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Tessék választani –

felhívás szavazásra!

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyfordulós, névaláírásos ötletpályázatot hirdetett köztéri szobor, térbeli
műalkotás létrehozására a Báthory Gábor által adományozott hajdúnemesi kiváltságok adománylevele kibocsátásának 400. évfordulója
alkalmából. A 2008. január 31-i benyújtási határidő lejártáig a képeken látható négy pályázat érkezett az alábbi pályázóktól:

bhirlap@freemail.hu

FELHÍVÁS!
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
város hosszú távú fejlesztési stratégiájának elkészítéséről döntött. A
tervezési munka első lépése a dokumentum kidolgozásában közreműködő munkacsoport felállítása. A minél szélesebb társadalmi képviselet
érdekében az önkormányzat várja mindazon szervezetek jelentkezését,
akik véleményükkel, javaslataikkal, ötleteikkel részt kívánnak venni
a tervezésben!
Célunk, hogy a helyi társadalom egyfajta közmegegyezésén alapulva határozzuk meg, milyennek szeretnénk látni saját környezetünket,
hogy egy közösen elképzelt jövő megvalósításán dolgozhassunk!
További információval az 54/500-174-es telefonszámon készséggel
állunk rendelkezésére.
A jelentkezéseket (szervezet megnevezésének, címének, képviselője nevének és elérhetőségének megadásával) a levai.agi@bosz.hu
e-mail címre várjuk.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Meghívó!
„Báthory Gábor fejedelem
emlékműve”
Györfi Lajos szobrászművész
(4150 Püspökladány, Zrínyi u. 57.)
Az emlékmű alapgondolatában a
művész a fejedelmet és berettyóújfalui hajdúit lóháton ábrázolja,
mögöttük a fejedelemsége kezdetén
erős hajdú és székely katonai haddal. A magas plasztikájú domborművön a fejedelem lovas figurája
szinte teljes plasztikává válik. A
második lovas figura, Nadányi
Gergely hajdúkapitány. A háttérben
a hajdúk dárdáinak sziluett hatása
lapos domborműbe megy át, ezzel
is fokozva a kompozíció plasztikus
térhatását. A szakított, obeliszk
jellegű kőszikla tetejére került a
régi középkori templom töredéke,
melyet elpusztítottak az évszázadok
viharai. Itt a jövő, az állandóság
szimbóluma. Lent, a földplasztikán
elhelyezkedő töredék kősziklák a
múlt jelképei, melyekre a hajdúnemességet adományozó kiváltságlevélből, annak plasztikusan
megfaragott címerpecsétjével kerül
fel a Nadányi Gergelyre és vitézeire
utaló emlékműállítás gondolata.

„Gábris vitéz”
Kalmár Katalin szobrászművész
(2013 Pomáz,
Meggyfa u. 31.)
Báthory Gábor egészalakos szobrát
a korabeli ábrázolások jellemző
vonásai alapján komponálta meg
az alkotó. A páncélba öltözött
uralkodói személy jobbjában –
méltóságjelvényként – buzogányt,
baljában az adománylevelet tartja.
A mondanivaló szempontjából
indokolt, hogy oldalán kard is függjön. A kor hangulatát klasszikus
stílusú alkotásban adja vissza. Bár
a fejedelem 24 évesen halt meg, a
korabeli ábrázolások meglett férfi
arcot örökítenek meg róla. Ez jelenik meg ezen a kompozíción is. Az
5/4-es életnagyságú bronzszobor
mészkő talapzaton áll. Vizualitás és
formai letisztultság szempontjából
könnyen befogadható és értelmezhető látványt nyújt.

„Báthory Gábor
egészalakos szobra”
Kurucz Imre szobrászművész
(4100 Berettyóújfalu,
Kádár vitéz u. 3.)
A faragott mészkő-talapzaton a
fejedelem 5/4-es életnagyságú
bronzszobra áll. Az alkotó Báthoryt korabeli rézmetszetek, illetve
pénzérmék alapján a rá jellemző
páncélban ábrázolja, hajadonfővel. Az ifjú fejedelem magabiztos,
erőteljes alakot ölt. Keményen
veti meg a lábát a földön. Arcán
feszült figyelmet látunk, résen áll,
az ellenség mozdulatait lesi, kezét
a kardján tartja. A másik kezében
az adománylevelet nyújtja szeretett
hajdúinak. A talapzaton nevének
vésett felirata alatt Berettyóújfalu
korabeli címere látható. A talpazat
hátoldalán vésett szöveg: „1608.
MÁJUS 23. BERETTYÓÚJFALU
HAJDÚVÁROS 400. ÉVFORDULÓJÁRA ÁLLÍTTATTA A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA.”

„Időfolyam”
Birizdó Gabriella festőművész
(1013 Budapest, Pauler u. 17. ¼.)
A mű három egységből áll: a gránittömb a forrás, a múlt jelképe, mely
szétfeszülte nyomán forrás fakad
belőle. Ez utal az adománylevél adta
lehetőségre, mely a gránit tetején
jelenik meg. Ezzel indul útjára a
mészkőből készült, homokfújott
időfolyam, melyen Magyarország,
illetve Berettyóújfalu történetének
eseményeit olvashatjuk. Az időfolyam hullámzásai reflektálnak az
eseményekre és összefüggésekre.
A harmadik egység mutatja, hogy
a város túléli az idők rombolását, e
büszke remény kifejezője a hatalmas
oszlop, mely továbbviszi a fejlődés
lendületét. Ezt fokozza az alján és a
tetején is előtűnő spirális szerkezet.
Tetején zománcozott gömb, illetve
a csúcson megjelenő kristály egyfelől a törekvés, másfelől a hozzá
kapcsolódó hátoldali kard-szim***
bólummal együtt a töretlen harc
kifejezője.
Most itt a lehetőség, hogy Ön is szavazzon! Melyik műalkotást látná szívesen városunk valamelyik közterén? Ön
szerint melyik fejezi ki legjobban a 400 évvel ezelőtti esemény jelentőségét, illetve melyik hangsúlyozza leginkább
az azóta eltelt évszázadokra gyakorolt hatását? Várjuk szavazatait a www.berettyoujfalu.hu honlapon!

„MEGYEJÁRÁS”

Berettyóújfalu mutatkozott be elsőként
A megyejárás című rendezvénysorozat első programjaként Beretytyóújfalu mutatkozott be február
1-jén, pénteken délután a Mélusz
Juhász Péter Megyei Könyvtár és
Információs Központban.
Az új – immáron a megyei
közművelődési feladatokat is ellátó – megyei intézmény, illetve a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007 őszén intézett felhívást a
megye településeihez, felkínálva
a bemutatkozási lehetőséget. A
program elsődleges célja – a kiírás
szerint –, hogy a korszerű épület
adottságait kihasználva a megye településeinek kulturális értékeit minél nagyobb nyilvánosság elé tárja.
Berettyóújfalu kulturális életének
bemutatására még az új, tágas terek
is szűkösnek bizonyultak. Képzőművészeti életünk „szeleteként”
Tóth Sándor festőművész kiállítása
kapott helyet a második emeleti
galériában, az első emeleten pedig
a Bihari Népművészeti Egyesület
rendezte be időszaki tárlatát, és
tartott egyben kézműves-foglalkozásokat az érdeklődő gyerekeknek

és felnőtteknek. Szólláth Tibor, a
megyei közgyűlés alelnöke megnyitó beszédében azt hangsúlyozta,
hogy az egyre nehezebb helyzetbe
kerülő vidéki Magyarország már
többször bizonyított, és most, e sorozattal is tanúbizonyságát teheti és
teszi élni akarásának, és az akaráson
túl képességének is.
Muraközi István alpolgármester röviden ismertette városunk

múltját, külön is kiemelve 2008-as
évfordulóinkat, és felsorolta, hogy
az itt megmutatkozó értékeinken
túl mi minden és ki mindenki várja
még a Berettyóújfaluba látogatókat, és melyek azok a kulturális értékek, amik hozzájárulnak
megmaradásunkhoz, lokálpatrióta
kötődésünkhöz, berettyóújfalui
és bihari önazonosság-tudatunk
megmaradásához.

