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A Berettyóújfalui kistérségben 
lévő óvodák, általános és közép-
iskolák vezetői számára idén is 
megrendeztük augusztus 29-én a 
polgármesteri hivatal nagytermé-
ben a kistérségi tanévnyitót. A több 
mint 50 résztvevőt Szeifert Ferenc 
polgármester, a kistérségi tanács el-
nöke köszöntötte, kiemelve, hogy a 
most alakult intézményi társulások 
előtt különösen nehéz év áll, hiszen 
a térségben még nincs gyakorlata az 
ilyen típusú iskolák működésének. 
A költségvetési és közoktatási tör-
vény módosításai kényszerítették 
rá a településeket, főként az 1500 
fő alatti lakosságszámúakat, hogy 
iskoláikat és sok helyen óvodáikat 
társulásban működtessék. Az elmúlt 
hónapok sűrű, sokszor indulatos, 
érzelmeket felkavaró egyeztetései, 
tárgyalásai után mára letisztult a 
kép, és aláírták a települések az 
együttműködési megállapodásokat. 
Ennek alapján szeptemberben új, 
társult intézményként kezdte meg 
a tanévet Biharkeresztes Bojt és 
Nagykereki tagintézményekkel, 
ismeretesek a berettyóújfalui isko-
la-összevonások, Szentpéterszeg 
Gáborjánnal, Hencida Váncsoddal, 
Esztár Kismarjával, Csökmő 
Újirázzal, Tépe Derecskével, 
Körösszegapáti Mezősassal, Furta 
Darvassal, Körösszakál Bedővel 
és Körösnagyharsánnyal (ez utób-

Várakozások és 
kérdések sokasága

a próbaévben

bi háromban román nemzetiségi 
oktatás folyik), növelve a már 
eddig is működő (Berettyóújfa-
lu-Mezőpeterd, Biharkeresztes-
Ártánd-Told, Zsáka-Vekerd) tár-
sulások számát.

Várakozással és kérdések sorá-
val tekintünk az első évre, hogyan 
fogják a gyerekek fogadni az új 
helyzetet, az iskolabuszos utazást, 
hogyan tudnak összecsiszolódni 
a tantestületek, hogyan tudnak 
együttműködni az önkormányza-
tok? A kérdéseinkre leghamarabb 
a tanév végén fogunk válaszokat 
kapni, de a gördülékeny munkához 
el kell néhány évnek telnie.

Maga a tanévnyitó két fő blokk-
ból állt, először az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium két fő-
tanácsosa ismertette az esedékes 
törvényi változásokat. Nagyrónai 
László a közoktatási törvény, dr. 
Madarász Hedvig a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló törvény főbb 
módosításait ismertette és értel-
mezte. A jelenlévők megtudhatták, 
hogy a közalkalmazottak körében 
általánossá teszik a pályázat útján 
történő alkalmazást, a pályakezdő 
pedagógusok gyakornokként kez-
dik a munkájukat, és kötelezővé 
válik a 3 hónapos próbaidő a ki-
nevezés előtt. Az előadások utáni 
konzultáción részt vevő pedagó-
gusok és közoktatásban dolgozó 

szakemberek kérdéseket tehettek 
fel az OKM munkatársainak.

A második részt a szervezők a 
kistérségi mérés-értékelési rendszer 
kiépítésének ismertetésére fordítot-
ták, melyet az OKM támogat, és 
szakmai segítséget nyújt hozzá az 
EURON Tanácsadó és Szolgáltató 
cég. Helyi mérés-értékelés szak-
értők dolgozták ki az akciótervet, 
mely példaértékű kezdeményezés, 
éppen ezért az OKM mintapro-
jektté nyilvánítja, a későbbiekben 
akkreditáltatja, kiajánlva azt más 
kistérségek számára is. A társulási 
tanács a projekt működtetésére 
800 000 forintot biztosított.

A nap záró momentumaként a 
kistérségi igazgatói munkaközös-
ség elkészítette éves munkatervét, 
szorosabbra fűzve ezzel az isko-
lák együttműködésének szálait. 
Évente két szakmai napot tartanak, 
amelyeken aktuális kérdéseket 

vitatnak meg neves szakemberek 
segítségével. A terveik között 
szerepel kistérségi tanulmányi 
verseny, kulturális találkozó meg-
szervezése is.

A közoktatási intézmények 
vezetői hasznos információkkal 
ellátva, de csöppet sem megköny-
nyebbülve távoztak, hiszen eddigi 
feladataik mellé, a törvénymódo-
sítások következményeként újab-
bakat is kaptak, és általános volt 
az a vélemény, amelyet az egyik 
igazgató fogalmazott meg: Mikor 
lesz időnk, hogy a gyerekekkel is 
foglalkozzunk?

Bízva abban, hogy az őket terhe-
lő számtalan egyéb tennivaló nem 
csökkenti a gyermekekre fordított 
időt és energiát, ezúton is kívánunk 
eredményes tanévet a kistérség 
minden pedagógusának!

Csörszné Bagdi Ildikó, 
Bihari Kistérségi Iroda

Berettyóújfalu oktatási intézményeiben 4346 tanuló kezdte meg 
az új tanévet. 1415 általános iskolás és 2931 középiskolás.

A 2007/2008-as tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 
2007. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2008. június 13. 
(péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy. A nappali oktatás 
munkarendje szerint működő szakiskolában és középiskolában a 
tanítási napok száma száznyolcvan.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap 
középiskolákban és a szakiskolákban 2008. április 30. Szakiskolák-
ban, szakközépiskolákban másfél, két és fél éves képzésben tanulók 
részére 2008. január 18.

Tanítási szünetek

A 2007/2008-as 
tanév rendje

Tizennegyedik alkalommal 
képviselték a Bihari Népművészeti 
Egyesület tagjai Bihar és Berettyó-
újfalu térségének hagyományait 
a Budai várban, a Mesterségek 
ünnepén.

Országos és nemzetközi szin-
ten is páratlan ez a rendezvény, a 
mesterek, a mesterségek ünnepe. 
A NESZ (Népművészeti Egyesü-
letek Szövetsége) 21. alkalommal 
szervezte meg közel 1000 mester 
részvételével a Szent István ün-
nepéhez kapcsolódó eseményt. A 
BNE 17 mesterrel 9 féle mester-
séggel képviselte a térséget. Voltak 
fazekasok, fafaragók, bőrösök, öt-
vös, nemezelő, szövő, játékkészítő 
és hímzők is. Ebben az évben a 
bőrművesség volt a kiemelt mes-
terség. Egyesületünkből Gál Attila 

és Bozsódi Zoltán mutatkozott be. 
Gál Attila alkotásai a Nemzeti Ga-
léria kiállításán is szerepeltek. 

Az egyesület évek óta nagy 
látogatói érdeklődésnek örvend. 
Visszajáró vendégek keresnek 
meg bennünket, és keresik a „hi-
ányzókat”, Magyar Zitát, Rácz 
Erikát, akik anyai örömök miatt 
maradtak most távol. Nagy sikere 
volt a folyamatos mesterség-bemu-
tatóknak és gyermekjátszóknak. A 
mesterek felvonulásán egyesületi 
zászlóval, aratókoszorúval, ke-
nyérrel, a mesterségek címerével 
indultak a mesterek a kenyérszen-
telésre, a megszentelt kenyérből 
minden résztvevő és a vendégek 
is vehettek. 

Török Istvánné,
a BNE elnöke

Bihari mesterek
a Budai várban

A Berettyóújfalui Gazdakör szervezésével megalakult a „Figyelő 
Szemek” mozgalom a megszaporodott terménylopások és az eltu-
lajdonított termények megvásárlóinak megfékezése érdekében. A 
mozgalom kibővítéséhez várjuk a környező települések gazdakö-
reinek és gazdálkodóinak jelentkezését is.

Bővebb információ: Kovács Zsigmondné 06/70 453-5231, Mezei 
István Zsolt 06/20 389-0775.

Figyelem!

– kistérségi tanévnyitó 2007/2008 –

E lap hasábjain idén februárban 
jelent meg egy általam írt cikk: 
Enyhe az idő – folyik a csatorna-
építés címmel, melyben csatatérhez 
hasonlítottam városunk néhány 
érintett utcáját. A téli körülmények 
miatt kialakult viszonyok ismerete 
szülte bennem ezt a hasonlatot. 
Ehhez kapcsolódóan – az újság fel-
kérésére – tenném közzé az alábbi 
gondolatokat.

Mint az a címből is sejthető, a 
szennyvízelvezető-csatornahálózat 
kivitelezéséért vívott küzdelem 
befejeződni látszik. A földmunkák 
végeztével, a gépészeti szerelése-
ket követően elérkezett az ideje 
annak, hogy az üzempróbák és a 
próbaüzem befejezése után foko-
zatosan értesíthessük az érintett 
ingatlanok tulajdonosait arról, 
hogy végre használatba vehetik 
a megépült rendszert. Mielőtt az 
ezzel kapcsolatos teendőkre rész-
letesebben kitérnék, az olvasóban 
biztosan elsőre felmerülő kérdésre 
szeretnék előre reagálni. Az utak és 
más közterületek helyreállítása még 
nem fejeződött be teljes egészében. 
Most is folyik az ezzel kapcsolatos 
tevékenység. A megépült rendsze-
ren a próbák ideje alatt felszínre 
került hibák és hiányosságok ki-
javítását követően történhet meg 
az aszfaltos utak helyreállítása, az 
útalapos utcák javítása, illetve az 
időközben bekövetkezett nyom-
vonal-süllyedések eltüntetése a 
járulékos munkákkal együtt. Tehát 
– hogy a korábbi hasonlathoz hű 
legyek – a csatatér rendbetételén a 

sor, eltüntetendő annak minden hát-
ramaradt nyomát, sőt még lehetőleg 
az emlékét is. 

A kivitelezést megelőző lakos-
sági fórumokon kiemelt hangsúlyt 
kapott az a tény, hogy a beruházás 
finanszírozására rendelkezésre 
álló támogatási összegek kondíciói 
miatt vagy ilyen nehéz körülmé-
nyek között vagy sehogyan sem 
lesz csatornahálózat az akkor még 
ellátatlan utcákon. Tudhattuk előre, 
hogy nem lesz könnyű a kivitelezés 
időszaka, nem lesz gyerekjáték 
ezt az idényt átvészelni sem az 
érintett lakosság, sem a lebonyo-
lításban résztvevők számára. Nem 
kívánok most egy, a részletekbe 
menő elemzést nyújtani (azt gon-
dolom, és meg is tapasztaltam, 
hogy ezt már oly sokan megtették 
saját szájízük szerint) ezzel terhelni 
Önöket, hiszen mindenkinek van 
elég baja ezen kívül is. E sorokban 
összegezzük ezt annyival, hogy a 

kényelmetlenségeket remélhetőleg 
hamarosan magunk mögött tudva, 
rövidesen a végére érünk ennek 
az időszaknak, és használhatjuk a 
megépült közművet.

Nézzünk tehát előre, és tekint-
sük át, hogy mi a teendő a további-
akban, ha valaki használni szeretné 
a csatornahálózatot. Folyamatosan 
küldjük ki az értesítéseket szórólap 
formájában a postaládába téve. 
Ebben részletesen leírtuk mindazt, 
amire oda kell figyelni, és el kell 
intézni ahhoz, hogy legálisan és 
szabályosan történjen minden. 

Amikor valaki megkapta ezt a 
nyomtatványt, csak azt követően 
bocsáthat szennyvizet a rendszerbe! 
Ha ezt megelőzően tesszük, akkor 
az esetlegesen a csatornán hiba-
javítást vagy ellenőrzést végzők 
nyakába zúdítjuk a dolgainkat.

Ezt követően vagy akár ez előtt 
is el lehet készíteni az udvaron, az 
ingatlanon belüli vezetékeket a la-

kásból kijövő csonktól a megépített 
házi ellenőrző aknáig. Ez történhet 
házilagos, saját kivitelezésben is, 
illetve szakember megbízásával. De 
ha kevésbé vagyunk jártasak ebben, 
inkább kérjünk szakmai közreműkö-
dést, semmint később dugulás miatt 
újra kelljen kezdeni az egészet. Ha 
ez készen van, szóljunk az üzemel-
tetést végző Herpály-Team Kft. 
munkatársainak (az elérhetőségek 
a szórólapon megtalálhatók), hogy 
jöjjenek ki hozzánk, vegyék át az 
elkészült rendszert. Ők kiállítanak 
erről egy dokumentumot, leolvassák 
a vízórát, és ha minden rendben 
van, akkor a továbbiakban az in-
gatlanunkon keletkező szennyvíz 
már a központi elvezető rendszeren 
keresztül a szennyvíztisztító telepre 
kerül, és megszabadulhatunk a 
szippantás terheitől.

