mirjám, Kisikán Hanna, Barcai Blanka, Frank Áron
és Halász Réka. Kisikán Debóra I. díja mellé meghívást kapott a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola által ősszel megrendezendő
versenygyőztesek Gálahangversenyére.
Sáriné Szebenyi Judit
a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola tanára, a zsűri elnöke

Az Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak munkáiból nyílt kiállítás a
Nadányi Zoltán Művelődési
Központ Bihar Vármegye Képgalériájában

6 ITT TÖRTÉNT
Az egészségügy kiválóságait köszöntötték
A Semmelweis nap, valamint az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából
a Gróf Tisza István Kórházban kitüntetéseket adtak át, illetve egy
dolgozót előléptettek június 28-án.
A kórház vezetősége, osztályvezető főorvosai, szakdolgozó előtt Dr.
Muraközi Zoltán főigazgató köszöntötte az immár „csak” vendégként
megjelent Muraközi István polgármestert és Pálfi Anikó alpolgármestert, ugyanis május 1-vel állami fenntartású lett az intézmény. A július
1-től megváltozott területi ellátás kapcsán a főigazgató hangsúlyozta: ellátatlan beteg nem távozhat a kórházból.
A jeles nap
alkalmából ünnepi
beszédet Dr. Pete
László orvos-igazgató
mondott.
Elöljáróban örömét fejezte ki
amiatt,
hogy
együtt ünnepelhetik a Semmelweis
napot
és
az
Ápolók Nemzetközi Napját. – Semmelweis Ignác életműve példaértékű
a mai egészségügyi dolgozóknak is. Születésnapja – július 1-je – az
egészségügy jeles napja, ilyenkor előléptetésekkel, kitüntetésekkel,
jutalmakkal ismerik el a kiemelkedően teljesítő dolgozókat – emelte ki
az orvos-igazgató, hozzátéve, hogy mindenki kiemelkedően teljesít az
egyre romló körülmények ellenére is. A betegek és hozzátartozóik meg
vannak elégedve a kórház munkájával. A TVK - teljesítmény volumen
korlát – miatt 200 millió forintot nem kapott meg a kórház, amiért
pedig megdolgoztak – jegyezte meg a szakember. Örömteli eseményekről is beszámolt: az elmúlt évben 60 millió forintból a rendelőintézet tetejére napelemeket telepítettek, a technológiai tömb építése jó
ütemben halad, a határon átnyúló HURO-s pályázatnak köszönhetően
pedig az élesdi kórházzal építettek ki jó szakmai és baráti kapcsolatokat. További jó hír, hogy az országgyűlés elfogadta az egészségügyi
dolgozók bérének rendezését, augusztus 1-től januárig visszamenőleg.
Végül nemcsak a jutalmazottaknak, hanem a kórház valamennyi
dolgozójának megköszönte eddigi áldozatos munkáját.
Főigazgatói javaslatra Tóth Katalin kiváló dolgozó lett. Dr. Balogh Endre
Zoltánt adjunktussá léptették elő. Az orvos-igazgató részéről a kórház
vezetőtestülete Dr. Szabó Ágnest kiváló dolgozó, Dr. Iszlai Sándort, Dr.
Jánosy Gábort és Karalyos Miklósnét igazgatói dicséretben részesítette.
Az ápolási igazgató részéről Nagy Imrénét kiváló dolgozó, Csanádi
Istvánnét, Juhász Jánosnét, Szabóné Veres Irént, Vincze Árpádnét,
Karalyos Dezsőnét és Magyar Imrét igazgatói dicséretben részesítette a
kórház vezetőtestülete. Kun József gazdasági igazgató javaslatára
Kövérné Kiss Éva kiváló dolgozó lett, míg Szamosközi János, Kun Zoltán
és Szántai Gyula igazgatói dicséretet vehetett át.

Jöttünk, láttunk, mézelődtünk!
Immár nyolcadik alkalommal kapcsolódott a Bihari
Múzeum a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozathoz. A minden évben valamilyen tematika köré
szerveződött programok idén a méz körül peregtek.

A múzeum konferenciatermében a Bihari Mézlovagrend Avató projekt – egyúttal a múzeumi
éjszaka – megnyitója Pálfi Anikó alpolgármester
köszöntőjével kezdődött. A városvezető örömét

Nyugdíjas klubok baráti találkozója a Bihar Termálligetben
A Berettyóparti Nyugdíjas Egyesület baráti találkozóra hívta a Bihar Termálliget
Strand- és Termálfürdőjébe a térség és a környék településeinek nyugdíjas klubjait,
akik színvonalas műsorral szórakoztatták 2012. június 20-án délelőtt és a koradélutáni órákban a fürdő vendégeit.
10 órakor Pikó Gyuláné (Magdika), az
egyesület elnöke, köszöntötte a
vendégklubok tagjait és vezetőit. Ezt
követően a Termálliget és Strandfürdő
igazgatónője, Papp Tímea, örömét
fejezte ki a mind nagyobb létszámban
érkező
szépkorúak
láttán.
A
Herpály-Team ügyvezető igazgatójával, Bondár Sándor úrral együtt,
megtiszteltetésnek vették, hogy helyet
adhattak ennek a jó hangulatú találkozónak. Szívesen nyújtottak segítséget ők maguk és
a fürdő valamennyi dolgozója is, hogy minden klubtag és fürdővendég a nap végén
kellemes élményekkel, elégedetten térhessen haza. A Berettyóparti Egyesület tagjai
saját készítésű, friss, meleg pogácsával, kávéval és üdítőkkel, ásványvízzel kedveskedtek
a résztvevőknek. A műsort az itteni klub Hagyományörző Népdalköre nyitotta. A Komádi
Nyugdíjas Klub Rozmaring énekkara csasztuskacsokorral folytatta a műsort. Mike
Ferencné humoros formában munkaügyi rendelkezéseket olvasott fel. Ezt követte a
Nagyrábéi Nyugdíjas Klub. Tikos Lajosné Dzsida Jenő: Édesanyám keze című versét
adta elő. Dajka Károly nótacsokorral ajándékozta meg a jelenlevőket. Műsoruk zárásaként Bai Károly Shakespeare: 75. Szonettjét és Juhász Gyula: Szerelem című versét
mondta el. A Tépei Nyugdíjas Kultúrális Egyesület tagja, Tóth Sándorné, reppelő
nagymamaként a fiatalokkal is méltán felvehette volna a versenyt. A humoros kocsmai
jelenetben Kelemen Lajosné (Terike) és Tóth Sándorné (Irénke) volt a főszereplő, s
közreműködtek az egyesület tagjai is. A Váncsodi Fehér Akác Népdalkör mátrai és
bihari énekcsokorja nagy sikert aratott. A Szentpéterszegi Hagyományörző Klub először
lépett fel a Termálligetben. Nagy gondossággal készültek erre a találkozóra. Kovácsné
(Iduska) magyar nótákat énekelt. Nagy Vincéné és Szabó Jenőné humoros jelenetet
adtak elő, amit a hallgatóság hangos kacajjal fogadott. A délelőtti program zárásaként
a Komádiból érkező Kató néni (Fésűs Gyuláné) eredeti, szókimondó paródiája ejtette
ámulatba a közönséget. Közben Biharkeresztes és Esztár nyugdíjasai is megérkeztek, de
ők nem léptek fel külön műsorral. Ebéd után a Berettyóparti Nyugdíjas Egyesület Senior
Tánccsoportja új repertoárját mutatta be. Hatalmas tapssal fejezte ki tetszését a nézőközönség a fürge, korukat meghazudtolóan gyorsan pörgő hölgyeknek. Ezt követte a
tombolasorsolás. Sok apróbb, hasznos ajándéktárgy talált gazdára - vidám kacagás
közepette. A fellépő klubok emléklapot kaptak, amit a berettyóújfalui egyesület elnöke
és a Liget igazgatónője adott át, s kedves szavak kíséretében megköszönték a színvonalas műsort valamennyi résztvevőnek. Pikó Gyuláné felkérte a jelenlevő klubokat, hogy a
szeptemberben megrendezésre kerülő Bihari Nyugdíjasok Kulturális Találkozóján is
vegyenek részt, a meghívást ők köszönettel elfogadták. Ezután kötetlen program
következett, ahol új barátságok születtek - és természetesen a meglevők ápolására is sor
került. Különös színfoltja volt a baráti találkozó zárásának a komádiak búcsúéneke, akik
megelégedésüket és köszönetüket rímbe foglalták.
Köszönet a szervezőknek ezért a szép, élményekben gazdag napért. Kadáné Papp Ilona