Ezután következtek a műfajokon átívelő produkciók. Elsőként a Berettyóparti Nyugdíjasok
Egyesülete bihari népdalokkal,
majd a – nemrégiben kiválóra minősített – Városi Zeneiskola tanárai
és növendékei adtak igen tartalmas
zenei élményt hangversenynek is
beillő előadásukkal, valamint a
Bihar Néptáncegyüttes szólistái
énekükkel és táncukkal örvendeztették meg a nagyérdeműt.
A város történetéről, kulturális
életének néhány szeletéről Kocsis
Csaba író-szerkesztő tartott igen
szemléletes, mindemellett pedig
hangulatos előadást.
„Kísérőként” ugyancsak a
nyugdíjasok által elkészített finomságok segítették közelebb
kerülni a közönséget Biharhoz,
annak valamennyi ízéhez.
A Megyejárás során havonta
más-más település mutatkozik
be, legközelebb Derecske, illetve a bihari települések közül
az év derekáig sorra kerül még
Körösszegapáti is.
Kolozsvári István

A berettyóújfalui II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola nevelőtestülete és szülői munkaközössége
szeretettel meghívja Önt a 2008.
február 23-án, 19.00 órakor kezdődő Rákóczi-bálra. A következő
műsorszámokkal várjuk kedves
vendégeinket: az iskola majorett és
aerobic csoportjának bemutatója,
akrobatikus tánc, az Ady Endre
Gimnázium végzős növendékeinek
műsora, meglepetés produkció.
A vacsorát a Stop vendéglő biztosítja, a jó hangulatról a Seniorock
zenekar gondoskodik.
A belépőjegyek az iskola ad-

Megújult
városunk hivatalos
honlapja
Ahogyan azt a városi honlap látogatói már észlelhették, a
közelmúltban megújult a www.
berettyoujfalu.hu honlap. A szerkesztők folyamatosan várják és
fogadják a véleményeket, valamint
azokat az információkat, melyeket Önök fontosnak tartanának
a honlapon való megjelentetésre. Szerkesszük együtt, hiszen
mindannyiunkért készült!

minisztrációs irodájában 3.500
Ft-ért megvásárolhatók. Támogatójegyek 500 ill. 1000 Ft-os
címletekben kaphatók.
Tombolatárgyak felajánlását is
szívesen fogadjuk.

Meghívó!
A Toldi Miklós Református Általános Iskola szeretettel meghívja
Önt és kedves családját, barátait
jótékonysági báljára.
Helye:
a volt Megyeháza díszterme
(Kossuth u. 6.)
Ideje:
2008. február 23., 19 óra.
Belépő: 3000 Ft
Tombola, tánc, vacsora, büfé. Érdeklődni lehet az iskola titkárságán
és a 400-947-es telefonszámon.

Igazi profikkal
egy színpadon
A fehéroroszországi Bresztben
vendégszerepelt városunk Ifjúsági Fúvószenekara január 9-12-e
között. A lengyel–orosz határ közelében fekvő – a történelemkönyvekből is ismert nevű –, mintegy
300 lelkes, az ottani méreteket
tekintve kisváros immáron 20-dik
jubileumát ünnepelte a Klasszikus
zenei esték című rendezvénysorozatának, melyre Magyarországról
egyedüliként kapott meghívást
a mi zenekarunk. A még a cári
időkben épült, rendkívül elegáns,
reprezentatív színházteremben két
alkalommal is felléptek fúvósaink
Fehéroroszország legkiválóbb zenészei mellett a moszkvai színház
énekkarának, illetve egy japán
zongoraművész társaságában. A
hely szellemének megfelelően
klasszikusokat játszottak, és a
házigazdáknak kedveskedve természetesen Muszorszkijt. A profi
előadók között őket is profiként
kezelték – büszkélkedett joggal a
zenekar vezetője, Szilágyi Péter
karmester – sőt, mi több, a három
nap folyamán szakmai beszélgetésekre is sor került, melyeken őszinte
érdeklődéssel kérdezgették őket

módszereikről, fürkészték ,,titkukat”. A jubileumot beharangozó
igényes, ,,míves” programfüzetben
egy egész oldalt szenteltek a zenekar bemutatására orosz és angol
nyelven, ami már önmagában is
megtiszteltetés (lásd képünkön).
A meghívás váratlanul érte őket –
mondta el Szilágyi Péter karmester
–, a rendezvénysorozat főszervezője,
Breszt város művészeti igazgatója
németországi vendégszerepléseik
egyikén figyelt fel rájuk, és nyerte
el városának támogatását az újfalui
fúvósok meghívásához.
L.M.
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Új körforgalmi csomópont épül
tavasszal
A közlekedésbiztonsági bejárásokon mindig téma volt a Bajcsy
Zs. utca–József A. utca–Tardy
utca kereszteződésének biztonságosabbá tétele. Mindenki számára
ismert, milyen nehezen belátható,
rossz geometriai kialakítású útkereszteződés található azon a
helyen, és már sok karambol is
történt. Régi vágya városunknak,
hogy végre építsünk egy új és
biztonságos csomópontot a régi
helyére. Sok egyeztetés után,
2005-ben sikerült egy modern
körforgalmi kereszteződést megterveztetni, ami nagyrészt elfér a
jelenlegi kereszteződés területén.
Sokat kellett sakkozni ahhoz, hogy
a Bajcsy-Zsilinszky lakótelep előtt
kialakított, rendezett zöldterületet
minél kisebb mértékben vegyük
igénybe. Így a zöldterület a József
Attila utca másik oldalán található
régi kút helyén csökken majd,

2008. február 15.

Berettyóújfalu Város Polgármesteri
Hivatalának tájékoztatója
– a 70 év felettieknek a szilárd hulladékszállítási díj fizetése alóli
mentességével kapcsolatban –

Fotó: Kari

ami jelenleg is rendezetlen. Most
lehetőség nyílt arra, hogy a tervből
valóság legyen. A csomópontépítés várhatóan márciusban kezdődik
el, és május közepén fejeződik be.

A részletes tervek megtekinthetők
a városháza 207-es irodájában,
illetve a város honlapján a www.
berettyujfalu.hu oldalon.
Polgármesteri hivatal

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szilárd hulladékszállítás díjának
megállapításáról szóló 29/2007. /X.05./ sz. rendelete szerint Berettyóújfalu területén a díjfizetés
alól az olyan háztartások mentesülnek, ahol csak
70 éves kort betöltött személyek laknak.
A szolgáltatást végző Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. a Szuperinfó 2007. november 9-i számában felhívást tett közzé a szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatási díj fizetése alóli mentesség iránti
igény benyújtására.
A szolgáltató kérte, hogy a díjfizetés alóli
mentességre való jogosultságot az érintettek a
szolgáltató ügyfélszolgálatán jelentsék be.
Akik a szolgáltató által rendszeresített adatlapon
ez irányú igényüket bejelentették, és a díjfizetés
alóli mentességre jogosultak voltak, azoknak a
szolgáltató nem küldött számlát.
A szolgáltató a polgármesteri hivatallal a mentesség kérdésében folyamatosan egyeztet, de a

hivatal a szolgáltató felé akkor tudja a díjkifizetés
alóli mentességet támogatni, ha ez a jogosultság
a lakcím-nyilvántartásból is egyértelműen megállapítható. Nem ritka esetben fordul elő, hogy az
állampolgárok részéről a lakcímváltozások bejelentése a polgármesteri hivatalnál nem történik meg,
ezért ilyen esetben a nyilvántartás nem tükrözi a
tényleges, valós helyzetet.
Ha egy ingatlanon 70 éven aluli személyek is
laknak, illetve a nyilvántartásban ilyen személyek is
szerepelnek, úgy nem állapítható meg az ingyenes
szolgáltatás igénybevételére való jogosultság.
Amennyiben a szolgáltatás utáni díj megfizetése alóli mentesség a lakcím hibája miatt nem
állapítható meg, úgy a polgármesteri hivatal
népességnyilvántartást végző ügyintézőjét kell
felkeresni, ahol az állampolgárok ez irányú gondja
orvosolható. (Telefon: (54) 505-459).
Polgármesteri hivatal

A 2008. év első soros ülésén
Január 31-én tartotta ez évi első
soros ülését Berettyóújfalu Város
Képviselő-testülete. A tanácskozás
kezdetén Szeifert Ferenc polgármester számolt be a lejárt határidejű
határozatokról. Ezek között arról,
hogy a Városi Zeneiskola minősítését az Alapfokú Művészetoktatási
Intézmények Szakmai Minősítő
Testülete elvégezte. Döntésük alapján az intézmény kiváló minősítést
kapott, és ez lehetővé teszi a fenntartáshoz a 100%-os központi normatíva megigénylését. Valamennyi
érintett önkormányzat elfogadta
azt a megállapodást, miszerint
megszűnik az eddigi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás, helyette
az orvosi ügyelet új formában már
megkezdte a működését. Aláírták a feladat-ellátási szerződést a
MEDKORTEX Kft-vel arról, hogy
dr. Újhelyi István háziorvos praxisát, melyről lemondott, dr. Cséki
János orvos működtesse tovább.
A polgármester írásos jelentését
szóban kiegészítve elmondta, hogy
az önkormányzat által korábban
hozott kötvénykibocsátási döntésük
realizálódott, és a bank átutalta a
város számlájára az 1,5 milliárd
forintos összeget.
Kórházi beszámoló
A polgármesteri jelentés elfogadását követően dr. Bulyovszky István kórházigazgató kapott szót, és
számolt be a testületnek a Területi
Kórház működési engedélyeivel
kapcsolatos sajtóinformációkról,
illetve a valós helyzetet írásos
tájékoztatóban tárta a képviselőtestület elé. A kórházigazgató
elmondta, az intézményben az
elmúlt évben két alkalommal volt
ÁNTSZ felülvizsgálat a tárgyi és
a személyi feltételek ellenőrzésére,
ennek alapján öt osztály végleges, a többi ideiglenes engedélyt
kapott, de olyan részleg nem volt
az intézményben, ami egyáltalán
nem kapott működési engedélyt. A
hiányok pótlására a személyi feltételek tekintetében ez év március
30., míg a tárgyi feltételek pótlására 2010. március 20. a határidő.
Tehát a kiadott határidő még egyik
esetben sem telt le. Az országos
sajtóban ezzel kapcsolatosan megjelenő téves információkra helyreigazítást kértek, a helyi médiának
pedig a valós helyzet ismertetésére
sajtótájékoztatót hívtak egybe.
A kórházigazgató kijelentette, a
személyi hiányosságok pótlása
azóta megtörtént, a tárgyi feltételek
hiányosságait pedig március hónapban fogják megszüntetni. A testület
elfogadta a tájékoztatót.