Ha már az előző cikkben és en-
nek az elején is csatás hasonlatokat 
használtam, akkor úgy érzem, most 
is ilyesmivel kell befejeznem. A 
küzdelem hosszú volt, és sokak 
számára megerőltető, de immár a 
harctér rendbetételénél tartunk, és 
a következő időszak az újjáépítésé 
lesz. Bízom benne, hogy ez is miha-
marabb sikerülni fog, és elmondhat-
juk, hogy ráment ugyan ez a szezon, 
de túl vagyunk rajta. Higgyék el, 
a lebonyolításban részt vevő más 
munkatársakkal együtt én is akkor 
fogok nyugodtan aludni, ha végleg 
magunk mögött tudjuk a – sokszor 
tőlünk függetlenül kialakult – gon-
dokat, kényelmetlenségeket! 

Szántai László, társulati elnök

A (szennyvíz) csata lassan véget ér

Az őszi szünet 2007. október 29-től október 31-ig tart. A szünet 
előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első 
tanítási nap november 5. (hétfő). A téli szünet 2007. december 22-
től 2008. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2007. 
december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2008. január 3. 
(csütörtök). A tavaszi szünet 2008. március 21-től március 25-ig tart. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap március 20. (csütörtök), a szünet 
utáni első tanítási nap március 26. (szerda).
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Kovács Zoltán

Itt van az ősz?

Az igen rövid nyári szünetet 
követően két alkalommal is ülést 
tartott Berettyóújfalu Város Ön-
kormányzata. Augusztus 31-én 
rendkívüli ülés keretében öt na-
pirendi pontot tárgyaltak csupán, 
de köztük igen nagy horderejűek 
is voltak. Legfőképpen az, ami az 
önkormányzat vagyonelemeinek 
egységes irányítási struktúrába 
szervezéséről szólt. A polgármesteri 
hivatal felkérésére a Stádium Szak-
értői Csoport tanulmányt készített 
az önkormányzat vagyonelemeinek 
hatékonyabb, költségtakarékosabb 
működtetése érdekében. A tanul-
mány készítői a vagyon jelenlegi 
kezelésének vizsgálatakor megál-
lapították, hogy az önkormányzati 
vagyon az évek során jelentős 
mértékben csökkent ugyan, de 
még ma is igen nagy értékű. A 
hasznosításuk bevételei azonban 
folyamatosan kisebbek, mint a 
vagyonnal kapcsolatos kiadások. 
Ezért javaslatot tettek egy egységes 
irányítási struktúra kialakítására, 
mellyel sok átfedés, párhuzamosság 
is kiküszöbölhető, hatékonyabb, 
hosszú távon önfinanszírozóvá váló 
vagyongazdálkodás valósítható 
meg. A javaslat felvázolja a meg-
lévő Herpály Team Kft-nek egy 
olyan vállalattá történő átalakítását, 
amelynek tevékenysége az alábbi 
ágazatokat fogná össze:
– városüzemeltetés, 
– városi gyógyfürdő, kulturális, 

idegenforgalmi szolgáltatás,
– városi sportcentrum.

Ezt a céget lehetne később zárt-
körű részvénytársasággá alakítani, 
ami a külső tőkebevonás nagyobb 
esélyét tudná megteremteni, és 
ezáltal a vagyongazdálkodást is 
nyereségessé tenni. A tanulmány-
ból kiderül az egységes irányítási 
struktúra megvalósításával elérni 
kívánt cél is:
– egyszerűbb, átláthatóbb, ha-

tékonyabb és gazdaságosabb 
önkormányzati vagyonkezelés,

– korszerűbb társasági működési 
struktúra kialakítása,

– az önkormányzat tulajdonosi 
érdekeinek fokozottabb érvé-
nyesítése,

– a lakossági szolgáltatások javuló 
színvonala, fokozatosan csökke-
nő, majd megszűnő működési 
célú támogatás,

– a hazai és az európai uniós 
források megszerzési lehetősé-
gének javítása azáltal, hogy az 
új modell lényegesen kedvezőbb 
feltételeket biztosít a pályázók 
számára.
Az előterjesztést valamennyi 

önkormányzati bizottság tárgyalta, 
és az ülésen is szinte mindegyik 
képviselő kifejtette ezzel kapcso-
latos véleményét. 

Szeifert Ferenc polgármester 
elmondta, mivel a központi nor-
matív támogatás egyre kevesebb, 
ezért akarják a város működtetését 
átszervezni, a szerkezetet egysze-
rűsíteni úgy, hogy a feladatokat a 
csökkenő támogatások ellenére is 
megfelelően el tudják látni. 

Gyula Ferencné képviselő 
asszony arra kérdezett rá, ha a 
vagyongazdálkodásról régen ki-
derült, hogy nem elég hatékony, 
miért csak most kerül az átszer-
vezésre sor. Arra figyelmeztetett, 
hogy most alaposan járják körbe 
ezt a témát, és valamennyi érin-
tettel egyeztessenek. 

Jakab György képviselő pedig 
azt hangsúlyozta, ha most nem 
indulunk el ezen az úton, száz 
évre elmaradott kistérség leszünk, 
és állami alamizsnákért állunk 
sorba. Az átszervezéshez azonban 
nem politikai állásfoglalás, hanem 
konszenzus kell. 

Kétszer is ülésezett
a város önkormányzata

Balláné Veres Ilona képviselő 
módosító indítványában az java-
solta, hogy adjon lehetőséget a 
testület egy szakmai munkacso-
portnak, és készüljön el egy több 
irányú szakmai javaslat, aminek a 
pénzügyi hátterét is dolgozzák ki, 
de ezt a testület nem támogatta. 

Muraközi István alpolgármes-
ter hangsúlyozta, hogy azért is 
kell ezt a saját céget létrehoznia 
a városnak, hogy ne kívülről, 
illetve külföldiek végezzék a 
szolgáltatásokat, és állapítsák meg 
azok árait. 

Végül azt a határozatot hoz-
ták, hogy a Stádium Szakértői 
Csoport által kidolgozott alapozó 

tanulmány javaslatait elfogadva 
az önkormányzat 100 százalékos 
tulajdonában álló Herpály-Team 
Kft. jelenlegi irányítási és műkö-
dési rendszerét 2008. január 1-jei 
hatállyal átalakítják. 

Ezt követően az Eötvös Jó-
zsef Szakképző Intézetről készült 
átfogó vizsgálat eredményéről 
tájékozódtak a képviselők. A város 
önkormányzata a tanév végén az 
Eötvös-szakképzőben teljes körű 
– pénzügyi, szakmai, munkajogi, 
törvényességi – ellenőrzés elvég-
zését rendelte el, melyhez egy 3 
fős szakmai munkacsoportot kértek 
fel. A jelentés elkészült, melyben a 
szakértők javaslatot tesznek arra, 
hogy a fenntartó több szabályozót 
vezessen be az intézmény irányí-
tására vonatkozóan, valamint, 
hogy az adott tanulólétszámhoz 
viszonyítottan a már megtörtént 
létszámleépítést figyelembe véve 
is kevesebb pedagógus is képes a 
feladatokat ellátni. Ezért a város 
képviselő-testülete hét álláshely 
megszüntetését rendelte el, a dolgo-
zói létszámot 120 főben állapította 
meg. Azt is meghatározta, hogy a 
2007/2008-as tanévben heti 2028 
órát finanszíroz mint fenntartó. 

Módosították a képviselők a 
Fényes-Ház Gondozó Szolgálat 
feladatellátását. Megszüntették az 
eddig átmeneti elhelyezést nyúj-
tó, a Csokonai u. 5. szám alatti 
hajléktalanok szállását. A nyolc 
férőhellyel működő intézmény-
egység szolgáltatásait ugyanis 
jelenleg öt fő veszi a városban 
igénybe, amit az önkormányzat 
öt alkalmazott foglalkoztatásával 
biztosított eddig. Mivel az állami 
normatíva igen alacsony, és az 
önkormányzat által a különbözet-
ből meghatározott magas térítési 
díjakat nem tudják tőlük beszedni, 
ezért az átmeneti szállás működte-
tését – ami egyébként sem kötelező 
önkormányzati feladat – a továb-
biakban nem tudják felvállalni. Öt 
közalkalmazott létszámleépítését 
rendelik el, és a gondozószolgá-
latnál dolgozók létszámát 42 főben 
határozzák meg. Mindezek mellett 
az ellátások különböző szintjein 
a férőhelyek számát változtatták 
meg, valamint módosították az 
intézmény alapító okiratát, és elfo-

gadták a szakmai programját is. 
A József Attila Általános 

Iskola, Nevelési Tanácsadó és 
Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézményben is 
meghatározták a dolgozói létszá-
mot 76,5 főben, és egy álláshely 
megszüntetéséről döntöttek ennél 
az intézménynél is. 

A rendkívüli ülésen utolsóként 
arról határozott a testület, hogy a 
Bakonszeg Község Önkormány-
zatának Képviselő-testületével 
a 2007/2008-as tanévre kötendő 
közoktatási intézményfenntartó 
társulás létrehozását Bakonszeg 
kérése ellenére is támogatja.

 

Egy héttel később, szeptember 
6-án újra összeült a képviselő-tes-
tület. A tanácskozáson 22 napirendi 
pont megtárgyalására vállalkoz-
tak. Elsőként Szeifert Ferenc pol-
gármester írásos beszámolójából 
tájékozódhattak a benyújtott pá-
lyázatok eredményeiről, hogy a 
Területi Kórház az Észak-alföldi 
Regionális Operatív Program ke-
retében megalakult konzorciumhoz 
beadott pályázatát a 100 ágyas 
mozgásszervi rehabilitációs osztály 
megépítésére elutasították. Nem 
nyert támogatást az Észak-alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által 
„A helyi önkormányzat fejlesztési 
feladatainak támogatására” címmel 
kiírt pályázat sem, amelyet a városi 
strandon gyermekmedence építésé-
hez nyújtottak be.

Kedvező elbírálásban részesí-
tette viszont a regionális tanács a 
„Települési önkormányzati szilárd 
burkolatú belterületi közutak 
burkolat-felújítására” beadott pá-
lyázatok egyikét. Ebből a Nadányi 
utca burkolatjavításának első üte-
mét oldják meg, melyhez 2 millió 
294 ezer forint támogatást kaptak. 
A polgármester tájékoztatott arról 
is, hogy a Tárogató utcában lévő 
beépítetlen területet versenytár-
gyalás útján értékesítették 4,9 
millió Ft értékben, illetve a 47-es 
számú főút mentén lévő földte-
rületek cseréje és értékesítése is 
megtörtént. A vevő 3,5 millió 
forintot fizetett érte. Bérbe adták 
a Keleti-főcsatorna partján lévő 
ifjúsági házat a korábbi határoza-
tuknak megfelelően a berettyóúj-
falui Hagyományőrző Önkéntes és 
Tűzoltó Sportegyesület részére. A 
képviselők elfogadva a polgármes-
teri beszámolót az önkormányzat 
2007. évi költségvetését módosí-
tották, melybe átvezetésre kerültek 
az előző félévben történt pénzügyi 
változások. Elfogadták az Eötvös 
József Szakképző Intézet peda-
gógiai programját, amelyet az 
új, a Brózik Dezső Szakképzővel 
összevont intézményre vonatko-
zóan dolgoztak ki. Ezután a Hajdú 
Volán Zrt. által Berettyóújfaluban 
végzett helyi közforgalmú sze-
mélyszállítás 2006. évi működési 
tapasztalatairól szóló beszámoló-
ról tárgyaltak. A tájékoztatásból 

kiderül, az elmúlt évben 14.679 
helyi járatot indítottak a városban, 
és járatkimaradásra az év során 
nem került sor. A nettó árbevétel 
8.924 ezer forint volt, ami az előző 
évihez képest 2 millió forinttal, 
azaz 18%-kal csökkent elsősor-
ban annak következtében, hogy 
a férőhely kihasználás is negatív 
tendenciát mutat. Az összegzésben 
megállapítják, hogy a Berettyóúj-
faluban végzett személyszállítás 
veszteséget jelent a zrt. számára. 