fejezte ki amiatt, hogy egy civil szervezet, a
Berettyóújfalu és Vidéke Méhészek Egyesülete is
bekapcsolódott a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatba, mely egybecseng az önkormányzat
azon törekvésével, hogy Berettyóújfalu élhető,
egészséges város legyen. Az is öröm, hogy lehetőséget kapnak az érintettek a helyben megtermelt áruk
bemutatására, fogyasztásának népszerűsítésére.
Szabó Imre, a Bihari Mézlovagrend zászlóőre,
méhész, hagyományos viseletben lépett mikrofonhoz,
s mutatta be a mézlovagrendet, mely 2012
tavaszán alakult. Céljuk a méztermelés népszerűsítése, a méztermelés elősegítése. A tagok a jelenlévők
előtt aláírták a lovagrend alapító oklevelét, majd a
múzeum kiállítótermében Daróczi Lajos méhész
kalauzolásával megtekintették a méhészet történetéből nyílt kiállítást. A folyosón pedig a méhészfeleségek által méz felhasználásával készült, finomabbnál finomabb süteményeket kóstolhatták meg.
A múzeum udvarán, teltházas közönség előtt,
Muraközi István polgármester köszöntötte a
megjelenteket, köztük a Bihari Mézlovagrend
tagjait. Az év legrövidebb éjszakájának eltöltésé-

re összegyűlt város apraja-nagyja előtt a
városvezető kiemelte: különös jelentőséget ad a
helyszínnek az, hogy a Bihari Múzeum különdíjas
lett az idén, amihez ezúttal is gratulált.
Daróczi Lajos projektmenedzser, a Bihari Mézlovagrend Avató projekt kapcsán elmondta: a Berettyóújfalu és Vidéke Méhészek Egyesülete 2009-ben nyújtotta
be pályázatát a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához, s nyertek el
négymillió forintot a háromnapos programjuk megvalósítására. A mostanit követi majd az októberi Bihari
Számadó Napokon való szereplésük, amikor ünnepélyes keretek közt avatják majd fel a mézlovagokat, de
lesz körmenet is a városban.
A múzeum udvarán felállított színpadon mintegy
száz szereplő fellépésével helyi csoportok műsorának tapsolhatott a közönség, miközben megkóstolhatták a különböző ízesítésű – zsálya, kamilla,
csipkebogyó, bodza – mézeket, de még mézes
fagyit is fogyaszthattak. Bene Kata és Kasza
Marika „mézédes” melódiákat adott elő, míg a
könyvtárban Kolozsvári-Donkó Rebeka mézesbábos mesékkel szórakoztatta a legkisebbeket.

Ásványvízzel a hőség ellen
Június derekán évszázados hőségrekordok dőltek meg. A hőségriadó
elrendelését követően a Gróf Tisza Kórházban jártunk, aziránt érdeklődtünk Dr.
Pete László orvos-igazgatótól, hogyan vészelik át a rendkívüli meleget, hogyan
érinti a kórház működését, a gyógyító munkát a rekkenő hőség.
- A napok óta tartó kánikula a gyógyító munkát nem érinti, minden
osztályunk teljes
kapacitással
működik. Kórházunk
területén
egyre
több
helyen van klíma.
Tavaly egy uniós
projektnek
köszönhetően a
járóbeteg-szakr e n d e l ő k
klimatizálását
sikerült megoldanunk. Ennek következtében az idei évtől a rendelőintézet tetejére felszerelt napelemek látják el napenergiával az épületet. Összdolgozói
értekezleten felhívtuk a figyelmet, hogy fokozottan ügyeljenek mind a
betegekre, mint a hozzátartozókra a mostani rekkenő hőségben. A
kórház több pontján hűtött ásványvizet helyeztünk el.
Ottjártunkkor éppen a Traumatológiai Osztályra érkezett egy raklapnyi
buborékos, illetve buborékmentes ásványvíz, amit a kórtermekben a
szakápolók osztottak szét a betegeknek, akik örömmel vették a gondoskodást.
Zsiga Imréné, a Krónikus Osztály főnővére elmondta: náluk is fokozott
figyelmet fordítanak az ágyhoz kötött betegek folyadékpótlására:
gyakrabban itatják őket, nedves kendővel törölgetik a betegeket,
szellőztetéssel, sötétítő függönyökkel igyekeznek elviselhetőbbé tenni a
kórtermekben is érezhető kánikulát.