Szolgáltatási díjváltoztatások
Döntöttek a képviselők a város
önkormányzata által fenntartott
nevelési-oktatási, szociális intéz-

ményekben február 1-jétől alkalmazandó térítési díjakról. A változások mintegy 10%-os áremelést
tartalmaznak.

Étkezési térítési díj
2007-ben élelmiszer Javasolt Emelés
Térítési díj nyersanyag térítési díj mértéke
Norma
Ft
(%)
Közintézmények
Szolgáltató Irodája
Bölcsőde napi 4× étkezés
278
Óvoda napi 3×-i étkezés
212
Általános Iskola
Napközi napi 3×-i étkezés
1-4. osztály
276
5-8. osztály
336
Menza ebéd
1-4. osztály
180
5-8. osztály
240
Tízórai vagy uzsonna
48
Idősek Klubja
Napi 3×-i étkezés
1296
Idősek Klubja
Kalkulált napi díj, ebből
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Szociális étkeztetés (ebéd)
239
Fényes Ház Gondozó Szolgálat
Napi 3×-i étkezés
2607
Fényes Ház Gondozó Szolgálat
Kalkulált napi díj, ebből
Reggeli
Ebéd
Vacsora
Középfokú oktatási intézmények
Napi 3×-i étkezés
554
Ebéd
250
Ezt követően határoztak a
2008. évi a folyékony hulladék
gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás szolgáltatói
díjának mértékéről és megfizetésének rendjéről.
A díj mértéke a 2008. évben:
– a közműves csatornahálózattal ellátott részeken 973 Ft/m3
– a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészen
890 Ft/m3
A közműves csatornahálózattal
el nem látott ingatlanokon végzett
szolgáltatásért a város önkormányzata – központi támogatási
keretből – 83 Ft/m 3 lakossági
folyékony hulladék ártalmatlanítási támogatást nyújt, melyet a
szolgáltató részére fizet ki.
A díjat a szolgáltatás igénybevételekor kell megfizetni.
A megállapított díjak általános
forgalmi adót nem tartalmaznak.
Az intézményekről
Döntést hoztak arról is, hogy
megbízzák Szeifert Ferenc polgármestert, hogy a költségvetési
rendelet kidolgozásával párhuza-

306
234

306
234

10,07
10,38

304
370

304
370

10,14
10,12

198
264
53

198
264
53

10,00
10,00
10,42

545

1296

-

545
101
292
152
292

472
87
252
132
239

-

545

2607

-

545
101
292
152

363
67
194
102

-

593
270

593
270

7,03
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mosan készítsék elő egy kollégium
bezárását 2008 szeptemberétől,
illetve Kiss Béla képviselő indítványára a határozati javaslat
úgy módosult, hogy a kollégiumi
férőhelyek számának 80-nal való
csökkentését. Egy korábbi vizsgálat szerint ugyanis a város 402
kollégiumi férőhelyén jelenleg
315 kollégista van, 87 üres, így
a kihasználtság csupán 78%-os.
A 2008. évre vonatkozó költségvetés értelmében a kollégiumi
feladatok ellátásának finanszírozása úgy változik meg, hogy itt is
bevezetik a teljesítménymutatót.
A tavaly egy főre kapott 318 ezer
forint központi normatíva csak
akkor biztosítható, ha a csoportok
feltöltöttsége legalább 25 fő. A
képviselők közül többen szóltak
hozzá ehhez a napirendi ponthoz.
Gyula Ferencné képviselő asszony
például kifejtette, ez a napirendi
pont arról szól, hogy a kollégiumi
férőhelyek számát csökkenteni
kell, de hogy milyen struktúrában,
arról szakértők, illetve az intézményvezetőkkel való egyeztetések
után döntsenek. Jakab György

képviselő pedig azt javasolta,
mivel az egész középfokú oktatási
rendszer átalakításra szorul, egy
intézménnyé kellene a szakképzést
szervezni a városban. Szeifert
Ferenc polgármester elmondta,
most csak az irányról döntenek, az
egyeztetések ezután következnek,
és zajlanak a stratégiai átgondolások is a középfokú oktatás terén.
Közbeszerzési eljárás megindításáról határoztak a közintézményi étkeztetés átszervezésére.
A beszerzés nyertesével tízéves
futamidejű vállalkozási szerződést
kötnek a berettyóújfalui főző- és
tálalókonyhák üzemeltetésére,
az önkormányzat fenntartásában
működő oktatási-nevelési és szociális intézmények közétkeztetési
szolgáltatásainak ellátására, a
bölcsődei, óvodai, általános iskolai, középiskolai, szociális,
alkalmazotti, felnőtt és a nyári
szociális gyermekétkeztetésre.
A jelenleg a KOGI és a KÖSZI
által üzemeltetett 14 konyhát a
nyertes ajánlattevő legalább tálalókonyhaként köteles használni,
a használatért évente minimum 5
millió forint bérleti díjat fizetni. A
közétkeztetési feladatok ellátása
magában foglalja a főzést, a kiszállítást, a tálalást, a mosogatást,
a konyha- és étterem-takarítást.
Mivel a KOGI főzőkonyhái felújításra szorulnak, ennek elvégzése
is a szerződés részét képezi az
önkormányzattal való egyeztetés
szerint. A szerződés feltételeként
kerül majd meghatározásra, hogy a
nyersanyagnorma és az intézményi
térítési díj megállapításának joga
továbbra is az önkormányzatot
illeti meg, ez köti a vállalkozót.
A 2008. évben is csatlakozik a
város az úgynevezett iskolatej
programhoz, ami támogatást nyújt
óvodások, általános iskolai tanulók
iskolatejjel való ellátásához. A
program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a tanítási napokon
átlagosan 2,5 deci tejhez vagy
ennek egyenértékével megegyező
tejtermékhez jussanak a gyerekek.
Mivel ehhez a központi támogatás
csak utólag vehető igénybe, ezért
az önkormányzat a program lebonyolításához 5,8 millió forint
összegben előfinanszírozást biztosít a 2008. évi költségvetéséből,
illetve a reáeső 1,3 millió forintos
összeget is hozzáteszi az állami
támogatáshoz.
Pályázat kiírásáról döntöttek
a Városi Zeneiskola igazgatói
állásának betöltésére, ugyanis a
jelenlegi intézményvezető megbízatása ez év július 31-én lejár, így
új pályázatot kell kiírni.

Fejlesztési stratégia,
közbeszerzési terv
Ezek után a város hosszú távú
fejlesztési stratégiájának elkészítéséről határoztak. Erre azért van
szükség, mert minden településnek
rendelkeznie kell egy olyan jövőképpel, amely a helyi társadalom
egyfajta közmegegyezésén alapulva határozza meg, milyennek
szeretnék látni az adott közösség
tagjai saját környezetüket, mik a
legfontosabb feladatok, és milyen
áron lehet azokat megvalósítani,
mikorra és hogyan biztosítható az
ezekhez szükséges anyagi fedezet.
A város fejlesztési stratégiájának
elkészítése azért is kiemelkedően
fontos, mert segítéségével megszűnik a település ad-hoc jellegű
fejlesztése, lehetővé teszi a pályázati támogatások nagyobb arányú
kihasználását, segítséget nyújt az
önerő optimalizálásában, elősegíti,
hogy az egyes fejlesztési lépések
erősítsék egymást, és javítja a település versenyképességét. Összességében a város fenntartható fejlődését segíti elő. A testület egyetértett
a dokumentum kidolgozásának
szükségességében, és megbízták
a polgármestert egy, a tervezés
koordinációját és lebonyolítását
végző munkacsoport felállításával,
melynek minél szélesebb körben, a
város civil és gazdasági szervezeteit
is bevonva kell létrejönnie.
Megtárgyalták és elfogadták
az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervét. Tekintettel a 2008.
évre vonatkozó közbeszerzési
értékhatárokra, az árubeszerzés és
szolgáltatás-megrendelés esetén
a 8 millió forintot, míg az építési
beruházás esetén a 15 millió forintot meghaladó beszerzéseket kell
szerepeltetni a közbeszerzési tervben, az ez alatti beszerzések nem
közbeszerzés-kötelesek. (A város
2008. évi közbeszerzési tervét lásd
következő számunkban.)
Közbeszerzési eljárás megindításáról döntöttek a Bajcsy
Zsilinszky utca–József Attila utca
kereszteződésénél körforgalom
létesítésére. Mint ismert, ez a
terület igen balesetveszélyes, és
ezért már több alkalommal is
pályáztak a körforgalom megvalósításához, eddig sikertelenül.
Most a Minipláza Fejlesztő Kft.
által a művelődési központ mellett
megépítendő egészségházhoz az
önkormányzat szerződéses kötelezettségként vállalta a körforgalom
kiépítését, melynek fedezetét az
az önkormányzati tulajdonú ingatlanbevétel adja, amin majd az
egészségház elkészül.