Támogatták a képviselők, hogy 
az önkormányzat a 2008. évre vo-
natkozóan is meghirdesse a Bursa 
Hungarica ösztöndíj-pályázatot, 
ami a hátrányos helyzetű, szociáli-
san rászoruló fiatalok számára nyújt 
támogatást ahhoz, hogy elérhetővé 
tegye számukra a felsőoktatásban 
való részvételt. 

Jóváhagyták, hogy városunkban 
a sportorvosi szakrendelés fennma-
radása érdekében az önkormányzat 
együttműködési megállapodást 
kössön az Országos Sportegészség-
ügyi Intézettel. Az együttműködés 
feltétele, hogy az önkormányzat a 
sportorvos és a két asszisztens bérét 
(nettó 40 ezer Ft/hó) és annak járu-
lékait, valamint a sportorvosi rende-
léshez a helyiséget biztosítja. 

Ezt követően ingatlan-értékesí-
tésekről határoztak, majd a város 
önkormányzata által fenntartott 
nevelési és oktatás intézményekben 
alkalmazott térítési díjakról szóló 
rendeletüket vizsgálták felül, de 
úgy döntöttek, hogy annak módosí-
tása jelenleg még nem aktuális. 

Mérsékelték a Bakonszegi tan-
üzem még megmaradt gépeinek 
eladási árát, majd a készülő új, 
helyi építési szabályzat életbe lépé-
séig havi rendszerességgel történő 
felülvizsgálattal néhány területre 
változtatási tilalmat rendeltek el. 

Végül zárt ülés keretében 
szociális és népjóléti ügyekben 
határoztak, a különfélék napi-
rendi pontjában pedig számos 
aktuális problémáról, például a 
csatornázás utómunkálatairól, a 
városunkban most bevezetésre 
kerülő új szemétszállítási rendről 
tárgyaltak a képviselők. Szeifert 
Ferenc Nagy Istvánné képviselő 
kérdésére elmondta: 

A Bihari Hírlap legutóbbi szá-
mában Gazdaság és verseny címmel 
nagy ívű cikk jelent meg N.V.R. tár-
sadalom-kutató bölcsész tollából. 
Közgazdasági fejtegetésnek látszó, 
enyhén marxista bevezetője ürügyül 
szolgál arra, hogy elverje a port Be-
rettyóújfalu azon vállalkozóin, akik 
terepjáró-tulajdonosok, s mint írja: 
ilyen járgánnyal furikáznak.

A szerző két alapvető következ-
tetésre jut. Az egyik szerint a kis- és 
középvállalkozások ama „fekete, 
tarka” csoportja a profitjuk csak bi-
zonyos része után fizeti meg az adót. 
(Ezt állítani eléggé kockázatos.)

A társadalom-kutató bölcsész 
aztán megállapítja: e kapitalista 
társaságoknak kialakult az a szo-
kása, hogy: „minél nagyobb, jobb, 
szebb és újabb terepjárójuk” le-
gyen. Eléggé el nem ítélhető módon 
a menő vállalkozó nem adja alább 
valami nagy hodály terepjárónál.

Ezúton szeretném a cikk írójá-
nak tudomására hozni, hogy mélyen 
megsértette az adófizető vállalko-
zókat általában is, de különösen a 
terepjáró autók tulajdonosait. Vé-
leményem szerint az írás jellemzően 
sértő, gyanúsítgató és fennhéjázó, 
kiagyalt és nyegle. 

Kötelességemnek tartom utalni 
arra, hogy ezek a „terepjáró ver-
seny” mentalitású „fehér, fekete, 
tarka” vállalkozók Berettyóújfalu 
városának legnagyobb adófizetői. 
És amikor elindul bármilyen jóté-
konysági akció a városban, ezen 
terepjáró-mániások forintjai csör-
rennek a perselyben leginkább. 

Aztán kétségbe sem vonható, 
hogy a szerző által hiányolt, „ne-
mes” jelzővel illethető az a verseny, 
amellyel ez a „fekete, tarka” cso-

port a város versenysportjait anyagi 
eszközökkel támogatja. Kijelenthe-
tő, hogy anyagi támogatásuk nélkül 
a városban sem a versenysportok, 
sem az amatőrsportok nem létezné-
nek. Nem volna NB-III-as futball, 
sem futsal csapat, nem létezhetne 
a női foci, nem lehetne úszósport. 
Egyéb kedveltnek mondható sport-
ágak sem működhetnének. És mi 
lenne nélkülük a kézilabdával, és 
mit tennének a karatésok? Vagy 
ki vásárolná meg az amatőrök 
sport-mezeit?

A megbélyegzett terepjáró-tu-
lajdonosok támogatása nélkül nem 
épülhetett volna olyan ravatalozó 
Szentmártonban, ami megépült, 
nem lenne ennyire szép a Gyermek-
kert Óvoda.

Gondoskodásuk nélkül a BUSE-
pálya már lepusztult bolhapiac 
vagy autóparkoló lehetne, talán a 
fedett uszoda is még zárva volna 
a tetőszerkezet hibái miatt. Em-
líthetem az iskolákat, óvodákat, a 
kórházat, az egyházakat, illetve a 
kulturális rendezvényeket segítő 
példaadásukat. A város temploma-
inak díszkivilágítása is a terepjáró-
sok önzetlenségének bizonyítéka. A 
terepjárós urak magatartásukat te-
kintve igazi lokálpatrióták, s közben 
a KRESZ szabályait „ellentétben 
a társadalom-kutató állításával” 
kötelezőnek tartják önmagukra 
nézve is.

Kétségtelen vannak, akik terep-
járó autón közlekednek, mert ezt 
szeretik, vagy az üzleti érdekeik így 
kívánják. És vannak gyalogosok, a 
gyalogjárók, akik úgyszintén lehet-
nek „fehérek, feketék, tarkák.”

Papp János
önkormányzati képviselő

Nem vagyok vállalkozó, és terepjáróm sincs – még csak nem is vágyom 
rá –, mégis megszólítatva érzem magam azon írás kapcsán, amelyik a 
Bihari Hírlapban Gazdaság és verseny címmel az újság elmúlt számában 
megjelent. 

Nem tudom, mi motiválta a cikk íróját, hogy mindazt, amit ott leírt, 
közreadja. Talán a kormányzati kommunikáció gumicsontjai mellé egy kis 
városi gumicsontot akart közénk dobni, amin újra rágódhatunk? Talán 
valóban úgy gondolja, hogy aki terepjáróval közlekedik, azt el kell ítélni, 
meg kell bélyegezni? Talán savanyú a szőlő?  

Gumicsontokat nem kérünk, abból kapunk eleget nap mint nap, ha 
pedig savanyú a szőlő, az legyen csak az írás gazdájának problémája és 
nem a közé! 

Kétségtelen, sokan vannak, akik „megizmosodnak” autójukba ülve, 
ezt azonban nem az autó márkája, típusa és az autót vezető foglalkozása, 
hanem embere válogatja.

Ami engem illet: felháborodtam, mert írása irigységet szít, és széthúzást 
szül. Irigységet, széthúzást, pedig ebből már van elég, és egyáltalán nincs 
szüksége rá sem városunknak, sem ennek a kis országnak. Kétségtelen, 
hogy a jelenlegi hatalomnak viszont nagyon jól jön, e körnek nem ez az 
első és tippelem, nem is az utolsó akciója.

Ismerve N. V. R. politikai beállítottságát, azt gondolom, mindezt 
elvtelenül teszi! Fővárosunk főpolgármesterének garázsában több luxus 
terepjáró parkol, kedvenc miniszterelnökének páncélozott limuzinjából 
több terepjáróra is telne, de szűkebb környezetétől sem kell messzire 
távolodnia ahhoz, hogy hasonló járgányra bukkanjon. 

Arra kérem, tisztelt N. V. R. – még ha van is némi igazsága abban, 
hogy a lehetőségeknél rövidebb, és meglehetősen állandó azon terepjá-
ró-tulajdonosok névsora, akik tesznek városunkért – fogadja be az Ön 
által kipellengérezett autókat és tulajdonosaikat. Ne szítson irigységet, 
széthúzást! Munkálkodjon azon, hogy városunknak minél több terepjárója 
legyen, legyen Ön egy következő tulajdonos. Az indulatok gerjesztése he-
lyett értelmesebb és hasznosabb dolog lenne városunk és mindannyiunk 
számára.

Terepjáró, gyalogjáró

Legyen Ön a következő

Fotók: Kari

Berettyóújfaluban 
szeptember végéig a 
régi díjak és kedvez-
mények érvényesek 
a szemétszállítás-
ban, és a szeptember 
végi önkormányzati 
ülésen határoznak 
majd arról, hogy 
milyen mértékű vál-
tozás fog ezekben 
bekövetkezni.
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A megyében, de talán az ország-
ban is egyedülálló Leader tábor záró 
kiállításának megnyitó ünnepségét 
tartották Berettyóújfaluban.

Mint azt Papp István, a ki-
sebbségi önkormányzat vezetője 
elmondta, az első Bihari Leader 
tábor megrendezésére sikeresen pá-
lyáztak, s augusztus elején mintegy 
ötven cigány gyermek ismerkedhe-
tett meg a térség egy-egy szeglete 
kulturális és népi kismesterségének 
értékeivel. A Bihar Sárréti Roma 
Összefogás Egyesülettel közösen 
szervezett tábor résztvevői meg-
fordultak Furtán, ahol a híres 
furtai hímzést láthatták. Zsákán 
felkeresték a Rhédey-kastélyt, 
Bakonszegen megtekintették Ma-
gyarország egyetlen kostemetőjét. 
Szintén Bakonszegen Balázs János 
és felesége vezetésével a fafara-
gás, agyagozás, porcelánfestés és 
gyöngyfűzés alapjait sajátíthatták 

el. Az Igazgyöngy Művészeti Iskola 
tanárai pedig a festés rejtelmeibe 
vezették be a gyerekeket, akiknek 
élénk színű vízfestményei az al-
kotás örömét tükrözték a kiállítás 
anyagain.

Dr. Vitányi István országgyűlési 
képviselő a felemelkedés igen hasz-
nos útjának nevezte a tábort, mely 
alkalmas volt arra, hogy értékekkel 
gazdagodjanak a résztvevők.

Szeifert Ferenc polgármester 
azt tartotta fontosnak bejelenteni, 
hogy az önkormányzat azzal járult 
hozzá a tábor sikeres megrendezé-
séhez, hogy az utófinanszírozású 
projekt anyagi forrásait előzetesen 
biztosította.

Kovács Zoltán, a megyei köz-
gyűlés tagja a tábor erősségének 
nevezte a kulturális értékekkel való 
ismerkedés mellett a közösségfor-
máló erőt is.

Nyírő Gizella 

Leader tábor a kisebb-
ségek felzárkóztatásáért

Istennek legyen hála, amiért 
2006 márciusában a Berettyóújfalui 
Református Egyházközség keretein 
belül létre jöhetett a kisgyermekes 
szülők Bibliaórája. Ide együtt jöhet-
nek a szülők kisgyermekeikkel, pici 
babáikkal.  Találkozóink alkalmával 
Majláth József lelkész nyitó áhítata 
vezérel bennünket minden alkalom-
mal, mely Isten üzenetét közvetíti. A 
közös énekléseket mindig áhítatos 
csendben figyelik a legkisebb gyere-
kek is. Ezt a figyelmet használja ki 
Magyar Istvánné óvodapedagógus, 
hitoktató, és egyszerű mutoga-
tós énekeket, mondókákat tanít, 
melynek egy része Isten teremtő 
alkotását dicséri.

„Vagy nem tudjátok, hogy tes-
tetek, amit Istentől kaptatok, a 
bennetek levő Szentlélek temploma, 
és ezért nem a magatokéi vagytok? 
Mert áron vétettetek meg: dicsőítsé-
tek tehát Istent testetekben. ”

1. Korintus 6,.19-20.
 A gyerekek szabad játéka és 

eszegetése közben dr. Nagy Gá-
bor gyermekgyógyász főorvos és 
Béres Béláné pszichológus segíti 

az édesanyákat gyermekeikkel 
kapcsolatos egészségügyi és lélek-
tani tanácsaikkal: gyermekbeteg-
ségek, immunrendszer-erősítés, 
táplálkozás, társas kapcsolatok, 
családgondozás, stb. Az itt töltött 
áldásos idő után néhányan a Toldi 
Miklós Református Általános 
Iskolában szervezett, Helen Doron 
angol nyelvoktatáson vesznek részt, 
amelyet Pappné Fehér Melinda 
tanárnő tart. A többiek családias 
beszélgetések után köszönnek el 
egymástól.