AKTUÁLIS

Országos konferenciát szervezett kórházunk
Az a megtiszteltetés érte a Gróf Tisza István Kórház
Szülészet-Nőgyógyászati Osztályát, hogy 1995 után második alkalommal
rendezhetett országos szülésznői konferenciát. A résztvevők nagy száma miatt
a háromnapos konferenciára a hajdúszoboszlói Béke Hotelben került sor.
A jubileuminak is mondható, 20. konferenciát Dr. Zákány Zsolt osztályvezető
főorvos nyitotta meg, majd Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő szólt a
szakemberekhez. Elöljáróban szomorúságának adott hangot amiatt, hogy nem
Berettyóújfaluban rendezték meg a konferenciát, de hát a város nem rendelkezik akkora szálláshellyel, konferenciateremmel, ahol a háromnapos
eseményt lebonyolíthatták volna. A képviselő szerint a szülésznő az egyik
legfontosabb személy a szülés folyamatában: egy homloktörlés, egy jó szó,
egy életre emlékezetessé teszi a szülő nő vajúdását. A legszebb emberi
tevékenység az életre segítés – szögezte le a honatya, aki örömhírrel is
szolgált: az új egészségügyi törvény szellemében augusztusban januárig
visszamenően fizetésemelést kapnak az egészségügyi dolgozók.
Muraközi István polgármester már nem fenntartóként köszöntötte az
„albérletben” a szakma képviselőit, akiknek nyugodalmasabb időszakot
kívánt a jövőben.
Dr. Muraközi Zoltán, a kórház főigazgatója köszöntőjében a szülészeti-nőgyógyászati osztály sikerének könyvelte el azt, hogy ők szervezhették
meg a rangos konferenciát.
A konferencia megnyitója után „Tiszteletbeli szülésznőket” köszöntöttek.
Ezt a címet idén ketten érdemelték ki: Dr. Rákóczi István egyetemi tanár
Budapestről és Dr. Bedő Tibor, kórházunk főorvosa.
Az előadások sorát Dr. Lampé László, a Magyar Nőorvos Társaság Örökös
tiszteletbeli elnöke kezdte, aki Kenézy Gyulának, a Debreceni Bábaképezde
alapítójának életútját ismertette. Az előadók valamennyien kiemelték a
demográfiai adatok kedvezőtlen alakulását, azt, hogy 30-40 ezerrel többen
halnak meg évente, mint ahányan születnek. 130 ezer újszülött kellene, páronként 2,1 gyermek, ezzel szemben átlagosan 1,27 gyermek látja meg a
napvilágot, s évente 1200-1600 között van az 1500 gramm alatti koraszülöttek száma. Az utóbbi kapcsán elhangzott: a koraszülés okát csak 35 százalékban ismerjük, éppen ezért
nagyon fontos, hogy minél
tovább
tartsuk
az
anyaméhben a magzatot.
Voltaképpen a szülészet
felelős a magzatért, az
anyáért, a családért,
végső soron a társadalomért -vonták meg a
konklúziót.
Dr. Tóth Zoltán professzor a várandós gondozással kapcsolatban
leszögezte: a reprodukciós ráta kedvezőtlen alakulása miatt minden egyes
terhesség felértékelődik, éppen ezért a demográfia alakulásában a
szülészet 10-15 százalékban tud segíteni. Előadások hangzottak még el a
szülésznőképzés jelenéről, a szülésznők szerepéről a XXI. században, de
betekintést nyerhettek a szakemberek az európai szülésznők tevékenységébe is. Szó volt a kiskorúak terhességvállalásáról, a tinédzser korú várandósokról, a hátrányos helyzetű terhesekről, a terhességmegszakításokról, a
szülésre felkészítés jelenlegi helyzetéről, valamint az alternatív vajúdás
lehetőségeiről is.
A konferencia ideje alatt a Bihari Múzeum alkalmi kiállítását tekinthették meg a résztvevők, Bábák Biharban címmel.

A Zenés Nyári Esték nyitókoncertjén a 45 éves Ifjúsági Fúvószenekar
játszott, Szilágyi Péter karnagy vezényletével a Szent István téren
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ITT TÖRTÉNT

BARÁTUNK A KÖNYV
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és
Művelődési Központ immár 33. alkalommal
hirdette meg Barátunk a könyv olvasónapló pályázatát a megye általános iskolásainak. Céljuk a
gyermekek olvasási kultúrájának fejlesztése, az
olvasás megalapozása három színtér: a család, az
iskola és a könyvtár összefogásával. A feladatok
megoldását erre az alkalomra alakult – legfeljebb
négytagú – kis közösségeknek ajánlották, akik a
könyv barátainak vallják magukat.
A legjobb munkát végző csapatokat - 37 felső
tagozatos és 40 alsó tagozatos csapatot - 2012.
június 2-án a Megyeháza Árpád-termébe várták
a szervezők, ahol az ünnepélyes eredményhirdetésre került sor. Az Abakusz Színjátszó Kör
ajándékműsora után boldogan vehették át a
tanulók – kicsik és nagyok – a megérdemelt
könyvcsomagokat.
A berettyóújfalui iskolákból 14 csapat adta be
pályázatát, 11 alsó tagozatos és 3 felső tagozatos csapat: hét alsó tagozatos csoport a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolából, kettő a József Attila
Általános Iskolából, egy-egy a Hunyadi Mátyás
Tagiskolából és a Széchenyi Tagiskolából, illetve
két felső tagozatos csapat a József Attila Általános Iskolából és egy a Hunyadi Mátyás Tagiskolából vállalkozott arra, hogy kitöltse az olvasónaplót.
Közülük 12 csapatot hívtak be a szervezők az
ünnepélyes eredményhirdetésre
Köszönetet szeretnénk mondani azoknak a
pedagógusoknak, szülőknek, akiknek a segítségével nem érhettek volna el ilyen nagyszerű eredményeket a tanulók: Kiss Imréné a II. Rákóczi Ferenc

Általános Iskolából, Jeneiné Árva Erzsébet és
Kocsisné Jován Ildikó a József Attila Általános
Iskolából, Lackó Györgyné fiókkönyvtáros a
Hunyadi Mátyás Tagiskolából, vállalkoztak arra,
hogy segítik, támogatják és irányítják a csapatok
munkáját.
Az alábbi eredmények igazolják, hogy kiválóan
teljesítettek a tanulók: A felső tagozatos korosztály
olvasónapló-pályázatán 177 pontot, az alsó
tagozatosoknál 217 pontot lehetett maximálisan
gyűjteni.
Eredményeink:
Felső tagozatosok:
Helyezettek:
3. helyezett: „Láng útja” 172 pont József Attila Általános Iskola EPSZ (Bozsódi Fanni 6.a, Barcai Blanka 6.a, Holopovics Zsófia 6.a, Bányai Vanda 6.a)
További eredmények:
- „Múzsák” 170 pont Hunyadi Mátyás Tagiskola
(Gyöngyi Marietta 5.o., Jakó Petra 8.o., Tolvaj
Petra 6.o., Szabó Dorina 6.o.)
- „Betűrémek” 168 pont József Attila Általános
Iskola EPSZ (Dézsi Gergő Márk 7.a, Sain Máté
7.b, Vezendi Péter 7.a)
Alsó tagozatosok:
„Legszebb napló” különdíj
„A legénység” József Attila Általános Iskola EPSZ
Eredmények:
- „A legénység” 210,5 pont József Attila Általános Iskola EPSZ (Muraközi Lili 3.a, Nedeczky Laura 3.a, Dobi Gergő 3.a, Szilágyi Szabolcs 3.a)
- „Könyvkalandorok” 210 pont József Attila Általános Iskola EPSZ (Baradics Anna 3.b, Kovács Barbara 3.b, Kovács Anita 3.b, Szító Boglárka 3.b)
- „Könyvvadászok” 199 pont Széchenyi István

„Magyar minden, amire mi magyarok emlékezünk”
2010 óta a gyászos trianoni évfordulót a Nemzeti
Összetartozás Napjaként tartjuk számon. A tavalyi
évfordulón avattuk fel a volt megyeháza dísztermében található Fráter László arcképes domborművét, azóta a városi megemlékezések ott
zajlanak. Az idei emlékező műsort a Diószegi Kis
István Református Általános Iskola tanulói adták. A
zsúfolásig megtelt teremben a diákok előadásában megelevenedett az első világháborút lezáró,
győztes nagyhatalmak általi szétszabdalásunk. A
műsor hátteréül szolgáltak a történelmi Magyarország megyéinek címerei, gyászszalaggal megjelölve az elszakított megyéket. A műsor végén az
emlékezők elénekelték a Székely himnusz 9
versszakát, majd az önkormányzat, a Trianon
Társaság Bihari Tagozata, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Berettyóújfalui Szervezete,
valamint a református iskola képviselői elhelyezték
a megemlékezés koszorúit.
Délután a Trianon Társaság Bihari Tagozata a Turul
szobornál jelent meg, ahol Nemzeti imánk és a Székely

himnusz eléneklése után megkoszorúzták a szobrot.
A 92 évvel ezelőtti csaló és hazug békediktátum
időpontjában, 16 óra 32 perckor kezdődött a
Jobbik megemlékezése. Emlékező beszédet Gaál
László tartott, majd Mohácsi László, palástjától
megfosztott józsai református lelkész szolgált. A
koszorúzást követően közös fotózásra álltak össze,
jelezve összetartozásukat.