Ezt követően a város polgármesterének és alpolgármesterének
illetményét és költségtérítése
összegét állapították meg, illetve
a rendeletet alkottak a képviselői
tiszteletdíjakról. Erre azért került
sor, mert január 1-jétől a köztisztviselői illetményalap 5%-kal,
azaz 36.500-ról 38.650 forintra
emelkedett. A törvény szerint a
polgármester illetménye a köztisztviselői illetményalap 13,5-szerese,
az alpolgármester fizetése pedig
12,5-szerese, a képviselőket tiszteletdíjként ugyanezen alap kétszeresének megfelelő összeg illeti
meg. Az ülés végén szociális és
népjóléti ügyekben is határoztak,
valamint a különfélék napirendi
pontjában a város aktuális problémáit tárgyalták meg.

Pályázati
felhívás!
Berettyóújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
pályázatot hirdet az alábbi intézményvezetői állás betöltésére.
Bihari Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Berettyóújfalu
Városi Zeneiskola (Berettyóújfalu,
Tardy u. 10.)
Pályázati feltételek:
– a művészeti területnek megfelelő
felsőfokú szakirányú tanári vagy
művész végzettség,
– legalább 5 év szakmai gyakorlat
(előírt képesítésnek megfelelő
munkakörben).
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben
való megjelenéstől számított 30
nap.
A pályázathoz csatolni kell:
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló diploma másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt.
Bérezés: jogszabályi előírások
alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását
követő 60 nap.
Az intézményvezetői megbízás
5 évre szól, melynek kezdő napja
2008. augusztus 1., megszűnése:
2013. július 31.
A pályázatot Berettyóújfalu
Város polgármestere címére kell
benyújtani: 4100 Berettyóújfalu,
Dózsa Gy. u. 17-19.
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Az én falum – képekben
„A mi földünkön is van olykor
siralom, de több az örömünk.
Nincsen se pénzünk, se posztónk;
náddal födjük a házunkat, és cseréptányér van az asztalunkon, de
azért, amint végigmegyek a falun,
látom, hogy mindenki vidám.”
Ezt a vidámságot nem mindig
találom. Pedig Gárdonyi idején
sem lehetett az élet könnyebb, mint
most. A nővérem keresztül-kasul
járta velem Berettyóújfalut, mikor
kicsi voltam. Többször is felemlegette: hát nem emlékszel? Hát
nem. Aztán mégis dereng valami.
Főleg a Herpály környékén Terike néni háza, disznótorok, falusi
lakodalom vőféllyel és csigatésztával… A menyasszony később a
munkatársam lett, azóta is boldog
házasságban él az urával.
Én az egykori Tisztviselő-telepen nevelkedtem, jól tervezett kőházban. Aztán édesapám biciklivázán zötykölődve Bakonszegen láttam kis parasztházakat. Korponai
bácsi szőlőjét csodáltam gyerekfejjel, és azt, hogy milyen ügyesen
kezeli a dobóhálót a sertéshizlalda
alatt a Berettyón.
Mikor a Hajdú-bihari Napló
melléklete, a Tájkép megszületett,
engem szemeltek ki a feladatra,
hogy kis közösséget kovácsoljak,
akik hetente egy alkalommal egy
mellékletben hírt adnak Hajdú-Bihar megye 61 településéről „Bihar,

Sárrét és a Nyírség Közönségének”. Nem csak szerkesztettem,
a riportok mellett előszeretettel
írtam, fotóztam a kis- és nagyportrékhoz. A jelző elsősorban a terjedelemnek szólt, mert 30, illetve 80
soros írások voltak ezek, érdekes
emberekről. Lehettek fiatalok,
mint Szilaj Etelka vagy Török
Zita, de idősek is, mint a bagaméri
gulyás vagy a betűvetést nem ismerő, csupa szív nyírmártonfalvi
asszony, Erzsike néni…
Gárdonyi egy helyről írt, nekem határon innen és túli helyszíneken állt össze a képzeletbeli
falu: épületekkel, állatokkal és az
emberrel.
A Kórós-szigeten élő Sáfián
Tibort Nagyrábén kaptam lencse-

végre, de nem én vagyok az első,
akinek megakad a tekintette az
öreg juhászon, hisz’ Kunkovács
László felvételét már a hetvenes
évek óta ismerik az etnográfusok.
„A Sárrét íze” fesztiválra az unokája kísérte el Tibor bátyámat, aki
a pitykés mellényét öltötte magára
az ünnepi alkalomra. Egy sor
híja volt a gomboknak, de meg is
mutatta azt a pásztorembert Harangozó Imre felvételén, akinek ajándékozta. Nem nagyon gyártanak
már ilyen pitykéket, hiánycikk.
A birkanyírást közösen néztük,
hisz’ minden Szent György-napi
rendezvény látványos állomása ez
a juhkihajtást megelőzően a bihari
faluban.
– Jól nyírja, meg kell hagyni!
– hunyorgott az öreg, de aztán
rosszallóan csóválta a fejét a
viseltes melegítőnadrág láttán. –
Igazán felvehetett volna valami
mást is – dünnyögte. Aztán szólt
arról is, hogy több mint ötven
éve olvassa a megyei lapot, igaz,
korábban több örömét lelte benne.
Mielőtt útnak indult, a színpad
előtt még megemelte a kalapját.
Ezt a mozdulatot sikerült megörökítenem. Tekintetében ott volt az a
vidámság, amiről Gárdonyi beszélt
elbeszéléskötetében. Sőt! Olyan
derű és bölcsesség sugárzik belőle,
amelyből azóta is erőt merítek, ha
kezembe veszem a felvételt..
Kocsis Csaba

Egy kis helytörténet

Szódavíz, egy magyar kultuszital
A fenti címmel nyílt időszaki kiállítás a Bihari Múzeumban január
18-án (és április 17-ig tekinthető
meg) igen szép számmal összegyűlt közönség előtt. A népszerű
összeállítás a Magyar Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Múzeum vándorkiállítása, melyet Bánffi István
gyűjteményéből, valamint a Bihari
Múzeum tárgyaiból állított össze
Kiss Imre igazgató és Sándor Mária
muzeológus. Színes és átfogó kép
rajzolódik ki a látogatók előtt a
„magyar kultuszital” történetéről,
a feltaláló Jedlik Ányosról, az
egykori előállítási módokról, technikákról, valamint a nemessé vált,
mégis hétköznapinak tekinthető ital
terjesztéséről, a hirdetményektől és
reklámoktól egészen a szállításig és
forgalmazásig.
Ahogyan azt Deák László, a
Magyar Országos Szikvízkészítő
Ipartestület elnöke megnyitó szavaiban is kiemelte, az idén 123
éves szervezet igyekszik megőrizni
a közel kétszáz éves ipar hagyományait és tiszteletben tartani az
iparos elődök emlékét. Mindezt úgy
teszik, hogy közben megpróbálják
fenntartani a szódavíz népszerűségét, és piacképes termékként megtartani a magyar gasztronómiában
és italkultúrában. Ha végiggondoljuk mai fogyasztási szokásainkat,
akkor elsősorban az üzletek nagy
ásványvízkínálata jut eszünkbe,
és persze az, hogy manapság már
csak múltidéző nosztalgiával gondolhatunk arra, hogy bármelyik
italboltban vagy akár élelmiszerüzletben cserepalack fejében mindig
hozzájuthattunk a gyakran helyben