A nyári szünidő után, október 
1-jétől minden második héten, 
hétfőn délután, 3 órától újból 
beindítjuk alkalmainkat, melyre 
nagy szeretettel várunk minden 
kisgyermekes szülőt gyermekével 
együtt a Kálvin tér 3. szám alatti 
gyülekezeti terembe.

„…Isten, aki pásztorom, mióta 
csak vagyok… aki megváltóm 
minden bajban, áldja meg e gyer-
mekeket!…És mint a halak szapo-
rodjanak e földön!”

1. Mózes 48. 15-16.
Református egyházközség

„…Hozd ide hozzám 
őket, hadd áldjam meg”

Amikor testvérvárosi kapcso-
latokról hallunk vagy beszélünk, 
általában hivatalos delegációk 
látogatása, vezetői találkozókról 
szóló híradások, közös gazda-
sági programok és protokolláris 
események jutnak az eszünkbe. 
Ezen túl nemigen gondolunk, arra 
pedig főleg nem, hogy kötetlen 
látogatást is tehetünk az adott 
testvértelepülésen – hacsak nem 
„turistaként”, egyéni felindulásból 
teszünk vizitet. Ez utóbbi lehetőség 
azonban nem feltétlenül kell, hogy 
szoros városi kötelékekhez kap-
csolódjon, hisz ha tehetjük, bárhol 
eltölthetjük szabad napjainkat, így 
ezen az alapon nem sok különbség 
adódik a választott helyszínek 
között. Mindezt figyelembe véve 
úgy is érezhetjük, hogy az intenzív 
kapcsolatok ellenére is valamiféle 
fal emelkedik testvérvárosaink és 
mi közöttünk. Ezt a falat kezdte el 
lebontani Berettyóújfalu Város Ön-
kormányzata, amikor megpályázta 
az Európai Unió által kiírt „Town 
twinning” programot, mely éppen a 
testvérvárosi kapcsolatok erősítését 
hivatott elérni. A sikeres pályázat 
5779,2 eurós összege 40 porciai 
vendég fogadását tette lehetővé 
városunk számára úgy, hogy a 40 
résztvevő összesen 2961 euróval 
járult hozzá az utazáshoz. 

Vendégeink augusztus 18-án, 
szombaton este érkeztek meg szál-
láshelyükre, ahol Szeifert Ferenc 
polgármester, valamint az előttük 
álló hétre melléjük szegődött kí-
sérőik köszöntötték őket. Ünnepi 
időszakban érkeztek hozzánk, így a 
polgármester köszöntő szavaiban is-
mertette velük egyik legjelentősebb 
nemzeti ünnepünk jelentőségét, és 
az ünnepi hétvége rendezvényeinek 
sorát. Sok szabadidős program 
lehetősége is kínálkozott vendége-
ink számára, hisz eljuthattak olyan 
jelentős eseményekre, állandó, 
hagyományos rendezvényekre, 
melyek augusztus 20-a kapcsán, 
éppen ebben az időszakban kerültek 
megrendezésre. 

A program összeállítói igye-
keztek úgy megválasztani a hely-
színeket, hogy minél szélesebb 
körben megismertethessék szűkebb 
s tágabb vidékünket. Így esett a 
választás augusztus 19-én délelőtt 
legrégibb és legnagyobb világörök-
ségünkre, a Hortobágyi Nemzeti 
Parkra, melynek szerves része a 
városunkat körülölelő Bihari-sík 
Tájvédelmi Körzet is. Az elhíresült 
lovasprogramok mellett megláto-
gathatták a hagyományos alföldi 
pásztorkodás múltját bemutató Hor-
tobágyi Pászormúzeumot, valamint 
korzózhattak a híres-neves hídi 
vásárban is. Délután hazatérve részt 
vettek városunk Szent István-napi 
rendezvényein, belekóstolva a ma-
gyar utcabáli hangulatba. Augusz-
tus 20-a a valódi ünneplésé volt. 
A debreceni virágkarneválon való 
részvétel nem csak vidékünk leg-
jelentősebb 20-ai rendezvényének 
megtekintését jelentette a számuk-
ra, de az ott fellépő olasz csoportok 
nekik is hoztak hazai színt és karne-
váli hangulatot. Délután – hazafelé 
utazva – Pocsaj felé tértek ki, ahol 
valódi bihari ízek, kemencében sült 
kenyér és vaslábasban főtt töltött 
káposzta várta őket, amit – kis 
lovasszekeres túra után – mélyről 
feltörő tiszta vízzel öblíthettek le, az 
onnan már nem is oly távoli bihari 
hegyek árnyékában. Az este – ismét 

Újfaluban – a meghitt ünneplésé 
volt, a városi rendezvényeket záró 
Bartina-koncerten vehettek részt a 
könyvtár udvarán. 

Az első két igazán mozgalmas 
nap után 21-ét városunkban töltöt-
ték, ellátogattak több intézménybe 
– európai színvonalú óvodánkba, a 
hungaricumszámba menő művé-
szetoktatás helyi iskolájába, vala-
mint zeneiskolásaink előadásában 
gyönyörködhettek az intézmény 
kertjében (képünkön). A hetet vé-
gigkísérték a Bihari Népművészeti 
Egyesület alkotóházában rendelke-
zésre álló lehetőségek, ahol a vásár-
lástól a kísérletezésig mindenre lehe-
tőséget kaptak. Felváltva látogattak 
meg berettyóújfalui helyszíneket, 
többek között üzemeket, gazdasági 
egységeket, intézményeket, megta-
pasztalhatták gyógyvizünk áldásos 
hatásait is, emellett pedig bejárták 
maradék Biharország vidékeit is. El-
jutottak Nagykerekitől Nagyrábéig, 
Bakonszegtől Kismarjáig, így való-
ban láthatták, hogy a nagy puszta-
ságként hirdetett alföldi tájak nem is 
annyira puszták. A falumúzeumtól 
a klasszicista kastélyon át a sajt-
kóstolóig eléjük tárult vidékünk 
valamennyi kincse – a tradíciók és a 
kuriózumok egyaránt. És nemcsak 
a látvány, a tárgyi emlékek és javak, 
hanem a szellemi hagyományok is 
vonzónak bizonyultak számukra. 

Ezt igazolja a Bihari Múzeumban és 
a városi könyvtárban tett látogatá-
suk, vagy a Bihar néptánc együttes 
táncosai által tartott táncházban 
való lelkes részvételük is.

Ezeket végigtekintve nem is 
csoda, hogy a Morotva-ligetben 
töltött búcsúest, illetve a másnap 
reggeli indulás pillanata előcsalta a 
meghatottság könnycseppeit, mind 
a vendégek, mind a vendéglátók 
szeméből. Amilyen az adjon isten, 
olyan a fogadj isten. Mi más is 
lehetne a legjobb ajánlás és a minél 
erősebb testvérvárosi kapcsolatok 
garanciája, mint az igazi bihari ven-
déglátás. Megkérdeztünk néhány 
vendéget, és természetesen őszinte 
választ vártunk tőlük mindarról, 
amit tapasztaltak, láttak, hallottak, 
kóstoltak. A válasz egyöntetű és 
mondhatnánk, magától értetődő 
volt: mindannak, ami itt van, hírét 
kell vinni, és meg kell mutatni 
minél több mindenkinek. De ami 
ennél is meggyőzőbb volt, az az 
elkapott őszinte sóhaj, ami így 
hangzott valahol Pocsaj határában, 
a lópatkók kopogása között: „La 
vita bella!” Ennél többet kérni 
sem lehet. 

És milyen lehet a „Fogadj Is-
ten”? Mivel a tükörpályázat má-
sik fele, vagyis hogy ugyanilyen 
vendéglátásban részesüljön egy 
Berettyóújfaluból Porciába érkező 
csoport is, sajnálatos módon nem 
járt sikerrel, ezért testvérvárosunk 
biztosította azt a lehetőséget, hogy 
szeptember közepén egyetlen ma-
gyarországi vendégként Berettyó-
újfalu, illetve Bihar kézművesei, 
iparművészei és iparosai mutat-
kozhatnak be Pordenone város 
nagyszabású vásárán. Köszönet 
illeti őket a lehetőségért, és köszö-
net mindazoknak a berettyóújfalui-
aknak és bihariaknak, akik színessé, 
kellemessé tették vendégeink itt 
töltött napjait, és persze azoknak, 
akik személyesen is hírünket viszik 
Itáliába, ezzel erősítve és szélesítve 
már meglévő kötelékeinket.

Kolozsvári István

Szélesedő testvérvárosi kapcsolatok
– Porciai vendégek látogatása Berettyóújfaluban –

Féltve őrzött nyári álom tör utat 
magának a lelkem mélyéről. Ki 
kell mondani, szavakba kell önteni 
a leírhatatlant. Előttem vannak a 
látható jegyek: hallom a zenét, vil-
lódznak a képek, olvasom a műsor 
repertoárját, mégis hihetetlen, 
hogy ott lehettem. A varázslatos 
estén, a Háromszéki magyarok vi-
lágtalálkozójának záró koncertjén. 
Államalapító nemzeti ünnepünk 
tiszteletére megszentelt helyen, a 
Kézdivásárhely melletti Perkőn 
válasz született, modern válasz egy 
évszázadok óta feszítő kérdésre: 
hová vigyen az utad magyarság?

A Szent István-kápolna tö-
vében, a sokat látott óriás fe-
nyők ölelésében, szívet melengető 
együttlétben várta az összesereglett 
tömeg az előadást, melyre oly nagy 
titokban készültek az előadók. A 
Baróton élő, fiatal művészekből 
álló Transylmánia zenekar újszerű 
produkciója a múltból a jelenbe 
és onnan a jövőbe vezetett. Képet 
festett a zene és a tánc eszközével 
megjeleníthető, jelképekbe cso-
magolt, valóságos világunkról. 
Szemünk előtt elevenedett meg a 
meséből ismert Tündérszép Ilona, 
aki modern életünk tisztaságának 
a szimbóluma, ám vele is, mint 
velünk, naponta játszik az ördög, 
csábítja, kecsegteti, s nem átall 
felmászni a keresztre, forgatja, 
billegteti, megpróbálva nap mint 
nap cérnavékonyságú hit(ét)ünket. 
Félelmetesen valósághű kép tárult 
elénk: a mindennapok lélektelen 
robotjába kényszerített, a hazájából 

elvándorolni kénytelen, idegenné 
lett, kisemmizett, embertelen világ-
ba hajszolt, csupán munkaerőként 
kezelt emberről. Az uniformizáló-
dó, tömegcikk-gyártásra beállított, 
globalizált kultúrát kínáló nyugati 
világ csábító kihívása, a talmi 
csillogás kápráztató fénye feszítő 
ellentétbe került az „el ne add 
az ősi házat” évezredes erkölcsi 
parancsával. Egy-egy tájegység 
népviseletébe öltözött táncospárok 
táncaikkal jelölték ki határait annak 
a hazának, amelyet a történelem oly 
sokszor szabott egyre szűkebbre. 
Szászok, tótok, svábok, székelyek, 
szerbek, kunok, tatárok, törökök, 
s ki tudja, még miféle népek vére 
keveredik magyarságunkban. Ám 
egésszé a tudás teszi, amit évszá-
zadok óta nyelvünkön örökítnek 
egymásra a nemzedékek: „Apám 
mondd el a hegyek nevét, a völ-
gyek nevét, a vizek nevét. /Apám 
mondd el a rét nevét. /Hol élsz, 

hol halsz, hol izzad a nép./ Apám 
mondd el az erdők nevét, hol a fák 
adják a bölcsőt s a reményt./ Apám 
mondd el, ki vagyok én, s miért kell 
őrizni mondát, regét./ Mert el kell 
mondanod, tudnom kell, / mert el 
kell mondanom, tudniuk kell./ A 
hegyek, a fák, a völgyek, vizek, 
éltetnek engem s a népemet./ Mert 
el kell mondanod, tudnom kell, / 
mert el kell mondanom, tudniuk 
kell./ Áldjon vagy verjen a sors 
keze, itt élned, halnod kell.” Tehát 
bennünk a tudás, a megújulás, 
az újrakezdés, a folytatni akarás, 
a folyamatosság. A megszülető 
gyermekeinkben, a nekünk szánt 
földön hazát építeni akaró, őseik 
szokását tudó és tisztelő utókorban, 
akik mindennapos imáikból nem 
felejtik ki az óhajt, hogy: „legyen 
úgy, mint régen volt..., adjon Isten 
békességet, ezer áldást, reménysé-
get s minden jót!”