Tagiskola
- (Aranyi Eszter 4.o., Garabuczi Kata 4.o.,
Garabuczi Zsóka 4.o.)
- „Micimackó” 198,5 pont II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola (Török Gréta 4.a, Horváth
Henrietta 4.a, Szabó Vivien 4.a)
- „Könyvlakók” 198 pont II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola (Tóth Tamás 4.a, Veres Bálint 4.a,
Szabó Richárd 4.a)
- „Írisz” 198 pont Hunyadi Mátyás Tagiskola
(Bondár Ágnes 3.o., Nagy Lajos 4.o., Vécsei
Bianka 3.o., Balázs Zsigmond 4.o.)
- „Könyvmágusok” 196 pont II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola (Dorogi Orsolya 4.a, Kállai Kitti
4.a, Varga Henrietta 4.a)
- „Barátnőnk a könyv” 192 pont II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola (Erdei Zsófia 4.o., Kácsor
Viktória 4.o., Tahóczki Réka 4.o., Papp Anita 4.o.)
- „Bölcs Bagloyok” 191,5 pont II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola (Kovács Marcell 4.a, Suta Beáta
4.a, Bátori Natália 4.a.)
- „Okostojások” 180,5 pont II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola (Balogh Dalma 4.b, Csuha
Boglárka 4.b, Ökrös Viktória 4.b, Mező Petra 4.b)
- „ Három testőr” 178,5 pont II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola (Tani Cintia 4.b, Tóth Robin 4.b,
Pósa Zoltán 4.b)
A gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak gratulálunk a szép eredményhez, és reméljük, hogy a
tanulók megfogadják Leonardo da Vinci örökérvényű szavait: „Nem nevezhető gazdagságnak, ami
elveszíthető. Csak eszednek és lelkednek olvasás
útján nyert kincse jelenti az igazi gazdagságot,
mert nem vész el, és nem hagy el soha.”
Sinka István Városi Könyvtár

Környezetvédelem a város napján
Május 26-án, a városnapi rendezvénysorozat
részeként a Bihari Természetbarát Egyesület,
illetve a Hajdúböszörményi Zöld Kör közös
környezetvédelmi programmal színesítette a
jeles napot.
A Rendezvényház mellett kialakított „zöld szigeten”
kiállításra kerültek azok a megyei, illetve berettyóújfalui védett természeti értékeket bemutató
tablók, mely korábban a II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának folyosóján kerültek bemutatásra.
A tablók, illetve két új tájékoztató prospektus
segítségével gyerekjáték volt kitölteni a totót,
melynek helyes megfejtői természetes anyagokból
készült ajándéktárgyak közül választhattak. A fődíj
egy alumíniumvázas trekking kerékpár volt,
melynek
természetkedvelő
új
gazdája
Biharkeresztesről érkezett a városnapra.
A totó mellett környezetvédelmi témakörű rajzok
készítésével, természetes anyagból készült játékokkal, ördöglakatokkal, környezetvédelmi lakberendezővel, öko társasjátékkal, illetve környezetvédelmi problémamegoldással, tanácsadással tölthették
el az érdeklődők sátrunkban a napot.
A természet kedvelői hasznos tájékoztató
anyagokból, illetve a természet szépségét megörökítő képeslapokból választhattak kedvükre.
Bízunk benne, hogy újabb sikeres lépést tettünk
annak érdekében, hogy egy fenntartható, tudatos,
értékközpontú világban élhessünk.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt címe: A fenntartható
életmód erősítéséért Hajdú-Bihar megyében.
Hegedűs Zoltán, Bihari Természetbarát Egyesület

„Fontos volna, hogy az emberek lássanak életmodellt!”
-A 83. Ünnepi Könyvhét vendége Háy János volt-

A berettyóújfalui Sinka István Városi Könyvtár
udvarán kissé hűvös időben gyűltek össze az
irodalombarátok, hogy köszöntsék a Füst Milán-,
József Attila-, Szép Ernő-díjas író, költő és drámaírót. Az összejövetel családiasnak is nevezhető,
hiszen a közreműködők között ismét megtalálhattuk
a Városi Zeneiskola művésztanárait és növendékeit,
a szemelvényeket felolvasó Aranyiné Csalánosi
Csillát és Nagy Zsigmondot. A rendezvény Muraközi István polgármester megnyitó köszöntőjével
indult, a beszélgetést Gyula Ferencné pedagógus
és jelen sorok írója vezette. Az alábbi interjú a
vendéggel folytatott eszmecsere alapján készült.

Bevezetésként Háy János elmondta, hogy pályája kezdetén a költők számítottak, az írók csak a
második sorban foglaltak helyet. Úgy gondolták
írni mindenki tud. A rangsorban Nagy László költő
magasabban volt, mint a prózaíró Szabó Magda.
Később lett az irodalom „unió-kompatibilis”. A
költészet lejjebb került, és a prózaírás került a
csúcsra. A kiváló költők is megpróbálkoztak prózaírással.
- Kezdhetnénk a születéssel. A Palócföldről származott már egy nagy magyar író Mikszáth Kálmán…
- Máris egy módosítással kezdeném – vág
közbe a vendég – az én szülőhelyem
Vámosmikola az említett hely szélén található.
Az Interneten valóban Palócföld szerepel. A
dédszülők beszéltek palócosan, de nálunk már
nem egy originális nyelvjárást beszéltek, hanem
annak egy kutyulékát.
- Meglepő, hogy magyar irodalomból nem volt jó
osztályzata, fővárosi gimnáziumba került és
hamarosan az alternatív művészetek felé fordult.
Honnan volt ehhez a bátorság?
- Főleg a szabadságvágy miatt. Aki olvasta „A
bogyósgyümölcskertész fia” kötetemet, az tudja
követni ennek a történetét. A 60-as 70-es években
a jobb tanuló gyerekeket „evakuálták” a városokba. Volt egyfajta mobilitás a társadalomban. A
mai társadalomban nincs fluktuálódás. A Corvinus
Egyetemen nem mutatható ki az alsóbb néprétegekből származók aránya. Van egy olyan
Pilinszky-vers, ahol azt olvashatjuk: ahová estél, ott
maradsz. Fontos lenne, hogy az emberek lássanak
maguk előtt egy életmodellt. Érdemes valamiért
dolgozni az elitbe kerülés előtt, megtapasztalni
azt, hogy milyen alul élni, nyomorultnak lenni.
- Többször is hangsúlyozta a vidékiségét…
- Szerettem a vidéket, hiszen 10 éves koromig ott
éltem. Jobb volt ott felnőni, mint az én gyermekeimnek Pesten. Anyám reggel kinyitotta az utcaajtót és
ha vacsora következett, hazamentünk. Én már a
gyermekeimet 0 éves koruk óta rángatom, hogy
azt nem szabad és arra vigyázz. Örökké fegyelmezünk. Eleve nem akartam író lenni, hanem