Fotó: Kari

készült nedűhöz. Így lassan történelemmé válnak azok a helyzetek is,
melyek egyikét Kiss Tamás idézte
fel a megnyitón – éppen városunk
szülötte, Salamon Béla írásából.
És ami a szódavízen túl van, de
nélküle elképzelhetetlen: a fröccs.
Irodalmi életünk számtalan ínyenc
figurája idézte meg számunkra a
fröccsöt, de többnyire annak másik
– legalább ilyen fontos – hozzávalója, a bor középpontba állításával.
Hadd idézzük Márai Sándort, aki
„Magyar borok” címen igen bőven
szól a szódáról, és annak – már
felemlegetett – vetélytársáról: „…
a szódavíz nem ásványvíz… A
szóda mára civilizáció, … de évszázadok fortélya kellett hozzá, míg
a magyar megtanulta és feltalálta
a fröccsöt, ami a hosszú élet titka.
… S a magyar, mikor feltalálta
ezt a csodálatos, bölcs és óvatos
vegyüléket, mely elég tömény

ahhoz, hogy sarkallja a borozgató
férfi képzelőerejét, s ugyanakkor
eléggé szelidített, hogy ne ártson
a nemesebb szerveknek, mély
élettapasztalatról tett bizonyságot.
Mert minden ásványvíz gyászos
dolog, elrontja a bor jellemét, de
a szikvíztől a badacsonyi vagy
egri fehér illata nem változik, s a
fröccs óvatos-okos keverési aránya,
hála az évszázados gyakorlatnak,
megóvja a magyart mindenféle
kilengéstől.”
A Bihari Múzeumban április 17ig ismét alkalmunk nyílik közelebb
kerülni eleink bölcs italához, és
nemcsak ismereteink bővítése, hanem az igazi személyes találkozás,
a kóstoló révén is. Csak ajánlani
tudom, hogy minden kedves olvasó
éljen a lehetőséggel, melyet a múzeum kínál: „Legyen a vendégünk
egy italra!”
Kolozsvári István

– egy utcanév ürügyén –
Bizonyosan sokan nem tudják,
hogy az Orbán Balázs teret és a
Király-hágó utat összekötő utca
miért Kerekes Gyula nevét viseli,
s voltaképpen ki is volt Kerekes
Gyula? A történettel most ismerkedtem meg magam is. A múlt
ismeretére minden megmaradni
akaró közösségnek szüksége van,
mert az olyan társadalom, amelyben nincs történelmi érzület – felbomlik, gyülevész népséggé válik,
régió lesz. Elmondom hát Kerekes
Gyula történetét.
***
Kerekes Gyula az első világháború éveiben Berettyóújfalu
község főjegyzője volt. A lakosság körében nagy tiszteletnek,
közmegbecsülésnek örvendett.
A község tényleges érdekeinek
képviselője és munkása volt, cselekedeteivel nem csak egyes csoportok, de minden itteni lakos javát
szolgálta. Főjegyzői hivatalánál
fogva különösen a szegényebb rétegek életkörülményein igyekezett
segíteni, de kivétel nélkül minden
intézkedése a közjót szolgálta.
Ezt a magatartást, az erkölcs
és az emberi tisztesség értékét
emelte rangra a kortárs utókor
azzal, hogy Kerekes Gyuláról utcát
nevezett el Újfaluban, a főjegyző
halála után.
Emlékező kötelességünk megemlíteni, hogy Kerekes Gyula
főjegyző urat az 1916. január 2-i
prezsbitériumi tisztújítás alkalmával a Berettyóújfalui Egyházközség főgondnokává választották.
Mai utódok tisztelgő emlékezetére
álljon itt néhány név az akkori 33
tagú testület névsorából: Kinter
Imre, Tardy György, Nyíri István,
dr. Miskolczi Pál, H. Pozsár István,
Bagosi Imre, id. Fábián István,
Török Lajos, Ökrös András.
Mindezeket Görbedi András a
Berettyóújfalui Református Templom története című – most kezembe került – munkájából ismertem
meg. És még sok egyéb fontos és
értékes, helytörténeti eseményt is.
Egy ilyen, a fentiekhez szorosan
kapcsolódó, tragikus és döbbene-

tes történet leírásával folytatom
a tanulmány ismertetését. Nem
titkolt célom Görbedi prezsbiter
úr helytörténeti munkásságának
megismertetése és méltatása is.
***
Kerekes Gyula egyetlen fia hősi
halált halt az első világháborúban.
Az elesett fiú holttestét hazaszállították, és a kor szokásai szerint
a templomból temették. A templomban olyan nagy számú gyülekezet kívánt jelenlétével részvétet
nyilvánítani, amelyre korábban
nem volt példa. Templomunkban a
karzati férőhelyekkel együtt 1500
ülőhely van. A templom zsúfolásig
megtelt, a karzatokat a férfiak
foglalták el. Az egyházi elöljárók
észlelték, hogy a templom északi
oldalán a megengedettnél nagyobb
a karzat terhelése. Figyelmeztetés
is elhangzott, de már késő volt. A
túlterhelt rész már a gyülekezés
ideje alatt elkezdett recsegni-ropogni, majd egy-két percnyi idő
után a faépítmények jellegzetes
reccsenő robajlásával ez a kisebb
karzatrész leszakadt. Mivel az
energiák kiterjedése és sebessége
nem volt elementáris hatású, halálos tragédia nem következett be,
kisebb sérülések történtek csupán.
A veszélyt jelző zajlás alatt sikerült
a karzat alatt ülőket is kimenteni.
Bajban a szerencse – mondjuk inkább így: a Gondviselés – gyakorta
jelen van.
Nagy volt a riadalom, amelynek múltával a végtisztességadás mégis megnyugvással és
méltósággal véget ért. Görbedi
úr tanulmányában ezt a történetet
az 1902-ben született, a későbbi
prezsbiter, Lisztes János szemtanú
közlése alapján írta le.
***
Berettyóújfaluban 1590-re
alakult ki a református közösség,
noha Szentmártonban, Berekböszörményben már 1550-52-ben,
Mezőkeresztesen (Biharkeresztes)
1557-ben, Váncsod és Csökmő
népei is 1560-65-re már református közösségekben éltek. Amikor
Bocskai után a kétes hírű Báthori

Gábor fejedelem is az erdélyi és
partiumbeli népek nyugalma, tulajdonának biztonsága érdekében
kiváltságos jogokkal ide, Újfaluba
telepített családostul 100 hajdú
vitézt, itt már két évtizede tehát
református hitben élő emberek
laktak. Száz év múlva pedig méltóságteljes, tiszteletet és engedelmet
parancsoló templomuk volt. A főbejárat fölött most az 1817-es évszám olvasható. Hihetnénk, hogy
ez a 190 esztendő vigyázza és óvja
hitünket, ám a történet korábbról
ered, és később is folytatódik.
A középkori templomépülethez
1719-ben új, barokk tornyot építettek, négy fióktoronnyal. Az 1763
évi egyházi vizitációs jelentésben
ez áll: Berettyóújfaluban kőtorony
van, két haranggal, toronyórával!
Aztán persze alakították, renoválták többször is, ahogy a sodró
idő kérlelhetetlensége nyűtte,
koptatta. Bővítették, hogy a szaporodó-gyarapodó népesség áradó
énekét, áhítatát a falak híven megóvják, hiszen 1790 táján már a község népessége 3500 lélek volt.
***
Görbedi András az utóbbi
években három terjedelmes tanulmányt írt. Íme: A berettyóújfalui
református templom története
(2001), aztán A Berettyóújfalui
Református Anyaszentegyház
Kormányzótestülete (2002), majd a
Berettyóújfalui Református Anyaszentegyház Névtára (2004).
Az első tanulmány honismereti, néprajzi pályázaton második
díjat, az utóbbi két munka pedig
első helyezést ért el a zsűri döntése alapján. Nem túlzás megállapítani, hogy Görbedi András
kutatási eredményei hiányt pótló
munkának tekinthetők. Mindaz,
amit leírt, összefoglalt: Beretytyóújfalu története. Elismerést
érdemlő korrekt munka, dicséretes
és méltányolható, a közművelődés
szolgálatában végzett teljesítmény.
Sajnálatos, hogy rendszerváltó korunk gyakorta a semmit hajlamos
jutalmazni.
Szívós István

Ismét sikeres volt
a Sürgősségi bál!
Fotó: Kari

A Területi Kórház Sürgősségi
Ellátásért Alapítványa február
2-án a Kabos Endre Városi Sportcsarnokban szervezte meg a II.
Sürgősségi bált. A bál rendezésében nagy segítséget nyújtott fő
támogatónk, a PIREHAB Kht.,
melynek vezérigazgatója, Becker
György családjával együtt személyesen is megtisztelte estünket.
A több mint 300 vendég nagyon
jól szórakozott a csodálatosan
feldíszített csarnokban. A műsort
a Bihari Néptáncegyüttes és a BuDo SE karatésai szolgáltatták, 22
órakor a sztárvendég, a Desperadó
együttes adott nagy sikerű műsort.
A tombolasorsoláson több mint
100 értékes ajándék talált gazdára.
A bál közvetlen nettó bevétele
mintegy 300.000 Ft volt, ezt egészítik ki a pénzbeli felajánlások,
melyek folyamatosan érkeznek
számlánkra, eddig közel 400.000
Ft! Ezek az adatok valószínűsítik,
hogy a kitűzött célunkat (az életmentő defibrillátor beszerzését)

meg tudjuk valósítani a közeli
jövőben.
Külön meg szeretnénk köszönni vendégeinknek a részvételt és a
támogatást.
Támogatóink: Elixirium Bt.,
Angéla Panzió, Expressz Hűtéstechnika, Kontroll-Sec Kft., Derzsi
Sándor és felesége, Kecskeméti
Imréné és férje, Kincses és Társa,
dr. Vitányi István országgyűlési
képviselő, Gyula Ferencné országgyűlési képviselő, Nagy Istvánné
önkormányzati képviselő, Bónácz
János önkormányzati képviselő,
Tisóczki József önkormányzati
képviselő, Jakab György önkormányzati képviselő, Mezei Vill
Kft., Rácz Sándor (ügyvezető),
Nagy István (karosszéria-lakatos), Csanádi Istvánné, Szegedi
Lászlóné (EMI tapéta szaküzlet),
Rácz Józsefné (Fodrász kellék- és
illatszer-szaküzlet), Érted, Érte,
Értünk Alapítvány, Higi-Ker Kft.,
Enikő ajándék és lakásfelszerelés,
198. Sz. Ügyvédi Iroda, Elixír