Zsákai Ildikó

Bihari Önkormányzatok Szövet-
sége Egyesülete a 10. SZÁMADÓ 
NAPOK keretében megrendezésre 
kerülő RAJZVERSENYRE pályá-
zatot hirdet.

A rajzverseny témája: „Tejben-
vajban Biharban” A technika és a 
méret szabadon választott.

A pályázatra két korcsoport 
munkáit várjuk: 
I. korcsoport:
 általános iskola 1-4. osztály
I. korcsoport:
 általános iskola 5-8. osztály

A rajzok beérkezési határideje: 
2007. október 1.  

Cím:
Bihari Kistérségi Iroda,

Berettyóújfalu,
Dózsa Gy. u. 17-19. 

A borítékon szerepeljen a be-
küldő pontos neve, címe, iskolája, 
valamint a „Tejben-vajban Bihar-
ban” jelige.

A rajzokat háromtagú szakmai 
zsűri bírálja el. Eredményhirde-
tésre a 10. Bihari számadó napok  
keretében megrendezésre kerülő 
„Tejben-vajban Biharban” című 
rendezvényen kerül sor 2007. 
október 11-én, (csütörtök) du. 15 
30-kor.

A verseny  díjazása:
Mindkét korcsoport 1-3. helye-

zettjei értékes ajándékcsomagban 
részesülnek!

Érdeklődni lehet az 54/ 500-
400, 54/500-174, 54/500-175-ös 
telefonszámon.

Mert tudnom kellPályázati
felhívás

– rajzversenyre

Fotó: Kari

A 2006. évi összbevétel -----------------455 ezer Ft
Összes költség ráfordítás ----------------423 ezer Ft
Szja 1% ------------------------------------150 ezer Ft
Tárgyévi eredmény ----------------------- 32 ezer Ft

Az alapítvány a gyermekotthoni szabadidős programokat támogatta.

A Segítő Kezek Alapítvány
közhasznúsági jelentése
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A Bihari Hulladékgazdálkodási 
Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy 
augusztus 31-én átadásra került az 
új hulladéklerakó telep. Szeptember 
3-tól kezdődően a hulladékgyűjtési 
és szállítási tevékenységet a kft. 
végzi a környező negyven bihari 
és sárréti településen.

Berettyóújfalu város hulladék-
szállítási rendje az alábbiak szerint 
alakul:
Hétfő délelőtt: A közületi konté-
nerek kiürítése után a Honvéd utca 
felől az alábbi utcákon közlekedik 
a gépjármű: Kossuth - Vass Jenő 
– Jókai – Hadik – Báthori utca 
eleje – Dobó – Rákóczi – Klapka 
– Battyhány utca eleje – Báthori 
– Tompa – Arany János – Bem tér 
– Bem utca alsó része – Budai N. 
A. – Batthány utca végig – Wes-
selényi – Agancs – Gábor Áron 
– Akácos – Földesi – Zöldfa – Béke 
utcákon.
Hétfő délután: Csalogány – Rózsa 
F. – Batsányi – Tóth Á. – Nefelejcs 
– Zöldfa u. – Bem u. – Deák F. – 
Wesselényi u. alsó része – Keskeny 
u. – Szondi u., - Tardy – Kodály 
– Krúdy – Vécsei – Szökő – Bartók 
– Móricz utcákon. Kb. 15 órától 
valamennyi lakótelep, és az ott lévő 
üzletek kerülnek sorra.
Kedd délelőtt: A közületek kon-
ténereinek kiürítése után Bihari 
– Munkácsi – Kinizsi – Nádor 
– Csillag – Nap – Hold – Szabadság 
– Radnóti – Diófa – Tavasz krt. 
– Váci M. – Sinka I. – Szabadság 
– Maros – Sinka u. másik része 
– Thököly – Nádasdi – Kiss J. 
– Hérnekkert – Herpály – Szemere 
– Kisfaludy utcák.
Kedd délután: Lenkei – Szinyei 
– Semmelweis – Kerekes Gy. majd 
a közületi konténerek kerülnek 
sorra.
Szerda délelőtt: a Piac – uszo-
da konténereinek kiürítése után 
a Sinka – Nyáras – Jegyzőkert 
– Bethlen – Fazekas – Balassi 
– Vajda – Benczúr – Illyés Gy. 
– Babits – Jegyzőkert – Kádár 
– Belső major – Szabó Pál – Kréta-
köz – Hajdú utcai zug.
Szerda délután: Kádár – Széche-
nyi – Nagyváradi – Dózsa Gy. 
– Vágóhíd – Kőrösi – Botond – Kert 
– Szigligeti – Attila – Népliget 
– Táncsics – Hétvezér utcák.
C s ü t ö r t ö k  d é l e l ő t t : 
Berettyószentmárton alábbi utcái: 
Morotva – Vadász – Révész – Öly-
vös – Liszt F. – Tinódi – Alkotmány 
– Sport – Csónak – Ladik – Pákász 
– Csikász – Madarász – Makó 
– Halász – Nadányi utcák.
Csütörtök délután: Hullám – Pus-
kin – Bócsi – Irinyi – Blaha L. 
– Rozgonyi – Tóhát – Határ – Aradi 
– Temesvári – Puskin – Kosz-
tolányi – Kodormány – Szegfű, 

Berettyólapos – MÁV Állomás és 
szolgálati lakásai.
Péntek délelőtt: A közületek kon-
ténereinek kiürítése után az Árpád 
utca felől haladva – Eötvös – Nagy 
S. – Bessenyei – Bajza – Damjanich 
– Zrínyi – Petőfi – Bocskai – Árpád 
– Jászai M. – Szillér – Bercsényi 
– Malom – Toldi – Magyar ut-
cákon.
Péntek délután: Török B. – Bánk 
bán – Erkel – Katona – Egressy B. 
– Köztársaság – Ady E. – Kazinczy 
– Szabolcska – Tarcsai – Vadaskert 
– Juhász Gy. – Móra F. – Kőrösi Cs. 
S. utcákon. Kb. 15 órától valameny-
nyi lakótelep és az ott lévő üzletek 
kerülnek sorra.

Tájékoztatjuk a lakóközössége-
ket is, hogy az eddigi gyakorlattól 
eltérően ezután a hétfő és péntek 
délutáni órákban lesz a hulladékel-

szállítás a lakótelepeken. Kérjük, 
ennek megfelelően helyezzék ki 
a hulladékgyűjtő edényzeteiket 
(kukákat).

A közületi és vállalkozói egy-
ségek az új szerződések meg-
kötésekor tájékoztatást kaptak a 
hulladékgyűjtés rendjéről.

Szeptember 1-jétől csak a kft. 
által kiosztott hulladékgyűjtő edé-
nyeket (kukákat) ürítjük ki. Kérjük 
a lakosságot, hogy a hulladék-
szállítás zavartalan lebonyolítása 
érdekében szíveskedjenek velünk 
együttműködni, hogy a szolgáltatás 
minél kevesebb gondot okozzon 
valamennyiünk számára. Az esetle-
ges kezdeti kellemetlenségek miatt 
megértésüket előre köszönjük,  
további jó együttműködést remélve 
tisztelettel:
Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.

Zsófit egy Internet Caféban 
ismertem meg. A négyévesek cser-
fessége és szőkeségének összes 
bája vonzóvá tette a kis helyiség 
valamennyi résztvevője számára. 
A kislány édesanyja „rövid időre” 
kérte meg az alkalmazottat, hogy 
figyeljen gyermeke netezésére, 
amíg ő ügyei után fut. A flegma 
huszonéves felelőtlen ígéretéből 
kevés valós figyelmet lehetett 
remélni, de az anya már ezt nem 
érzékelte, mert a dolga sürgős 
elintézésre szorult. Mellettem 
kapott helyet a kislány, aki gya-
korlott mozdulattal hívta életre a 
számítógépből kedvenc játékát, 
ami nem egy rongybaba vagy 
egy állatokról szóló tanmese volt. 
A virtuális valóság szerint Zsó-
finak egy majmot kellett volna 
megmentenie üldözőitől vagy a 
természet csapdáiból. Természe-
tesen pontvadászat is folyt, és a 
majomnak több élete is lehetett. 
Elmélyült figyelemmel, az egész 
testét igénybe vevő mozdulatokkal 
próbálta a klaviatúra gombjaival 
óvni állatkáját a veszélyektől. Ha 
nyerésre állt, boldogan sikoltozott, 
ha hálót font köré az ellenség, még 
vadabbul verte a nyilakat. Egy idő 
után elfelejtettem a saját dolgomat, 
figyeltem a kislányt, és kérdések 
rohanták meg az agyamat. Va-
jon tud-e beszélni ez a gyerek? 
Magyarul! Megismeri-e valaha a 

magyar népmeséket, a mondóká-
kat, népdalokat. Szeretni fogja-e 
a babáját, mint őt szereti az édes-
anyja, hogy játékában oldódjanak 
a feszültségei, és raktározódjanak 
örömei. Kifejlődnek-e normálisan 
az izmai, hogy bírja a reá váró fi-
zikai megterheléseket? Lesznek-e 
barátai, szerelmei, nem csak vir-
tuálisan? Megtapasztalhatja-e az 
adni örömét és a kapni nehézségét! 
Kérdések tolultak fel bennem, 
amire nem volt ott és akkor válasz, 
de a kérdések aktuálisak és valós 
problémákat fednek. A „rövid idő” 
két órát jelentett a gyerek életéből, 
ami nem a valós világban zajlott. 
A hosszú távú hatását pedig senki 
sem tudja mérni, értékelni. Fel-

gyorsult világunk számítógéppel 
vezérelt rendszerei bizonyosan 
igénylik a felkészült szakemberek 
létét, de ez csupán egy szerep a 
többi közül. Emellett anyák, ba-
rátok, háziasszonyok, feleségek, 
munkatársak, vásárlók, ügyinté-
zők, tanulók – az aktuális igények 
szerint – lesznek a korábbi cserfes, 
szőke kislányok. S talán a fenti 
szituáció a legkevésbé szolgálja a 
földi, társadalmi szerepek kialaku-
lását egy bontakozó lélekben! Mi 
lehet a megoldás? Az is bennünk, 
szülőkben, pedagógusokban, tár-
sadalomban élőkben van. S így 
iskolakezdés táján érdemes erről 
szakemberként is gondolkodni.

Zsákai Ildikó

Hitelügyintézés díjmentesen
Jelzáloghitelek: lakásvásárlásra, építésre, felújításra,

kedvezőtlen kamatozású hitelek kiváltására
és szabad felhasználásra is.

Hívjon! Segítek!
Keresse a legjobb lehetőséget!

Megtakarított pénzét tartsa euróban. Kimagasló hozamok!
Hitel — Befektetés — Biztosítás                                                 

Érdeklődni: Rinyu Sándor 30 207-5580

GÉPKÖLCSÖNZÕ
bontókalapácsok,  ütvefúrók,

döngölõgépek, körfûrész, 
szõnyeg- és kárpittisztító, 

fûnyíró, sövényvágó, csiszoló, 
permetezõ, lapvibrátor 
(viacolor lappal is) ...

Berettyóújfalu, Krúdy Gy. u. 5. 
(a kórház mellett)

Telefon: (54) 401-183

A Berettyóújfalu Város Sport-
jáért Közalapítvány a 2006. évben 
tevékenységét kiemelten közhasznú 
formában végezte, vállalkozási te-
vékenységet nem folytatott. Felada-
ta: a sport támogatása. Összes be-
vétele 82.000 Ft, mellyel szemben 
103.000 Ft kiadás realizálódott. 
A kuratórium tagjai munkájukat 
díjazás nélkül, társadalmi munká-
ban végezték. Az alapítványnak 
munkaviszonyban vagy a PTK 
szerinti szerződéses jogviszonyban 
foglalkoztatott sportolója nincs. 
Az SZJA 1%-a 81.000 Ft, amiből a 
BMSE kézilabda szakosztályt és a 
Bihari Természetbarát Egyesületet 
támogatta. A részletes közhasznú-
sági jelentés bárki számára meg-
tekinthető a polgármesteri hivatal 
titkárságán, Berettyóújfalu, Dózsa 
Gy. út 17-19. sz. alatt.