régész, de Vámosmikolán erre nem volt nagy
igény. A kis közösségeknek, amíg tagja vagy, nagy
az összetartó ereje. A szomszéd nem hagyta, hogy
egy alkoholista zaklassa a családját.
- Az „Egy szerelmes vers története” kötet több részből
áll. Szerepelnek benne középkori párbajok, siker
nélkül, majd a női kiszolgáltatottság és az egymásrautaltság kap hangsúlyt. A történelem során mindkét
nem vesztes a szerelemben?
- Az érzelmi működésünk nincs a legjobb állapotban. A szerelmet és mindent, amiben fel tudunk
oldódni, fontosnak tartom. Sokat foglalkozom a
párkapcsolatokkal. Nem fordítunk rá elég
figyelmet, hogy kapcsolataink elevenek legyenek.
- A novellákban kis emberek örömei és keserűségei
olvashatók. A szülők és gyerekek állandó konfliktusban élnek, végül csak kibékülnek. Úgy tűnik, hogy a
színpadi művek alapjai is az elbeszélések.
- Természetesen a novella volt a korábbi. Soha nem
akartam drámákat, színműveket írni, féltem a
színészektől. Az viszont izgatott, hogy dialógusokban mondjam el a világot. Ha az elbeszélésben
nem jó a dialógus, helyretehetjük a leírásban. A
„Gézagyerek” megírásakor gondoltam, hogy jó
sorvezető lesz az elbeszélés. Ha abban jó a
történet, elbír a színpadon is két órát. Kialakult egy
színpadi nyelv, ezek alapján írtam négy drámát. A
kezdeteknél maradok a novellánál, a legkevesebb
szóval mutatok meg egy sorsot.
- „A kisemberek” ábrázolásán túl a Magyar Színházban bemutatott színműveknél előkerült az értelmiség
válsága is.
- Valójában mindenki kisember. Azt mondják, hogy
legyél különleges. Kicsik vagyunk, de nem jelentéktelenek. A magyar ember sajátja, hogy nem azt
mondjuk: én miben vagyok kompetens, hanem arra
figyelünk, hogy te miben változtass.
- Egy műfajról nem beszéltünk még, a regényről. A
„Dzsigerdilen. A szív gyönyörűsége” című munkában
nem tagadta meg bölcsész mivoltát. Miért történelmi
regény és miért éppen a török világban játszódik?
- Az én korosztályom irodalmi pályafutása a
80-as évek végén indult, ami nem volt szerencsés
időszak. Akik ekkor nem politikai jellegű műveket
írtak, azok nem léteztek. Megcsúsztunk a figyelemben. Másként gondolkoztunk a prózáról, mint
elődeink. A múlt megszűnt, a jövő pedig reménytelen volt. A 90-es évek közepén lett igény a
történetre. Talán azért választottam a török kort,
mert ez volt az utolsó korszak, ahol semmit nem
lehetett megkérdőjelezni. Később már nem tudhattuk, ki volt a kuruc, és ki a labanc.
Harasztosi Csaba

MOZAIK

Porciában táboroztunk
A Bihari Népművészeti Egyesület Gyermek Alkotótábora 2011 júniusában 6 fiatalt látott vendégül
olasz testvérvárosunkból, Porciából. A baráti
kapcsolatot fenntartó ProPorcia Egyesület most,
viszonozva a kedvességet, berettyóújfalui gyerekeket hívott egy hét napos kirándulásra.
Egy meleg júniusi vasárnap kis csapat készülődött a
parkolóban. Nagyné Székely Katalin és Török Zita
vezetésével hatan indulhattunk a nagy utazásra.
Mivel több iskolából és osztályból érkeztünk,
egymással is út közben ismerkedtünk meg. Késő este
értünk a szállásunkra, izgatottan várva a másnapot.
A hét programjai nemcsak szórakoztatóak, de
hasznosak is voltak. Délelőttönként angol táborban
vettünk részt olasz osztálytársakkal. Az angol
órákon a 2012-es Londoni Olimpiáról beszélgettünk, a testnevelés és dráma órákon pedig vidám
csapatjátékokat játszottunk.
Vendéglátóink gondoskodtak arról, hogy egy
percig se unatkozzunk. Minden délután érdekes
kirándulásokra vittek bennünket. Megnéztük Porcia
nevezetességeit:
óratorony,
harangtorony,
templom,egy gyönyörű mozaikkép a város címerével. Jártunk a halpiacon, ahol
láttunk a rengeteg féle hal mellett rákokat, polipokat és kagylókat is. Voltunk a szomszédos Sacile
városban, amit Velence kertjének neveznek, valamint
egy Ariis nevű helyen, ahol a Friuli-Venezia-Giulia
tartományban élő valamennyi, összesen 52 halfajtát
tekinthettük meg akváriumokban.
Láthattuk a gyönyörű Velencét, szétnézhettünk a
Porcia fölé magasodó Piancavallo hegyről, fürödhettünk a langyos Adriai-tengerben, megcsodálhattuk a kékvizű Barcisi tavat, a több száz méter
mélyről feltörő Gorgazza forrást, megkóstolhattuk
az olasz konyha finomságait.
A búcsú napján Porcia város arató ünnepén vettünk
részt, ahol kívánság lámpásainkat felengedve,
magunkban valamennyien azt kívántuk, hogy
visszatérhessünk erre a csodálatos helyre.
Köszönjük mindenkinek, aki utazásunkat lehetővé
tette és segítette!
Halász Réka

Július 20-án 20:00 órától a Szent István téren Zenés Nyári Esték II. a Diktátor Zenekarral.
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ÉLETMÓD
A József Attila Általános Iskolában 2012. június 6-án rendeztük meg a KEOP-6.1.0/A/11-2011-0133 kódszámú, „Fenntartható életmódot a gyermekeknek!” című pályázat első rendezvényét. A pályázat benyújtója Berettyóújfalu Város Önkormányzata, a programok megvalósításának helyszíne
iskolánk. A lebonyolítás költsége 4 383 024 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg. A támogatás összege 4 163 873 Ft. Az önerő a
teljes összeg öt százaléka 219 151 Ft. A projektmenedzsment tagjai Bukusné Tóth Lívia és Tóth Erzsébet.