Gyógyszertár, Angéla Divat, Magyar Sándorné (Gyógynövény
szaküzlet), Szentesi Józsefné
(ötvös), Kábel TV. üzemeltetés,
dr. Kóti Csaba, Szabó Julianna
(szépségápolási tanácsadó), Lívia
vegyeskereskedés, a Rendelőintézet dolgozói, Erdei László
(Origó Sport), Szi-Med 98 Kft.,
(15 tombolaajándékkal!), Területi
Kórház Szakszervezete, Budapest
Bank, OTP Bank, Komformedix,
Limi 2002 Bt., Thermal Hotel
Gara (Füzesgyarmat), Tip-Top
cipőbolt, Jázmin virágüzlet, Móló
Panzió, Katalin Motel, Trendy
Divat, Ilona Divat, SZTÁV Rt.,
Gondoskodás 2000, Jeneiné Egri
Izabella polgármester asszony,
(Földes), Vécseiné, Horváth Fotó,
dr. Lingvay Csaba, a Traumatológia osztály dolgozói, Emcsi
papírbolt, Allegro, illetve számos
magánszemély.
A Sürgősségi Ellátásért
Alapítvány kuratóriuma
és az osztály dolgozói
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Fotó: Kari

A berettyóújfalui tagóvodák által összegyűjtött adományokat, 20 darab
gyermekfektetőt, játékokat, plüsállatkákat, képeskönyveket, kifestőket
adtak át február 6-án a határon túli Biharban lévő Érmihályfalva alpolgármesterének, aki települése gyermekei számára juttatja majd el az
ajándékokat.

Pedagógusok
arcképcsarnoka
Az embereknek, dolgozóknak szakmájuk, foglalkozásuk
sok érdekes és kellemes jóérzést
nyújthat, de jelenthet kemény küzdelmet, állandó stresszt is. Vannak
lelkes, többletmunkát vállalók, kitartó, meg-megújuló munkaerővel
dolgozók. Sőt vannak harsogók,
aktívak és csendes, fáradhatatlan,
pontos munkavégzők.
Tudunk róluk? Ismerjük értékteremtő munkájukat? Sajnos
nem! Elismerésünket, főhajtásunkat többen megérdemelnék. Mi,
pedagógusok szerencséseknek
mondhatjuk magunkat, mert vannak önfeláldozó, őszinte tisztelettel és hozzáértéssel munkálkodó
nyugdíjas pedagógusaink, akik a
körünkből eltávozott pályatársak
értékteremtő munkáját csokorba
szedve összeállították, és könyv
formájában megjelentették. A
debreceni Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület kiadta a Pedagógusok arcképcsarnoka hatodik
kötetét. Ungvári János pedagógus,
az egyesület elnöke, a könyv sorozatszerkesztője, Nyirkos Tibor tanár, a kötet szerkesztője és a velük
együtt munkálkodó kilenc szerkesztőbizottsági tag körültekintő
munkáját dicséri ez a kiadvány.
Berettyóújfalu tanügyi intézményeiben dolgozók minden
évben szép számmal szerepelnek
e kötetben (ez évben kb. 10 pedagógus), és ismét közel száz
dolgozó neve, élete, munkássága
vált ismertté és közkinccsé. Ezért
gondoltuk, vannak még a megye
területén olyan körünkből elhunyt óvónők, tanárok, oktatók,
tanügyi dolgozók, akikről szíve-

sen megemlékeznének. Írjanak
róluk! Életükről, sokrétű, gazdag
munkájukról. Kiemelkedő szakmai ismeretükről, jellemformáló
egyéniségükről, esetleg meghatározó, jövőbeni sorsuk alakulásában
játszott szerepükről. Szeretnénk
biztatni a tanítványokat, a munkatársakat, családtagokat, örökítsék
meg nevelőik példaképül szolgáló
emlékét. A könyvet szeretnénk
ajánlani az érdeklődőknek és
az intézményeknek, iskoláknak.
Szerintünk a pályatársaknak ilyen
formában nyújtott tiszteletadás,
emlékőrzés hasznos és nemes
cselekedet. Ugye ennyit megérdemelnek?
A könyv megvételéhez a csekk
megírásához segítségét ajánlotta fel
a Bihari Múzeum. Dr. Krajczárné
Sándor Mária muzeológus munkatársaival együtt a jövőben is támogatást nyújt az érdeklődőknek.
Hamvas Lászlóné
és Kapornai Andrásné
ny. tanárok

Elismerés
A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Szívós István részére az
1956-os forradalom és szabadságharc eszméinek ápolása és terjesztése
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként az „1956-2006 Emlékplakett”-et adományozta.
Az 50-dik évforduló tiszteletére a Műszaki Egyetem előtt emelt
lenyűgöző emlékmű ezüstös plakettjét, városunk 56-os történetének
kutatója, a közismert íróval, történésszel Székelyhidi Ágostonnal együtt
vehette át Debrecenben az elmúlt héten.
Seres Katalin

Hirdessen a Bihari Hírlapban!

A lapban Karalyos Géza beretytyóújfalui lakos, vidékfejlesztési
irodavezető úr írásából a következőkre szeretnék reagálni.
A fürdőfejlesztéssel kapcsolatban van véleményem. Legelőször szeretném leszögezni azt a
tényt, hogy én is berettyóújfalui
lakos vagyok és a Püspökladányi
Gyógyfürdő Centrumban dolgozom gyógymasszőrként 2003 óta
(nyitásától fogva).
Ön azt írta, hogy a gyógycentrum
megnyitása óta veszteséges. Helyesbítendő. Én biztosan tudom,
hogy nem veszteséges. 2005-től
(3 éve) nyereséges. A strandfürdő
önmagában szerte az országban
támogatott, hiszen 2-3 hónapot
üzemel. Az információ így nem
megalapozott, a kinyilvánítás
sértő a püspökladányi fürdőre. A
strandfürdő egy szezonális jelleggel működő része a centrumnak,
de a gyógyászati részleg egész
évben gyógyít, és ezt a szót, hogy
gyógyít, szeretném kiemelni, és
előtérbe helyezném a vendégek
gyógyulását, mert úgy érzem, a
meggyógyult és elégedett fürdővendég minden anyagi nyereségnél
és haszonnál többet ér! (Az egész
gazdaságra vetítve.)
Fontosnak tartom hangsúlyozni
azt, hogy a gyógyvíz folyékony
arany - egy olyan nagy kincs a természettől, amit nagy felelőtlenség
nem kihasználni és megbecsülni
– az emberiség javára.
Ezen kötelező elgondolkodni!
Tóthné Nemes Róza
gyógymasszőr