Kovács Zoltán
kuratóriumi elnök

* * *
A Berettyóújfalu Városért Köz-

alapítvány a 2006. évben tevé-
kenységét kiemelten közhasznú 
formában végezte, vállalkozási 
tevékenységet nem folytatott. Tevé-
kenysége a kulturális örökség meg-
óvása, műemlékvédelem. Összes 
bevétele: 1.873.000 Ft, melyből 
762.000 Ft vállalkozóktól kapott 
támogatás, 1.073.000 Ft magán-
személyek, egyéni vállalkozók 
adománya az „56-os emlékmű” 
építéséhez, az APEH 1% vissza-
utalása 32.000 Ft a különbözet 
6.000 Ft egyéb bevételből tevődik 
össze. A bevételekkel szemben 
2.345.000 Ft kiadása keletkezett, 
melyből 1.330.000 forintot az „56-
os emlékmű” építéséhez, 500.000 
forintot a városnapi rendezvények 
lebonyolításához adott az alapít-
vány – kuratóriumi döntés alapján 
– az önkormányzatnak támogatás 

címen. Nyomdai és egyéb szol-
gáltatásra 421.000 forintot, egyéb 
kiadásra 94.000 forintot használt 
fel. A kiadások és bevételek közötti 
túlköltekezés fedezete: az előző évi 
pénzmaradvány. Tartós adományo-
zásra szerződéskötés nem történt. A 
kuratórium tagjai munkájukat díja-
zás nélkül, társadalmi munkában 
végezték. Az SZJA 1%-a 32.000 
Ft, amit elpusztult történelmi em-
lékek helyreállítására fordított. A 
részletes közhasznúsági jelentés 
bárki számára megtekinthető a 
polgármesteri hivatal titkárságán, 
Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-
19. sz. alatt.

Kocsis Csaba
kuratóriumi elnök

* * *
A Berettyóújfalu Sportjáért 

Közalapítvány köszönetet mond 
mindazoknak, akik adójuk 1%-ának 
felajánlásával anyagi segítséget 
nyújtottak. Az alapítvány a befolyt 
81.112 forintot a város utánpótlás 
csapatainak támogatására fordította. 
Adószám: 19128678-1-09. Számla-
szám: 10200380-34111291.

Köszönettel:
Kovács Zoltán

kuratóriumi elnök
* * *

A Berettyóújfalu Városért Köz-
alapítvány ezúton mond köszönetet 
azoknak, akik 2005-ben adójuk 

1%-val támogatták az alapítványt 
céljának megvalósításában. A befi-
zetett 32.460 forintot az elpusztult 
történelmi emlékek helyreállítására 
fordítjuk. Adószám: 18548169-
1-09. Számlaszám: 10200380-
34113248.

Köszönettel:
Kocsis Csaba

kuratóriumi elnök
* * *

A Berettyóújfalui Gyermekkert 
Óvodáért Alapítvány nevében 
köszönetet mondok mindazok-
nak, akik 2007-ben felajánlották 
előző évi személyi jövedelemadó-
juk 1%-át alapítványunknak. Az 
APEH által átutalt 54.227 Ft-ot az 
alapítvány céljainak megfelelően 
a gyerekek képességeinek fej-
lesztéséhez szükséges anyagok, 
eszközök beszerzésére használtuk 
fel. A következő adóbevallási 
időszakban is szeretettel várjuk a 
támogatásaikat! 

A Berettyóújfalui Gyermekkert 
Óvodáért Alapítvány adószáma: 
18556025-1-09.

Mindennemű anyagi és tárgyi 
támogatást szívesen veszünk!
Számlaszámunk: 61100082-
17086952  (Pocsaj és Vidéke 
Takarékszövetkezet Berettyóújfalui 
Kirendeltsége).

Szabóné Gál Mária,
a kuratórium elnöke

A Bihari Önkormányzatok Szövetsége Egyesülete FŐZŐVERSENYT  
hirdet a 10. BIHARI SZÁMADÓ NAPOKKAL párhuzamosan zajló 
„TEJBEN-VAJBAN BIHARBAN”  rendezvény keretében.

A rendezvény helye: Berettyóújfalu, városi sportcsarnok
Időpontja: 2007. október 11-13. 

A főzőverseny ideje: 2007. október 13. (szombat), de. 10 óra
Várjuk baráti társaságok, civil szervezetek, munkahelyi csapatok 

jelentkezését a térség összes településéről.
Nevezési határidő:  2007. szeptember 21.

Cím:  Bihari Kistérségi Iroda 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Jelige: „Tejben-vajban Biharban”
Nevezni olyan ételekkel lehet, amely tejterméket tartalmaz.
Az elkészített ételeket szakmai zsűri értékeli. Jelentkezéskor kérjük, 

hogy a csapatok jelöljék meg a résztvevők létszámát. A recepteket és 
készítőjük nevét „Vásári receptfüzetben” kívánjuk megjelentetni, ezért a 
nevezéssel egyidejűleg a receptet is szíveskedjenek megküldeni. 

Az ételek bármilyen módon elkészíthetők (pl. sütés, főzés, grillezés), 
amennyiben elektromos áramra van szükségük, kérjük nevezéskor ez irá-
nyú igényüket jelezzék. A főzéshez tűzifát biztosítunk, egyéb felszerelésről 
és alapanyagról a csapatok gondoskodnak.

A verseny további részleteiről érdeklődni lehet az 54/500-175, 54/500-
400-as telefonszámokon.

Főzőverseny

A hulladékszállítás rendje
Berettyóújfaluban

Bár még javában folynak a csatornaépítés utómunkálatai, szeptember 
elején újabb beruházás kezdődött városunkban. Egyelőre ebből csak a 
felvert járda látszik a József Attila utcán, de a FiberNet Zrt. tájékoztatása 
szerint társaságuk fejlesztő tevékenységének keretében Berettyóújfalu 
térségében is megkezdte hálózatának átépítését, amely várhatóan ez év 
decemberében kerül átadásra. Az új hálózatnak köszönhetően megújul a 
városban a kábeltelevíziós szolgáltatásuk, elérhetővé válik a széles sávú 
internet, illetve a vezetékes telefon szolgáltatásuk is. A társaság azt ígéri, 
hogy a beruházás után kiváló képminőséget és kiemelkedő üzembizton-
ságot nyújtanak előfizetőiknek, és különböző díjszabású és tartalmú cso-
magok közül választhatnak majd. Több mint 50 magyar és idegen nyelvű 
csatornát kínálnak a szolgáltatásaikat igénybevevőknek.

Milyen volt szőkesége?

Közhasznúsági jelentések

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: illusztráció   
 (Internet)
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Felhívás!

A Sinka István Városi Könyvtár az „Összefogás a könyvtárakért” 
országos programsorozathoz kapcsolódva „Két tündér gyereke voltam 
…” címmel irodalmi fejtörőt szervez a 90 éves SZABÓ MAGDÁRÓL 
felnőttek és középiskolások számára.

Érdeklődő olvasóink feladatlapok kitöltésével vehetnek részt a verseny-
ben, melyeket a városi könyvtár felnőtt kölcsönzőjében igényelhetnek.

A feladatlapok leadási határideje: 2007. szeptember 28., péntek.
Az ünnepélyes eredményhirdetés 2007. október 7-én a KÖNYVES 

VASÁRNAPON lesz a könyvtár olvasótermében.
Szabó Magdáról előadást tart, a vetélkedőt értékeli, és a díjakat átadja 

dr. Rácz Magdolna, a nyíregyházi Jósa András Múzeum irodalomtörté-
nésze. Minden kedves résztvevőnek eredményes megfejtést és jó játékot 
kívánunk!

BABAKIÁLLÍTÁS
A Sinka István Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára Babakiállítást 

rendez, ahová várjuk kedves, kedvenc babáitokat.
A kiállítás megnyitása: 2007. október 7-én a Könyves vasárnapon.
Hozd el! Mutasd meg mindenkinek!
A babákat a 2007. október 5-ig vesszük át a Gyermekkönyvtárban.

A Sinka István Városi Könyvtár dolgozói

Irodalmi fejtörő

„Lenn az alföld tengersík vidékin 
/ Ott vagyok honn, ott az én vilá-
gom;” – írta Petőfi Az Alföld című 
versében. Nekünk, az Alföldön élő 
embereknek, valóban ez a szűkebb 
hazánk, az otthonunk. Az ismeretlen 
utáni vágy, hazánk szép tájainak, 
történelmi emlékhelyeinek a meg-
ismerése, a hegyvidék adta látvány 
csodálata azonban számunkra is 
vonzó. 

Ezért is választotta a Tájak-Ko-
rok-Múzeumok Egyesület bihari 
tagcsoportja négynapos kirándulása 
céljául Észak-Magyarországot. 
Ezen a nyáron a zempléni hegy-
ségben tettünk utazást. A Debrecen, 
Nyíregyháza, Rakamaz, Tokaj 
útvonalon már a kora délelőtti órák-
ban Sátoraljaújhelyen voltunk. Itt 
kerestük fel a régi zsidó temetőben 
a „csodarabbi” sírját, aki állítólag 
meggyógyította a gyermek Kossuth 
Lajost, és nagy jövőt jósolt neki. 
„Te leszel a néped zászlóhordo-
zója” – mondta a rabbi. Előadást 
hallhattunk a zsidóság múltjáról, 
jelen életükről. Majd a piarista 
templom megtekintése követke-
zett, ahol csodálattal szemléltük a 
hársfára festett szentképeket és az 
1501-ből származó kőlapos órát. A 
Kazinczy-múzeumban megismer-
hettük a Zemplén állat- és madár-
világát. Láthattuk Kazinczy Ferenc 
nyelvújító néhány megmaradt 
használati tárgyát, bútorát, majd a 
Magas-hegyi libegő következett. 
Az ország leghosszabb függőszé-
kes libegője 2001 decemberétől 
működik. Hossza 1332 méter. 19 
perc alatt visz fel a hegy csúcsára. 
A 46 főből 40 merész vállalkozó 
gyönyörködhetett a hegy csúcsán 
a zempléni hegyek és a Bodrogköz 
panorámájában. Körülbelül 3 km-
re innen található Széphalom, ahol 
Kazinczy Ferencről, életútjáról, 
munkásságáról hallottunk részle-
tes ismertetőt, majd a sírkertben 
felkerestük a családi sírokat. Ez 
a hely már a reformkorban zarán-
dokhely lett. A Zemplénben járva 
Hollóházán a világhírű Porcelán 
Múzeumot feltétlenül látni kell. A 
kétszintes múzeumban időrendben 
láthatók a tárgyi és írásos emlékek 
a kezdetektől napjainkig. A gyár 
története 1777-ig nyúlik vissza. 

1954-ben tértek át a művészi por-
celán gyártására. Az 1970-80-as 
éveket a Szász-korszaknak neve-
zik, mert Szász Endre grafikus- és 
festőművészhez kötődik. A művész 
és a gyár együttműködését vázák, 
fali tálak és a hegedűkészítés jelzi. 
A falu feletti domboldalra építették 
a sátor alakú modern templomot 
1967-ben. Ide porcelánkálvária 
vezet, a lépcső mentén helyezték el 
a stációképeket, melyeket különle-
ges technikával vittek porcelánra. 
A látvány lenyűgöző volt. Délután 
kellemes kikapcsolódást jelentett 
az Állami Erdei Kisvasúton utaz-
ni, Pálházáról Kőkapu állomásig 
vonatoztunk. Majd jó egyórás 
gyalogséta következett a friss he-
gyi levegőn és a romantikus erdei 
ösvényen. Este közös szalonnasütés 
zárta a napot. 

Harmadnap nagy megpróbál-
tatás állt előttünk. Felmenni, mit 
menni, felmászni a füzéri várhoz. 
A füzéri várat a Várhegy 552 méter 
tengerszint feletti dácitkúpján épí-
tették fel. Jó órás előadás után, me-
lyet a vár kápolnájában hallgathat-
tunk meg, sétálgattunk a várfalon, 
és gyönyörködtünk a tájban. Csak 
megjegyezném, hogy húsz évestől 
hetven év feletti is volt köztünk, és 
sikeresen helytállt. Dicséret neki 
ezért. Ebéd után a füzérradványi 
Károlyi-kastély felújított termei-
ben sétálgattunk. Ezután pihentető 
Activity játékunk felfrissülést, jó 
hangulatot hozott vacsora előtt. És 
máris pakolhattunk. Eltelt három 
nagyon hasznos, kellemes napunk. 
A negyedik már a hazautazást is je-
lentette. Útban hazafelé a sárospa-
taki vár látogatása töltötte ki a nap 
nagy részét. Örömmel nyugtáztuk, 
hogy idegenvezetőnknek nem volt 
ismeretlen Berettyóújfalu. Nagy 
megelégedéssel mesélte, hogy 
városunkból a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola tanulói minden 
évben felkeresik a Rákóczi-várat. 
Azért úton hazafelé Tokaj sem 
maradt ki. Egy borospince-látoga-
tás még belefért. Az esti órákban 
ért haza kis csapatunk. Kedves, 
tartalmas nyári emlék. Jó vissza-
gondolni rá.