Fenntartható életmódot
a gyermekeknek!
A projekt célja a fogyasztók (az iskolai tanulók) környezettudatosságának,
környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet
területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés, szabadidő) a
fenntarthatóbb választási lehetőségek népszerűsítésével. Ebből a szempontból az
iskolai nevelés kritikus jelentőségű. Ismereteket kell szerezni, készségeket, hozzáállást, értékrendet kell formálni természeti környezetünk megőrzése érdekében. A
pályázat konkrét célja a kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjesztésének segítése is.
Megadott forgatókönyv szerint öt rendezvény valósul meg 2012-ben az iskola 350
tanulójának aktív részvételével.
A programok célja minden esetben a
környezettudatos gondolkodásmód megismertetése, terjesztése, ösztönzése.
Az első rendezvény az iskola 7-8. osztályának 70 tanulója számára az Otthonunk
című film vetítésével indult, amely felhívta a figyelmet a globális felmelegedés
hatásaira és az ezzel összefüggő problémákra. Az ezt követő „Gondolkodj
globálisan, cselekedj lokálisan!” című előadás legfontosabb üzenete az volt, hogy
szokásaink átalakításával jelentősen csökkenthetjük ezt a környezeti veszélyt.
A prezentáció megtekintése után a gyerekek megbeszélték tapasztalataikat az
előadóval, majd forgószínpadszerűen kiscsoportos foglalkozásokon vettek részt. Az
egyik helyszínen a néha pazarló autózási szokásokra helyeztük a hangsúlyt az
előzetesen kiosztott kérdőívek tapasztalatainak tükrében. Ezt követte a kreatív
foglalkozás, melynek során – újrahasznosítva néhány már használati értékét veszített
tárgyat – kisautót készítettek a csoportok. Minden tanuló kiszámította az ökológiai
lábnyomát, természetesen megfelelő infokommunikációs eszközök bevonásával.
Javaslatot is tettek ennek az értéknek a csökkentésére, hiszen a szelektív
hulladékgyűjtés, a kerékpárral közlekedés, a hazai termékek vásárlása többnyire
számukra is a fenntarthatóság irányába mutat. Fontos célja volt még a foglalkozásoknak a környezettudatos gondolkodásmódot részletesen személtető weboldalak
megismertetése a diákokkal.
Mindezek után átadtuk az előzetesen meghirdetett Bringázz a suliba! című
vetélkedő díjait annak az öt tanulónak, akik egy hónapon keresztül a legtöbbször
érkeztek kerékpárral az iskolába.
Az iskola aulájában megtekinthető egy kiállítás újrahasznosított használati
tárgyakból. Ezen produktumok elkészítésében minden osztály tanulója (gyakran
szüleikkel) részt vett.
A fenntartható életmód egyik fontos eleme a táplálkozás. A projekt főbb céljainak
figyelembe vételével hazai élelmiszerekből álló, tartalmas tízórait és ebédet biztosítottunk a résztvevőknek.
Úgy gondoljuk, hogy a lakosság nem rendelkezik elegendő információval életmódjának környezeti hatásairól, az uralkodó fogyasztói szokások sokszor ellentétesek a
fenntarthatóság elveivel. Természeti környezetünk megőrzésének sikere
attól is függ, hogy mennyire fogadjuk el elsődlegesnek az élő környezet
létfontosságú funkcióinak védelmét, mennyiben vagyunk hajlandóak olyan
fogyasztói szokásokat és életmódot választani, amelyek nem vezetnek a
létfenntartó környezeti folyamatok tönkretételéhez.
A szemléletformálással célunk a fenntartható fogyasztói minták és magatartás közvetítése minél szélesebb körben. A civil szféra, az oktatási
szektor, a tudományos szféra együttműködésének eredményeként a legszélesebb körben kell tudatosítani a fenntarthatóság értékrendjét, ismertté
tenni a fenntartható alternatívákat, használatuk módját, és megismertetni a
fogyasztás környezeti hatásait.
Berettyóújfalu, 2012. június 6.

Bukusné Tóth Lívia, Tóth Erzsébet
projektmenedzsment
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Berettyóújfalu Kártya elfogadóhelyek
1. Bihar Termálliget (Népliget)
10 %
2. Mezey Divat (Bajcsy-Zs.)
5%
3. Gépkölcsönző (Krúdy u.)
10 %
4. Süteménybolt (József A. ltp.)
5%
5. Angel Fehérnemű üzlet (Körépület)
10 %
6. Ilanzs Fehérnemű (József A. üzletsor) 10 %
7. Ilona Divat (Dózsa Gy.)
10 %
8. Jani Csárda (42. sz. főút)
5%
9. Lama-Ép Kft. (Dózsa Gy. 68.)
5%
10. KER-FU 2000 Kft. (Kádár V. 143.) 5-10 %
11. Origo Sport (Körépület)
5%
12. Bihari Hírlap (Bajcsy-Zs. 27.)
20 %
13. Berettyó Rádió (Milleniumi út)
10 %
14. Meta Divat (Dózsa Gy.)
5%
15. Euro-One (József A. ltp.)
10 %
16. Gyermekdivat (Bajcsy-Zs.)
5%
17. Helga és Riki Bt. (Dózsa Gy. 50.)
5%
18. Internet Cafe (körépület)
5%
19. Kígyó Patika 90 Bt. (Orbán B. tér)
5%
20. Ibolya Gyógyszertár (Kossuth u.)
3-5 %
21. Arzenál Ingatlanközvetítő Iroda
(Váci M. u. 11.)
10 %
22. Winkler Papírker (Puskin u.)
5%
23. Virág-Ajándék üzlet Kóti Tamás
10 %
24. Gami Conulting Kft. (Millenium út 4.) 20 %
25. Projekt Dekor Kft. (Dózsa Gy. 8-10.) 20 %
26. Jázmin 2003 Bt. (Oláh Zs. u.)
5%
27. D& EMMA Bt. (József A. üzletsor)
5%
28. Margaretta-Marketing Kft. (Sinka u. 8.) 10 %
29. Enikő Ajándék és Lakásfelszerelés
5%
30. Ilanzs Fehérnemű (Dózsa Gy. 8-10) 10 %
31. Simi Divat (Millennium u.)
5%
32. Simi Vendégház (Balogh Tanya)
5%
33. Szolárium Szalon (Millennium út)
5%