Válasz a feltett
kérdésekre
Eddigi írásaimat berettyóújfalui lakosként írtam alá, és
kértem, hogy az újságban is így
szerepeljen, mert berettyóújfalui
vonatkozásúak.
Ha az írásaim személyeskedőek voltak, akkor most bocsánatot
kérek.
Nem vagyok elégedett a város
fejlődésével, ezért fogalmaztam
meg kérdéseket a város fejlesztéséért felelős alpolgármesternek (a
válaszokat továbbra is várom…).
Egyszerű helyi lakosként kérem, hogy Berettyóújfalu polgárai
mellett a többi helyi lakos is kapjon
tájékoztatást.
Én megválaszolok a nekem
feltett kérdésre:
A vidékfejlesztési iroda a Földművelésügyi Minisztérium által
a kistérségbe kihelyezett iroda.
Kezdetben a feladata az volt, hogy
a kistérség önkormányzataiból,
vállalkozóiból és civil szervezeteiből önállóan szerveződő

vidékfejlesztési közösségek tagjai
közötti együttműködést segítse. A
kistérségre vonatkozóan két közösség nyújtott be pályázatot. A minisztérium a 25 bihari és 6 sárréti
önkormányzat együttműködésével
létrejött „Bihar Sárrét Összefogás” helyi közösség pályázatát
ítélte jobbnak. Ez az „Elismert
Helyi Vidékfejlesztési Közösség”
dönthet a következő öt évben a
berettyóújfalui és püspökladányi
kistérségben felhasználható 1.3
milliárd forint vidékfejlesztési célú
uniós pályázati támogatás odaítéléséről. Továbbá a „Bihar Sárrét
Összefogás” helyi közösségnek
májusig el kell készíteni azt a –
részletes vidékfejlesztési stratégiát
is tartalmazó – pályázatot, ami
ha eredményes, akkor Leaderközösségként ismerik el. Így az 1.3
milliárd 2.5 milliárdra növekszik.
Az ország vidékfejlesztési közösségeinek fele kerül kiválasztásra.
A tét tehát nagy. A vidékfejlesztési
stratégia elkészítése bonyolult
szakmai folyamat, most az iroda
ehhez a munkához nyújt háttér
segítséget. Eredményes pályázat
esetén az iroda valószínűleg meg
fog szűnni, feladatát a Leadercsoport létrejövő munkaszervezete
fogja átvenni.
Az iroda havi költségvetése
500.000 forint. A költségek: bérek, közterhek, járulékok, bérleti
díj, üzemanyag, telefon, internet,
világítás, fűtés, fénymásoló, papír.
A pénz felhasználását a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
tételes elszámolással szigorúan
ellenőrzi.
A minisztérium 9 pályázó közül
választotta ki a szakmai pályázatomat a vidékfejlesztési irodavezető
megbízásra. Azt vállaltam, hogy
mindent elkövetek annak érdekében, hogy az elérhető legnagyobb
vidékfejlesztési forrás legyen
pályázható Biharban, és olyan
módon legyen felhasználva a pénz,
hogy érezhető legyen a fejlődés.
Munkámról elszámolással Gráf
Józsefnek tartozom.
Nagy örömmel olvastam Jakab
György írását. Egyrészt megtudtam, hogy maradt még barátom,
másrészt úgy gondolom, szükség
van ilyen pozitív gondolatokra,
még ha nem is értek egyet mindennel. Sajnos teljesen mindegy merre
áll a ló feje, ha a ló vak.
Karalyos Géza
berettyóújfalui lakos

Tolvajok, kutyák,
vadász…
Betörők romboltak, raboltak
január első napjaiban a Sárostókertben, a Berettyó-part mentén
lévő hétvégi házakban. Egy helyen
három gondozott, rendszeresen
oltott, nyakörvekkel ellátott kutyák (fehér, fekete, barna színűek) védték a gazda bekerített
portáját, élték a maguk életét. A
tolvajokat azonban zavarta a je-

Fizetett politikai hirdetés

lenlétük. Ügyeskedve, különböző
eszközöket felhasználva – utólag
nyilvánvalóvá vált, hogy ők nem
pusztították el, hanem csak –
megfélemlítették és elkergették
mindegyiket. Így nyugodtan tudtak lopni, feltörni a helyiségeket.
Miután a gazda tudomást szerzett
az esetről, a szomszédokkal keresni kezdték a kutyákat. Bejárták
a Sárostó-kert egész területét a
két híd között. Kutattak, kutat
szivattyúztak. Hiába. A harmadik napon jelezték, hogy látták a
kutyákat. Rögvest el is mentek a
megnevezett helyre. Csak akkor
már késő volt. A kutyák már nem
éltek. A nyakörveket levették róluk (kettőről biztosan), orrukból
lenyisszantottak egy darabot. Azt
mondják, vadászok tesznek így.
Talán töltényt kapnak érte. Állítólag egy ottani gazdálkodónak
megfojtották néhány kacsáját.
Bizonyára valamelyik meg is tette.
Valószínű e gazdát is megugatták,
mint a tolvajokat. Kár, hogy nem
szólt, pedig gyaníthatta (tudhatta),
ki a kutyák tulajdonosa. Kár, hogy
vadásznak szólt. Nem a rendőrségen tett feljelentést, hogy veszteség érte. Ők tudták volna, hova
irányítsák, hiszen a tulajdonos a
betörésről és a kutyák eltűnéséről
bejelentést tett. A szárnyasok árát
is kifizette volna. A vadásznak is
vettek volna töltényt még a szomszédok is, hiszen ők is nagyon sajnálják a kutyákat, akik – vesztükre
– csak saját udvarukat, területüket
akarták őrizni. A betörők jobban
megkárosították a gazdát, mint
amit a kutyák okoztak a kacsák
elpusztításával. Néha azonban
hirtelen felindulásban döntünk
ügyekben. Állatok fölött is. Igaz,
fegyverrel sokkal könnyebb. Ez
siker a vadásznak!?
Okuljon belőle, aki okulhat.
A gazda is, a vadász is… és talán
többen is. A tűzoltók a minap egy
varjút mentettek meg a fáról, mert
ágai közé szorult a lába.
Portörő Miklós

„Szemét dolog!”
Nálunk pénteken, késő délután,
utolsóként viszik a szemetet.
Amikor elviszik. Mert bizony van,

amikor nem. Ilyenkor már nincs
kivel beszélni, mert a telefont sem
veszik fel. Hétfőn kérdéseinkre
– Mikor tegyük ki a kukát, hogy
elvigyék? – megkaptuk a választ.
– Majd pénteken! És addig hová
tegyük a szemetet? – Zsákba! Sem
elnézéskérést, sem zsákot nem
kaptunk. Pedig én naivan azt gondoltam, mivel ők szolgáltatnak, és
én fizetek, ez a minimum. Azután
néhány hét múlva megismétlődött
a történet. Akkor már rutinosak
voltunk…
Aztán jött a csekk! Kettő egyszerre. Rajta kiszámlázva az a két
ürítés is, amit nem végeztek el. A
befizetés határideje pedig aznap
járt le, amikor a csekket kézbesítették. Reklamációnkra a válasz is
hasonló volt. – Elvitték a szemetet
nem? No most nem akarok nagyon búvárkodni a szemétszállítás
költségeiben, de az emberek nem
dolgoztak kétszer, az autó nem
használt üzemanyagot… stb. Tehát mikor azt kérdeztük, hogyan
tudnánk nem fizetni egy létre nem
jött szolgáltatásért, azt a választ
kaptuk: Írjunk panaszlevelet, írja
alá minden érintett, küldjük el,
aztán majd kivizsgálják.
Először azt gondoltam, 500
Ft-ért nem cigánykodom (mint
biztosan sokan még), de mert úgy
hiszem, pontosan erre számítanak
(sok kicsi sokra megy…), ez elvi
kérdés. Az ember álljon ki a saját
érdekéért. Mert ha nem, azt veszi
észre, hogy kéthavonta emelik a
díjat, akár a tízszeresére is, és fizet
„ha van rajta sapka, ha nincs”. Már
azt is elfogadhatatlannak tartom,
hogy másfél hónap után emelték
a díjat a tudomásunk nélkül, és
nem emlékszem, hogy bármiféle
szerződést kötöttünk volna egyáltalán.
Felhívjuk a Hulladékkezelő
Kft. figyelmét, hogy olyan rendszerben szolgáltassanak, ahogyan
azt a lakosság megkívánja. Bizton
állíthatom minden háztulajdonos
nevében: nem kívánjuk finanszírozni egy olyan cég működését, aki
rosszul méri fel a piacot, túlköltekezik, és aztán a kigondolt hasznát
be akarja vasalni. Rajtunk. Ez nem
„A legtisztább megoldás”…
Mikó Magdolna