Jankuly Jánosné,
a Bihari Tagcsoport vezetője

Négy nap
Észak-Magyarországon

Nincs munkahelye megfelelő végzettség hiányában?
Van munkahelye, de szabadidejében szeretne tanulni?

Mindezt a lehető legkedvezőbb áron?
Az Eötvös József Szakképző Intézetben 4100 Berettyóújfalu, 

Eötvös u. 1. Telefon: 54/500-047, 402-071.
Iskolánk felnőttképzési rendszerben az alábbi szakmák

oktatását indítja:
– Kereskedő – vállalkozó
– Vendéglátó – vállalkozó

– ABC eladó
– Pénztárgépkezelő

– Szakács
– Aranykalászos gazda

A képzés kezdési időpontja: szeptember hónapban.
A képzésben résztvevők a vizsga sikeres teljesítse után

OKJ-s bizonyítványt kapnak!
Bővebb felvilágosítás: Varga Sándor, 54/500-047, 30/626-9356

A NÉPMESE NAPJA
A Sinka István Városi Könyvtár 

a Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtárhoz csatlakozva rajz- és 
mesemondó pályázatot hirdet a 
Népmese napja tiszteletére általá-
nos iskolások részére.

„Él a mese s száll tovább...”
Mesemondó verseny

Nevezni 2 korcsoportban (6-10; 
11-14 éves) egy szabadon választott 
népmesével lehet.

Felhasználható idő: maximum 
5 perc

Jelentkezési határidő: 2007. 
szeptember 20. 

Mindkét korcsoport első he-
lyezettje részt vesz a Méliusz-
könyvtárban a mesemondó verseny 
döntőjén.

Legkedvesebb mesém, mese-

hősöm című pályázatunkra magyar 
népmeséhez készített illusztrációt 
várunk. A pályázók bármilyen 
rajztechnikát alkalmazhatnak. A 
pályaműveket A/4-es méretben, 
az illusztrált mese címével kérjük 
beküldeni.

A legjobb 6 pályamunkát a 
Méliusz-könyvtárban kiállítják és 
díjazzák.

A pályamunkák leadási határ-
ideje: 2007. szeptember 20.

Jelentkezni és a pályamunká-
kat leadni a Sinka István Városi 
Könyvtár Gyermekkönyvtárában

Cím: 4100 Berettyóújfalu, Kál-
vin tér 1. sz.

Telefon: 06/ 54-500-207, 06/ 
30-487-2087

Szabó Istvánné gyermekkönyv-
tárosnál lehet.

Nem kis feladatot vállal fel, 
nem kevés munkát vesz a nyaká-
ba az, aki ma az oktatásügyben 
dolgozik, különösen akkor, ha 
a gyerekeken kívül valamilyen 
területen a dolgozókért vagy 
egész intézményért, netán ösz-
szevontan intézményekért vállal 
felelősséget. Közismert, hogy 
Berettyóújfaluban 2007. július 
1-jétől a fenntartó önkormányzat 
az óvodákat követően az általános 
iskolák összevonására kénysze-
rült a feladatok racionalizálása, 
a finanszírozhatóság biztosítása 
érdekében. A Hunyadi Mátyás Ál-
talános Iskolát a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolához, a Széchenyi 
István Általános Iskolát pedig a 
József Attila Általános Iskolához 
kapcsolták. Ez utóbbi intézménybe 
tagolódott az eddig önálló Nevelé-
si Tanácsadó és Logopédiai Intézet 
is. Bár még csak egy hete indult 
el a 2007/2008-as tanév, és nin-
csenek az összevont intézmények 
működéséről tapasztalatok, az is-
kolák igazgatóit mégis arra kértük, 
vázolják fel olvasóink, az érintett 
szülők, gyerekek számára, milyen 
élet is várható ebben a tanévben az 
összevont intézményekben. 

Elsőként Kovács Zoltán, a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
igazgatója válaszolt kérdéseinkre, 
a következő számban Gombos 
Jánosnét kérdezzük a József Attila 
Általános Iskola Nevelési Tanács-
adó és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény minden-
napjairól.

– Hogyan érintette a gyerekeket 
és a dolgozókat a Rákóczi- és Hu-
nyadi-iskolában az összevonás?

–  Az összevont intézményben 
562 tanuló kezdte meg az új tanévet 
32 pedagógussal és 12 technikai 
dolgozóval. Mindkét tagintézmény-
ben már a tavasz folyamán egy-egy 
takarítói állást megszüntettünk, 
amelyet az összevonás után újabb 
státusz-megszüntetések követtek. 
Három pedagógusunk állása sze-

rencsére nyugdíjba vonulással, a 
pedagógiai asszisztensi státuszunk 
viszont elbocsátással szűnt meg. 
Alapfeladatainkat így el tudjuk 
ugyan látni, de a magas bejárói ta-
nuló létszám miatt reánk háruló fel-
adatok ebbe a pedagógus létszámba 
már nincsenek bekalkulálva. Ezek 
ellátását munkaügyi központos 

támogatású közhasznú, pedagógus 
végzettségű munkaerővel oldjuk 
majd meg, amihez az önkormány-
zattól kértünk, és jelenlegi állás 
szerint kapunk is segítséget. A 
technikai dolgozók is maximális 
terheléssel tudják csak elvégezni 
feladataikat, egy ember kiesése 
viszont már zavarokat okozhat a 
munkában. 

Az intézmény összevonást a 
tanulók érezték meg a legkevésbé, 
minden meglévő osztály, minden 
tanulócsoport tovább működik 
mindkét tagintézményben, és a 
tanulócsoportok összetétele is – a 
szokásos mozgásokat kivéve – vál-
tozatlan maradt. A pedagógusok 
körében nagyobb lesz a „mozgás”, 
a teljesebb szakos ellátottság ér-
dekében három pedagógusunk 
mindkét intézményben tanítani 
fog, a többiek továbbra is eddigi 
iskolájukban dolgoznak. 

– Mennyire lehet biztosítani 
ilyen helyzetben a két tagintézmény 
szakmai önállóságát?

– Eltökélt szándékunk – és 
ebben a fenntartó is partner –, hogy 
csak olyan mértékben avatkoz-
zunk be egymás életébe, adjuk fel 
függetlenségünket, amennyire az 
feltétlenül szükséges.  Arra törek-
szünk, hogy minél több önállósága 
legyen a tagintézményeknek, hogy 
megmaradjanak azok az értékek, 

hagyományok, tevékenységek, 
amelyeket az iskolák eddig is vé-
geztek.  Elcsépelt mondás, de igaz, 
hogy minden rosszban van valami 
jó. A tanév folyamán igyekszünk 
úgy működni, hogy e mondás jó 
része legyen érzékelhető a gyere-
kek és a szülők számára ebben a 
helyzetben. Pedagógusaink szak-
mai tapasztalataikat, tudásukat 

egymásnak átadva emelkedhet az 
oktató-nevelő munka színvonala, 
a világ kicsit kitárul körülöttünk, a 
pedagógusok és a gyerekek körében 
egyaránt sok új ismeretség, barát-
ság köttethet. A tervezett közös 
programok, rendezvények, szak-
mai találkozók, a jövőben együtt 
megrendezendő sport, kulturális, 
tanulmányi versenyek jó színteret 
és alkalmat teremtenek ehhez. 

Ennek szellemében készítettük 
el munkatervünket mi, intézmény-
vezetők, a szakmai munkaközössé-
gek, a diákönkormányzatok, és így 
fogjuk átalakítani némi gyakorlati 
tapasztalattal is felvértezve a tanév 
folyamán alapdokumentumainkat, 
amelyek kidolgozásánál szintén a 
maximális önállóság megtartására 
törekszünk. Csak olyan mértékben 
fogunk módosításokat eszközölni, 
amennyire a törvényi háttér és az 
akadálymentes működés kész-
tet bennünket. A jövőt illetően 

én bizakodó vagyok, optimiz-
musom alapja az önkormányzat 
segítőkészsége, pedagógusaink  
gyermekszeretete, tettrekészsége, 
örök optimizmusa,  hiszen mind-
annyiunk számára legfontosabbak 
a gyerekek, akiért aggódunk, és 
akikért tenni akarunk. 

L. M.

A Bihar néptánc együttes 
június végén Görögországban, 
Leptokárián járt vendégszereplé-
sen. Másodjára hívtak bennünket 
vissza a görög szervezők ebbe a 
hangulatos tengerparti kisvárosba.

Húszórás buszozás után érkez-
tünk meg az Olimposz lábához, 
ahol rekkenő hőség fogadott ben-
nünket. 

Az egyhetes ottlétünket hét kö-
zepén egy egész napos kalózhajós 
kirándulás színesítette, és a tengeri 
sünök szomorították. Ezen a napon 
tapasztaltuk meg, hogy milyen 
meleg is a 45 oC, de akkor még 
nem tudtuk, hogy augusztusban 
nálunk is lesz hőségriadó. Ilyen 
melegben öltöttük magunkra a 
táncruhákat, hogy megmutassuk a 
nagyérdeműnek a tudásunk legja-
vát. A közönségünk igazán európai 
volt: néztek bennünket hollandok, 
franciák, magyarok, lengyelek is. 
A magyar turisták közül többen 

odajöttek hozzánk személyesen is 
gratulálni. 

Pihenésre is volt alkalmunk, és 
az egyébként nyugodt Égei-tenger 
az utolsó napon „meghullámfür-
dőztette” a tánccsoportot.

Sok táncosunk először volt 
külföldi vendégszereplésen, mivel 
a Bihar táncegyüttes utánpótlás 
csoportjaiból – a Kökény és a 
Csicseri együttesből – is utaztak 
táncosok.

Ugyan a nyári szünet elején 
jártunk Görögországban, de az 
iskolakezdéskor is friss élmény-
ként meséltünk a többieknek a 
vendégszereplésről.

A megérdemelt pihenés után 
szeptemberben új lendülettel kezd-
jük el a táncpróbákat, rábaközi 
és galgamenti koreográfiákat ta-
nulunk, és egy nagy közös pro-
dukcióra készülünk a Nagyvárad 
táncegyüttessel.

Bihari néptánc együttes

Élet az összevont iskolákban I.

Görögországban jártunk!
Fotók: Kari
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A Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ 2007 októberében kiál-
lítást rendez levente- emlékekből.

A Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ – mint az 1927-ben 
átadott Levente-ház utódintéz-
ménye – várja egykori leventék 
tárgyi emlékeit, fotóit, könyveit, 
visszaemlékezéseit, egyenruháit, 
melyekből a kiállítást rendezi.

Az emlékek felkutatásához 
kérjük a volt leventék és család-
tagjaik segítségét. A tárgyakat 
október 10-ig várjuk a művelődési 
központba. A programról részletes 
felvilágosítás kérhető a művelődési 
központ népművelőitől (Solymosi 
Rudolfné, Lisztes Éva) személye-
sen vagy telefonon (402-014). 

* * *
EGÉSZSÉGNAP

Október 3.
14.00 – 20.00 a művelődési köz-

pont nagytermében „Fűben-
fában orvosság ősszel”. Több 
előadásból álló, sokszínű bemu-
tatóval ingyenes Egészségnapot 
szervezünk.  