34. LÉ-DA Ajándékbolt (Mártírok u.)
5%
35. Emi Tapéta (Mártírok u.)
5%
36. Ékszerüzlet (Körépület)
5%
37. Cerka Papír-írószer (Körépület)
10 %
38. Trendy Divatáru (József A. üzletsor)
5%
39. Számítógépház (Dózsa Gy. u. )szervízdíjból 10%
40. MOMO Divat Outlet (Mártírok u.)
10%
41. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Ady E. u.)
5%
42. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Dózsa Gy. u.)
5%
43. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Vass J. u.)
5%
44. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Szen Márton tér) 5 %
45. Dr. Kiss Borbála Tilia ügyvéd (Dózs Gy.u.) 5 %
46. „Papp L”1995 Ker. Bt. (Dózsa Gy. u.)
2%
47. Evita Divat (Mártírok u.)
5%
48. Vis Viris Kft. (Piac Kínai üzlet)
10 %
49. Baby Shop Bt. (Millennium u.)
5%
50. Bútorbolt Varjú Sándor (Kádár u.)
kárpitos bútorokból
5%
51. Garabuczi Óra-Ékszer (Dózsa Gy. u.)
10 %
52. Orchidea Virág és Ajándék Üzlet (Dózsa Gy.)5 %
53. Munkaruhabolt (Penny mögött)
5%
54. Berettyó Szín-Ház Kft. (Toldi u.)
5%
55. Berettyó Szín-Ház Kft. (Kossuth u.)
5%
56. Erika Kölcsönző (Dózsa Gy. u. )
10 %
57. Van Burger Büfé (József A. üzletsor)
5%
58. Alexa Ajándék (József A. üzletsor)
10 %
59. Szépségpatika (Körépület emelet)
10 %
60. Stettner Gabriella Kéz- és Lábápoló,
Műkörömépítő
10 %
61. Ber-Okt Bt. (Bajcsy-Zs. u.)
10 %
62. Lisztes Éva Autósiskolája (Körépület)
elméleti oktatásból
20 %
63. Bűbáj Szolárium (Körépület emelet)
10 %

„Megújuló közösségek Biharban”
TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033

A projekt Biharkeresztes,
Berettyóújfalu, Csökmő települések
közművelődési szolgáltatásainak
bővítését és fejlesztését szolgálta.
A B és E komponensek keretében
nonformális és informális tanulási
alkalmakat (szakkörök, egyéni és
kiscsoportos tehetséggondozó
foglalkozások, tréningek, szakmai
tapasztalatcserék, táborok,
életvezetési programok)
valósítottunk meg.
A nonformális és informális tanulási
alkalmak célcsoportja a gyermek és
ifjúsági korosztály.

Támogatás összege:
72.212.915 Ft
Kedvezményezett neve:
Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
Biharkeresztes
Bihari Szabadművelődési és
Népfőiskolai Egyesület, Berettyóújfalu
Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit
Kft.
1134 Budapest
Váci út 45. „C” épület
A projekt kezdete: 2011.01.01.
A projekt vége: 2012.07.31.

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ júliusi programja:
Július 9-20-ig Pajti Party napközis tábor
Július 17-én 16.30-kor Az ÉDES Közhasznú Egyesület
összejövetele az Erdélyi Gábor teremben
Zenés Nyári Esték:
Július 20-án (péntek) 20 órától DIKTÁTOR koncert
Helyszín a Szent István tér
Július 23-27-ig Bajnóca Néptánc tábor
Helyszín a Művelődési Központ nagyterme
Július 27-én 10 órától ILCO KLUB
Helyszín az Erdélyi Gábor terem

Ügyeletes gyógyszertárak
Július:
Augusztus:
Elixír
1. Elixír
2. Szentmárton Szentmárton
Tesco
3. Tesco
Berettyó
4. Ibolya
Berettyó
5. Berettyó
Elixír
6. Elixír
Elixír
7. Elixír
Szentmárton
8. Elixír
Tesco
9. Tesco
Ibolya
10. Ibolya
Elixír
11. Berettyó
Elixír
12. Elixír
Elixír
13. Elixír
14. Szentmárton Szentmárton
15. Szentmárton Tesco
Ibolya
16. Ibolya
Berettyó
17. Berettyó
Elixír
18. Elixír
Elixír
19. Elixír
Szentmárton
20. Elixír
Tesco
21. Tesco
Ibolya
22. Tesco
Berettyó
23. Berettyó
Elixír
24. Elixír
Elixír
25. Elixír
Elixír
26. Elixír
27. Szentmárton Tesco
Ibolya
28. Ibolya
Berettyó
29. Ibolya
Elixír
30. Elixír
Elixír
31. Elixír
A gyógyszertárak 22.00 és 07.00 óra
között készenlétet tartatnak, melynek
telefonszáma: 06-30-629-23-46

64. Bihari kenyérlángos és óriás palacsinta
(Dózsa Gy. u.)
10 %
65. Otti-Geo Földmérő Kft. (Kádár u.)
5%
66. Bihari Reklám Kft. (Millennium u.)
5%
67. Obersolar Kft. (József A. ltp.)
5%
68. Órás Műhely (Bessenyei ltp.)
5%
69. Papír-írószer-nyomtatvány (Bocskai u.)
5%
70. Papír-írószer-nyomtatvány (Kossuth u.)
5%
71. Gabi Boltja (Kossuth u.)
10 %
72. Angol Piac Outlet (Dózsa Gy. u.)
10 %
73. Baromficentrum 2003 Kft. (Dózsa Gy. u.)
3%
74. Pethouse Állatorvosi Rendelő (Kossuth u.)
vizsgálatok, oltások és kezelések árából
20 %
75. B-IFOKSZ Kft. (Mártírok u.)
szolgáltatásra 25 %; termékekre
5%
76. Aranysörét Horgász- és Vadászbolt
(Bessenyei ltp.) lőfegyverekből
5%
77. Biharkert 2008 Kft. (Dózsa Gy. u.)
5%
78. RÉ-VETÁllatgyógyászat(Milleniumi út)
állatorvosi ellátásból
10%
79. Békésiné B. Andrea relaxmasszázs
(Bihar Termálliget)
3%
80. Tomicar Design Kft. (Mártírok u. 1 3-as üzlet)
divatáru
10%
81. Katalin Motel és Étterem
(Király-Hágó 22) étterem és szállás
30%
82. Dc-Shock-360 Bt. (Halász u. 10)
egészségügyi szervezés,tervezés
és ellátás
10%
83. Hajdú Lajos egyéni vállalkozó
Batthány út) takarítás
5%
84. High Care Kozmetikai és
Alakformáló Stúdió (Oláh Zs. U.)
5%
85. Buborék 92 Kft. (Körös u.)
termelői borból
5%
86. Bihar-Express Kft. (Kossuth u.)
alkatrészekre
5%

Anyakönyvi hírek
Születtek
Május
17. Séra Ágota (Séra László - Gál Krisztina)
Házasságot kötöttek
Április
18. Nemes Imre – Jámbor Csilla
27. Jakab Miklós – Szabó Julianna
Június
22. Nemes Szilárd István – Tóth Ilona
Elhunytak
Június
4. Incze Sándor (1928)
4. Egervári Emilné Gazsó Irma Piroska (1927)
4. Szatmári Istvánné Fábián Erzsébet (1929)
9. Pap Józsefné Balogh Virág (1962)
10. Pántya Györgyné Pánti Erzsébet (1930)
12. Csarkó Zsigmondné Vékony Irma (1912)
14. Karácson Ferenc (1929)
15. Balog József (1944)
19. Borbiró Mihály (1942)
20. Bán Sándor (1936)

(x)
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Első osztályú lányok

Befejeződött a nőknél is a futsal NB. I-es bajnokság, melyben az MVFC egyesülete révén mi is
érintettek voltunk.