* * *
„EZERARCÚ
NÉPFŐISKOLA…”

Október 5-6.
Október 5., péntek 14.00 óra: a 

konferencia megnyitása
14.15 óra: „Partnerség a közmű-

velődésben – civil szervezetek 
lehetőségei” dr. Szabó Irma, 
OKM osztályvezető előadása

15.00 óra: Karácsony Sándor és a 
népfőiskola

Fábián Gyula, tanár, újságíró 
előadása

16.15 óra: „Tessedikkel a XXI. 
századba” – Második Esély 
Iskola
– A közösségi kezdeményezés 

szerepe a munkaerő-piaci 
diszkrimináció megszünte-
tésében. Előadó: Mihályfi 
Márta, a Magyar Népfőisko-
lai Intézet igazgatója

– A „Tessedikkel a XXI. szá-
zadba” projekt bemutatása. 
Előadó: Lázár Zsolt, a Fej-
lesztési Partnerség vezetője

– A képzés filozófiája, fel-
építése, szerkezete. Előadó: 
Molnár Istvánné, a képzési 
munkacsoport vezetője

– Toborzás és utánkövetés. 
Előadó: Hodálik Pál, szakmai 
közreműködő

– A MEI modulok értékelése, 
a kompetencia alapú képzés 
eredményei. Előadó: dr. Sz. 
Tóth János, szakmai közre-
működő

20.00 óra: A tanácskozás résztve-
vőinek kötetlen beszélgetése

Október 6. szombat
8.30 óra: Szekcióülések
– Felnőttképzés és munkaerő-

piac
– Önkormányzatok – civil szer-

vezetek – partnerség
– Kompetencia alapú felnőttkép-

zés
11.00 óra: Szekcióvezetők beszá-

molója
11.30 óra: A konferencia zárása. 

Előadó: dr. Sz. Tóth János, a 

Magyar Népfőiskolai Társaság 
elnöke

13.00 óra: A BINCISZ bemutatko-
zása, városnézés Nagyváradon 
Házigazda: dr. Fleisz János 
elnök
„VÁNDORFELHŐK FENN 

AZ ÉGEN” címmel NÓTAMŰ-
SOR

* * *
Ősztől újra indul a MAG 

– előadás-sorozat „TALPRA 
MAGYAR” címmel.

Október 2.: Előadó: Vukics Fe-
renc – Baranta-oktató „A ma-
gyar ember egy”

Október 16.: Előadó: Ozsváth 
Sándor – nyelvész „A magyar 
jelképrendszer sajátosságai”

November 6.: Előadó: Rózsa 
Péter – biogazda „Önfenntartó 
gazdálkodás”

November 20.: Előadó: Láposi 
Terka – Vojtina Bábszínház 
Közösségépítő – és megtartó 
szertartásaink megélése a koz-
mikus-évköri rendben

December 4.: Előadó: Koszecz 
Sándor – népművelő „Az egyén 
és közösség szerepe népmeséink 
tükrében.”

December 18.: a 2007-es év záró 
előadása

* * *
„VÁNDORFELHŐK FENN AZ 
ÉGEN”
címmel NÓTAMŰSOR
Október 18. csütörtök, 18 órától

Fellépnek: Bokor János nó-
taénekes, dr. Vígh Bertalan, a 
„daloló sebész”, Kótai Zsuzsa 
nótaénekes, Farkasné Berényi 
Márta nótaénekes, Szabó Sándor 
és Szabó Lajos nótaénekesek. 

A műsor zenei kísérője: Jere-
miás Béla és zenekara

Jegyek elővételben 1200 Ft-os 
áron a művelődési központban 
igényelhetők. 

Telefon: 54/402-014
* * *

ZORÁN-KONCERT
November 8. csütörtök, 19 óra
Élő koncert a Nadányi Zoltán 

Művelődési Központ nagyter-
mében.

Jegyek igényelhetők 3300 és 
3000 Ft-os áron a művelődési 
központban telefonon vagy sze-
mélyesen. Tel: 54/402-014

* * *
SZÍNHÁZ

Bérletes színházi előadás-so-
rozatot indítunk. Bérletek, jegyek 
elővételben a művelődési központ-
ban igényelhetők. (Személyesen 
vagy 54/402-014 telefonon)

Első előadás:
November 20-án, 18 órakor 

MÁGNÁS MISKA operett két 
felvonásban. 

A budapesti FOGI SZÍNHÁZ 
előadásában.

Augusztus 25-én Dániában, 
Rödby városában rendezték meg 
a Felnőtt fekvenyomó Európa-
bajnokságot, ahol 31 nemzet 196 
sportolója indult. Magyarországot 6 
női és 4 férfi versenyző képviselte. 
A nőknél a legjobb teljesítményt 
Nagypál Krisztina érte el, aki 56 
kg-os kategóriában 115 kg-os 
teljesítménnyel Európa-bajnoki 
címet szerzett. Berettyóújfaluból 
az Eötvös József Szakképző Intézet 
tanulója, Bazsó Roland vett részt, 
aki az egész mezőnyt tekintve a 
legfiatalabb versenyző volt. Ungai 
János testnevelő tanítványa 67,5 
kg-os súlycsoportban az előkelő 6. 
helyezést érte el, 160 kg-os telje-
sítménnyel.

Roland legközelebbi versenye 
a korosztályos Ifjúsági erőeme-

Sportsikerek az Eötvösben

lő világbajnokság lesz, melyet 
szeptember 4-én a franciaországi 
Toulonban rendeznek meg. Ezen 

a versenyen az Eötvös József 
Szakképző Intézet másik tanulója, 
Dudoma Attila is részt vesz.

Ungai János és tanítványai

Szép eredménnyel zárták 
a 2006-2007-es úszóévadot a 
Herpály Sportúszó Egyesület tag-
jai. Július 16-án Esztergomba utaz-
tak úszóink, ahol másnap a Szent 
István Kupa országos meghívásos 
versenyen képviselték városunkat. 
Az induló 8 csapat közül: Eszter-
gom, Pápa, Komárom, Csongrád, 
Sturovo, Római SE, UTE és Be-
rettyóújfalu, sikerült a 2. helyezést 
megszereznünk. A versenykiírási 
korlátok és családi nyaralások miatt 
erősen hiányos csapatunk eredmé-
nyével azért is elégetettek lehetünk, 
mert az egyéni versenyszámok 
összesítésében mindenkinél jobb-
nak bizonyultak úszóink. Sőt még 
a váltószámokban is győztünk, de 
az Esztergomiak több váltócsapat 
indításával 4 pont előnyre tettek 
szert, amivel otthon tartották a 
győztesnek járó serleget. Elhoztuk 
viszont „A verseny legeredménye-
sebb versenyzője” díjakat, amit 
a leányoknál Bene Krisztina, a 
fiúknál Mihucz Márton vehetett 
át. Teljesítményük fölényesen 
kimagaslott a mezőnyből, hiszen 
minden versenyszámban, amiben 
rajtkőre állhattak, elsőként csaptak 
a célba.

Érmesek:
Bene Krisztina ’94: 1. 100 m gyors, 

1. 100 m mell, 1. 100 m hát

Mihucz Márton ’95: 1. 50 m gyors, 
1. 50 m mell, 1. 50 m hát

Drimba Lilla ’93: 1. 100 m gyors, 
1. 100 m mell

Kurtán Bettina ’96: 1. 50 m mell, 2. 
50 m hát, 3. 50 m gyors

Ökrös Renáta ’98: 1. 50 m mell, 3. 
50 m gyors, 3. 50 m hát

Nagy Norbert ’95: 3. 50 m gyors, 
3. 50 m mell, 3. 50 m hát

Laukó Zita ’95: 3. 50 m mell, 3. 
50 m hát

Bíró Levente ’97: 1. 50 m mell
Erdei Lívia ’92: 2. 100 m hát
Borsós Kristóf ’97: 2. 50 m hát

Tomola Györgyi ’92: 3. 100 m 
mell

Vígh András ’94: 3. 100 m gyors
Dózsa Boldizsár ’97: 3. 50 m mell

4×50m leány vegyes-váltó 1992-
93-94-95:

1. Erdei Lívia ’92, Bene Krisztina 
’94, Laukó Zita ’95, Kurtán 
Bettina ’96

4×50m fiú vegyes-váltó 1994-94-
96-97:

1. Mihucz Márton ’95,  Nagy 
Norbert ’95, Bíró Levente ’97, 
Borsós Kristóf ’97

Eredményes évadot zártak

Augusztus 19-én került sor 
ismét, immár 7. éve a Bihari lö-
vészverseny megrendezésére.

Kispuska kategória, hagyomá-
nyos fekve lövészet, nyílt irány-
zék, 20 lövés.

Négy klub képviseltette ma-
gát, a Debreceni Lövész Suli, a 
Derecskei Lövészegylet, Budapest 
Kawasaki SE és a Bihari Lövész-
klub. Negyven versenyző adta le 
nevezését, közülük kerültek ki a 
győztesek.

Az ünnepi lövészetet Szeifert 
Ferenc polgármester nyitotta meg, 
jelen volt még városunk rendőr-
kapitánya, dr. Lingvay Csaba is. 
Kilenc órakor hangzott el az első 
„tűz” vezényszó, majd délután 

13 órakor már az összesítések 
következtek.

Ebéd után volt az eredményhir-
detés, melyet Hegedűs Péter ve-
zetett le, a díjakat Szeifert Ferenc 
polgármester és Horogh Gábor 
tiszteletbeli elnök adták át. Hege-
dűs Péter elnök a klub és a veze-
tőség nevében egy emlékplakettel 
köszönte meg Horogh Gábornak 
40 évi fáradhatatlan munkáját. A 
verseny után lövész-dzsemborit 
tartottunk, sokféle fegyverrel és 
sok-sok érdeklődővel.

Helyezettek:
Férfi felnőtt:

1. Zsiga Zsombor
2. Szabó Gyula
3. id. Papp Péter

Női felnőtt:
1. Kósziné Szabó Erzsébet
2. Kovács Lászlóné
3. Kolozsváriné Pálfi Ildikó

Ifjúsági:
1. Kovács Krisztina
2. Sági Zoltán
3. Ifj. Asztalos László

Csapat:
1. Derecske
2. BLK
3. BLK

– hazai mérkőzések –
Szeptember

22., szombat, 16 óra: BUSE – Várda SE
Október

6., szombat, 15 óra: BUSE – Balkány
20., szombat, 15 óra: BUSE – Nagyecsed

November
3., szombat, 14 óra: BUSE – Ibrány

17., szombat 13 óra: BUSE – Nyíradony

Hetedik Bihari
lövészverseny Labdarúgás

BUSE – Sényő 0:3
Mátészalka – BUSE 1:1
BUSE – Hajdúnánás 1:1
BUSE – Nyíregyháza 0:2 

U-19
Sényő – BUSE 1:3

BUSE – Mátészalka 11:0
Hajdúnánás – BUSE 0:4
Rakamaz – BUSE  1:5

U-16
Sényő – BUSE 0:3

BUSE – Mátészalka 6:1
Hajdúnánás – BUSE 1:2
Rakamaz – BUSE  0:10

U-13
BUSE – Püspökladány 1:10

U-15
BUSE – Püspökladány 0:10

Kézilabda
Női megyei bajnokság

BMSE – Létafit SE 34:19
Tünet SE P.Ladány – BMSE26:20

Lány OSB
BMSE – Debreceni SCSI 18:31

Az NB III. Tisza-csoport
2007/2008. őszi sorsolás

Születtek
Július

29.: Szathmári Gábor
 (Szathmári Gábor Sándor
 Tóth Andrea)

Augusztus
Helyesbítés:
3.: Szilágyi Edina
 (Szilágyi Péter
Puskár Edina)
24.: Pintye Levente
 (Pintye József
 Nemes Edit)
26.: Bor Máté
 (Bor Szabolcs
 Papp Veronika)
26.: Makovinyi Lotti
 (Makovinyi Dezső Zsolt
 Pántya Judit)

Házasságot kötöttek
Augusztus

25.: Vadász László
 Mikula Renáta
25.: Dajka László
 Farkas Regina
25.: Nagy Zoltán
 Bende Anita

Szeptember
1.: Balázs Róbert
 Ékes Andrea Lotti
1.: Gyüre Sándor Péter
 Bottó Enikő

Elhunytak
Augusztus

21.: Sass József (1944)
23.: Veres András (1923)
24.: Pekker Sándorné (1926)
26.: Fizer Imréné (1925)
29.: Kovács Bertalan József
 (1956)

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Animációsfilm-rajzoktató 
OKJ-s tanfolyamot indítunk 
Budapesten. Korhatár nélkül 
mindenkit szeretettel várunk.

Tantárgyak: animáció, film-
történet vetítéssel, filmtech-
nika, számítógépes program 
használata.

A 8 hónapos oktatás vizsgá-
val zárul. Ekkor a hallgató álla-
milag elismert „Animációsfilm-
rajzoló” szakmai bizonyítványt 
kap. Telefonos egyeztetés után 
az érdeklődő betekinthet a most 
folyó képzésbe.

További felvilágosítás, idő-
pont megbeszélés a 06-1/ 250-
1355 vagy a 06-1/ 250-0432-es 
telefonszámokon kérhető. Gye-
rekeknek ősszel rajzfilmkészítő 
szakkört indítunk ugyanitt.

Figyelem!