A női focicsapatunk a tavalyi NB. II-es bajnokság
megnyerése után, jogosult lett az élvonalbeli indulásra, így újoncként csatlakozhatott a "berettyói" csapat
a 10 csapatos NB. I-es bajnoksághoz.
Az Mezei-Vill elnökének, Mezei Józsefnek és a
Városi Önkormányzatának támogatásával az anyagi
feltételek biztosítottak voltak az alapfeltételekhez. A
minőségi munkára a garanciát a lányok edzője, a férfi
futsal csapatunk válogatott hálóőre, Pallai Gábor
jelentette, a lányok pedig a lelkes, sok lemondással
járó munkát adták a sikeres induláshoz. A szakmai
stáb és az elnökség előzetes elvárása az újonc csapat
számára bent maradás volt az első osztályban.
Az NB. I-es bajnokság sokkal gyorsabb, mint a másodosztály, válogatott labdarúgókkal kell felvenni a
versenyt, akik sok rutint szereztek már az első osztályban
az elmúlt évek alatt. Nehézség még a lányoknak, hogy
országos bajnokság révén, nagyon hosszú utakat kell
megtenniük, hisz Tolna, Kiksunfélegyháza mellett több
fővárosi egyesület is van az élvonalban, és minden
hétvégén mérkőzés, ami nagyon megterhelő, és sok
lemondással jár mindenki részéről.
A felkészülést, az edzéseket is komolyabban kell
venni, és heti három alkalommal ott is helyt kell állniuk
a lányoknak, akik nagy része több órát utazik
egyetlen edzés miatt is, hisz sokan járnak Debrecenből, sőt Hajdúsámsonból is, ami szintén elég fárasztó
az iskola és munkahelyi elfoglaltságok után, a késő
esti hazaérkezésekről nem is beszélve. Természetesen, ezt vállalták az egyesület labdarúgói és mindezt
csak a foci szeretetért, hogy városunknak, egyesületünknek minél több hírnevet szerezhessenek.
A női egyesület költségvetése szinte kimerül a hosszú
utazások, játékvezetői díjak, játékengedélyek kiváltásával, senki nem kap érte semmilyen anyagi juttatást
sem, hiába a legmagasabb osztályban űzik ezt a
sportágat, sőt a hosszú utazások alkalmával is
mindenki saját maga oldja meg az étkezését is.

Minden nehézség ellenére vállalták az indulást, és
belevágtak az ismeretlen első osztályú bajnokságba,
amelynek a lebonyolítása annyiban hasonló a férfi
futsalosokéhoz, hogy szintén álló órával játszanak a
lányok, kétszer 20 percet, de nem hét közben, amatőrök lévén a mérkőzések hétvégén vannak.
A bajnokságot nagy izgalommal várta mindenki,
hogy vajon mire lesznek képesek, mire lesz elég az
NB. II-es bajnoki cím?
Nos, így a bajnokság végén megállapíthatjuk, hogy az
előzetes célkitűzést túlszárnyalták, hisz egy pont hiányzott
a rájátszásba kerülésbe, és "elkaptak" több nagy
csapatot, mint például a női fociban is nagy múltú
Ferencváros egyesületét, sőt idegenben a bajnok Miskolc
csapatával is döntetlent sikerült elérni, melynek a játék
képe alapján a jelenlegi aranyérmes örülhetett, hisz
végig két góllal vezettek a lányaink, és még a lefújás
előtt pár másodperccel is a "kis csapat" állt győzelemre.
Hazai pályán különösen jól játszottak a mieink, köszönhető ez a maroknyi, kitartó szurkolótáboruknak is. Jó érzés,
hogy már első évben elértük, hogy minden csapat
fenntartásokkal jön "Berettyóba". Jót tett a csapat
teljesítményének, hogy időközben a játékos keretben is
változások voltak, a távozók és az érkezők tekintetében
minőségi cseréket sikerült végrehajtani, hisz az érkezőkkel még jobb eredményeket értek el a lányok a bajnokságban. Külön öröm, hogy az Alsóházi Bajnokságot
veretlenül, 100%-os teljesítménnyel, többször nagy
arányú különbségekkel nyerték meg lányaink.
Bízunk benne, hogy jövőre hasonlóan szép
sikereket tud elérni az MVFC "női szakasza" is, és
városunk egyetlen első osztályú női csapataként,
további sok sikert hoz még Berettyóújfalunak.
Pallai Gábor értékelése: - Az év nagyjából úgy
sikerült, ahogy elterveztem. Voltak váratlan vereségek
és bravúros győzelmek is. Azon dolgozunk, hogy
jövőre a váratlan vereségek elmaradjanak és minél
több bravúrt tudjunk végrehajtani, minél jobb helyen
végezzünk a bajnokságban és előre tudjunk lépni
Füredi Andrea csapatkapitány: - Elégedett
vagyok a csapat teljesítményével, hogy a legfelső
osztályban is ilyen szépen helyt tudtunk állni.
Reméljük, jövőre az anyagi lehetőségeink nem
szabnak gátat a terveinknek, és újra bizonyítani
tudjuk, hogy Berettyóújfalunak helye van az ország
legjobbjai között!.
A csapatkép alá a névsor: Álló sor: Pallai Gábor
edző, Füredi Andrea, Roza Viktória, Heidt Edina,
Sallai Anita, Tóth Angelika Alsó sor: Erős Zsanett,
Deczki Vanda, Hóbel Tímea, Farkas Éva, Oláh
Anikó. A képről hiányzik: Pozsgai Melinda

A MAKK KÁLMÁN MOZI MŰSORA
JÚLIUSBAN
7-8-9. (szombat-hétfő)
CSATAHAJÓ
Színes szinkronizált amerikai sci-fi-thriller

(Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott)

10-11-12-13. (kedd-péntek)
AJTÓ
Színes magyar film

(Korhatár: 12 éven aluliak számára nem ajánlott)

14-15-16. (szombat-hétfő)
AZ ÉHEZŐK VIADALA
Színes amerikai sci-fi akciófilm

(Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott)

17-18-19. (kedd-csütörtök)
A SZERELEM MŰVÉSZETE
Színes francia filmvígjáték

(Korhatár: 12 éven aluliak számára nem ajánlott)

20-21. (péntek-szombat)
21 JUMP STREET - A KOPASZ OSZTAG
Színes szinkronizált amerikai akció-vígjáték
(Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott)

22-23. (vasárnap-hétfő)
MEN IN BLACK - SÖTÉT ZSARUK 3
Színes szinkronizált amerikai akció-vígjáték
(Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott)

24-25-26-27. (kedd-péntek)
BLUE VALENTIN
Színes amerikai romantikus dráma

(Korhatár: 12 éven aluliak számára nem ajánlott)

28-30. (szombat-hétfő)
A BŐR, AMELYBEN ÉLEK
Színes-spanyol film

(Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott)

31. kedd, Augusztus 1. szerda
A DIKTÁTOR
Színes szinkronizált amerikai filmvígjáték

(Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott)

Egységes helyár: 700 Ft
Berettyóújfalu Kártyával: 560 Ft
Előadások kezdete: 18.00 óra
Pénztárnyitás: 17.00 órakor

A műsorváltozás jogát a mozi fenntartja!

www.berettyomozi.hu
Következő lapszámunkban beszámolunka helyi
labdarúgó és kézilabda csapatok eredményeiről!
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