„SORSFORDÍTÓ”
– a modell-kísérleti program véget ért –
A Bihari Hírlap hasábjain az
elmúlt évben többször beszámoltunk arról, hogy Berettyóújfaluban
európai uniós pályázaton nyert
támogatásból (HEFOP 2.2.2.06/11.) „Sorsfordító” néven modell-kísérleti program zajlott. A
program elsődleges célja a szociális
és munkaügyi szervek együttműködésének hatékonyabbá tétele volt
annak érdekében, hogy javuljon
az aktív korú munkanélküliek foglalkoztathatósága; másodlagos célja
pedig az új típusú együttműködés
eredményességének kipróbálása a
munkanélküliek egy csoportjával.
2007. december 31-én – az őszi
hónapok mozgalmas eseményeit
maga mögött hagyva –, a program
véget ért.
Mi is történt ez alatt?
Szeptembertől a programba
bevont, tartósan munkanélküli ügyfél, az egyéni fejlesztési tervében
meghatározottak szerint különféle
fejlesztéseken, képzésekben, tájékoztató előadáson vehetett részt. A
teljesség igénye nélkül: ügyfeleink
jogi, pszichológiai, életvezetési
tanácsadást vehettek igénybe,
személyiségfejlesztő és kommunikációs tréninget, képzéseket
biztosítottunk részükre. Önsegítő
csoportfoglalkozásainkon nagyon
aktív volt a részvétel.
Kívülállók számára is nyitott előadásokat, rendezvényeket
tartottunk. Ezek során elismert
szakemberektől az alábbi témákban
hallhattunk előadásokat: egészségügyi problémák kezelése, különös
tekintettel a prevencióra; mentális
problémák feltárása, kezelése; a
fogyatékkal élők speciális helyzetéből adódó gondok; munkába állást,
foglalkoztatást segítő képzések,
ellátások; életvezetési problémák
feltárása, kezelése; a foglalkoztathatóság egészségügyi akadályai;
a munkanélküliség kezelése, pszichológiai hatásai; a szegénységből
adódó lakhatási gondok, anyagi
helyzet feltárása, kezelése.
November 6. és 9. között
„Egészségrandevú” címmel négynapos rendezvényt tartottunk.
Minden nap más-más témakörben
szólítottuk meg az érdeklődőket:
volt bio-nap, esélyegyenlőség
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napja, egészségügyi szűrések napja,
egészséges életmód nap. A szolgáltatások nyújtása november 30-ig
tartott, ezt követően feladatunk a
modellkísérleti-program zárása,
eredményeinek összegzése volt.
Az eredmények:
Az integrált szolgáltatás-nyújtásnak az ügyfeleken mérhető
eredményei.
A 113 bevont ügyfél esetében 71 főnél értünk el eredményt
(egyénenként több eredmény is
született):
munkába állt:
32 fő (40%)
legalább 3 különböző szolgáltatást
vett igénybe:
20 fő (25%)
együttműködővé vált (munkaügyi
szervvel):
17 fő (21%)
fejlesztő munkában vett részt:
4 fő (5%)
képzésben vett részt:
3 fő (4%)
a munkavállalást gátló egészségi
problémája kezelésre került:
3 fő (4%)
képzésben vesz részt: 1 fő (1%)
A 113 főből 49 (43%) beretytyóújfalui lakos, 64 (57%) vidéki
lakos volt.
A modell-kísérlet elsődleges
célja, az integrált együttműködés
kialakítása is sikeresnek mondható.
Ennek lényege, újszerűsége az,
hogy a szociális, a munkaügyi és
a civil szervezetek lehetőségeit
előzetesen egyeztetve, az ügyfél adott helyzetéhez, a kitűzött
fejlesztési célokhoz viszonyítva
a legoptimálisabb szolgáltatást,

Tisztelt kisvállalkozók, őstermelők!
Szeretnék üzleti elképzelésüket megvalósítani
és ezzel vállalkozásukat sikeresebbé tenni?
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány szolgáltatásai segítenek Önnek ebben:
Kedvezményes MIKROHITELEK

500.000 - 6.350.000 Ft
Beruházási és forgóeszköz célokra 8 év futamidővel
Jegybanki alapkamat (7,5%), kezelési költségmentes
Kezdő vagy csekély banki hitelképességű vállalkozásoknak is!
Debrecen, Csapó u. 26.; 52/500-330; 52/500-340
Nyomtatványok letöltése, hitel kalkulátor: www.hbmvk.hu
A Szabó Ferenc Emlékverseny keretében MARATONI MÁSOLÁS-t
tartottak az Arany János Gimnáziumban.
Szabó Ferenc, a kiváló pedagógus, az egykori Gép- és Gyorsíró Iskola megalapítója, igazgatója volt.
Születésének 97. évfordulója alkalmából február 4-én a gimnáziumi
és szakközépiskolai évfolyamok
tanulói és tanárai közül összesen
39-en vettek részt a háromnegyed
nyolctól negyed háromig tartó folyamatos gépelésben. Az iskola első
emeletén tízpercenkénti váltásban
gépeltek – tisztelegve ezzel a tanár
úr és a gépírás tudománya előtt.
Szőke Albertné
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szolgáltatásokat kapja. A közreműködő partnerszervezetek szakmai
munkatársai az egyéni fejlesztési
tervek elkészítésében, módosításában a program során mindvégig
aktívan részt vettek. Az együttműködő szervezetek száma a program
végére tizenötre nőtt.
A december 21-én megrendezett
zárókonferencia célja az eredmények bemutatásán túl az új módszer
megismertetése volt a környező
települések önkormányzati vezetőivel, az e területen dolgozó szociális
és munkaügyi szakemberekkel.
A rendezvény keretei között
került sor annak a „Szándék-nyilatkozatnak” az ünnepélyes aláírására,
amely a programban részvevő és
az ahhoz csatlakozó szervezetek
folytatásra irányuló szándékát
deklarálja a jövőre nézve.
Az elkezdett fejlesztő, segítő
munkát az ügyfelekkel nem fejeztük be a program lezárulásával,
azt a Városi Szociális Szolgáltató
Központ családgondozói folytatják az átadott dokumentációk és
esetmegbeszélések alapján, illetve
egy esetmenedzser a 113 ügyfél
sorsának alakulását hat hónapig
még figyelemmel kíséri.
A munka tehát folytatódik…
Kovács Lászlóné
projektvezető

„VÁROSTÖRTÉNETI
BARANGOLÁSOK”
A Sinka István Városi Könyvtár
helytörténeti vetélkedője
A 3. forduló kérdései
1. Kiket szóltak meg így még a
XIX-XX. század fordulóján is?
„Az az adós, az az adós,
Akinek a gatyája gyócs.”
2. A tatár időkben a monostor mellett állt egy másik templom is.
Hol? Milyen népmonda fűződik
a helyhez?
3. Mikor alakult meg az első kölcsönkönyvtár a településen? Ki
alapította?
4. Mikor nyitotta meg kapuit a községi könyvtár 1945 után? Mettől
meddig és milyen épületek adtak
helyet a későbbiekben a település
könyvtárának?
5. Mikor működött először a volt
városháza épületében, a Sinka
István Városi Könyvtár és a
Bihari Múzeum épületében
könyvtár?

Adomány az iskolának
Megadni az esélyt a berettyóújfalui diákoknak is a legmodernebb
informatikai vívmányok használatára. Ezzel a céllal adományozott
egy fix és egy hordozható digitális
táblát, laptopot és projektort a
GAMI Consulting Bt. ügyvezetője,
Galló Ferenc a József Attila Általános Iskolának.
A rövid ünnepségen Gombos
Jánosné igazgatónő a 6. b osztály
termében elhelyezett digitális taneszközök átvételekor elmondta: mai
világunkban, amikor a diákok az
Internet „fogságában” élnek, különösen fontos, hogy a modern technikai vívmányokat tanulmányaik
során is hasznosíthassák a tanulók.
A most kapott digitális eszközöket
minél több órán fogják majd igénybe venni, ám ehhez a pedagógusok
ismerete is nélkülözhetetlen. Éppen
ezért a közeljövőben tanfolyamot
szerveznek a tanárok részére, hogy
minél előbb elsajátítsák és továbbadják tanítványaiknak a modern
eszközök gyakorlati használatát.
Galló Ferenc szándéka szerint,
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színesebbé, élményszerűbbé sikerül
tenni a tanórákat a digitális technika
alkalmazásával. Bejelentette továbbá, hogy a város pályázatot nyújt
be, hogy a település valamennyi
oktatási intézményében legyen hasonló modern technika már a jövő
tanév elejétől.
A Mecénások köre újabb személlyel bővült – jelentette be Muraközi István, aki a város nevében

mondott köszönetet a mintegy
egymilló-kétszázezer forintos adományért, ami annál inkább értékes,
mert az önkormányzatnak az egyre
szűkülő források mellett kevés lehetősége van eszközfejlesztésre.
A digitális tábla működését
Tikász Ferenc mutatta be, majd
a diákok nevük felírásával ki is
próbálhatták azt.
Nyírő Gizella

Van élet az átszervezés után is…

A Bihari Hírlap egyik korábbi
számában tette fel a kérdést cikkében a szerkesztő, hogy van-e, és
milyen az élet iskolánkban az intézmény átszervezése és az összevonás
után. Az azóta eltelt idő meghozta
a várva várt választ. A József Attila
Általános Iskola, Nevelési Tanácsadó és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény valamenynyi vezetője, pedagógusa nevében
bátran állíthatjuk, hogy gördülékenyen halad a munka egy egységes,
még kiemelkedőbb eredményeket
elérő intézménystruktúra irányába.
Mindkét tagiskolánkban teljes a
szakosellátottság, az összevonást
követően a Széchenyi és a József
Attila tagiskolákban dolgozó tantestületek becsülettel helytállnak
– egymás munkáját segítve –, hisz
a két tantestület „összehangolása”
elengedhetetlenül fontos, ha a jövő
új kihívásai felé tekintünk. Ennek
érdekében még ebben a tanévben

elkészül a közös pedagógiai program, amelyben kiemelten fontosnak
tartjuk a szülők és a tanulók igényeit és elvárásait.
Az új intézmény – a bővülésnek
köszönhetően – még sokrétűbb
feladatot tud ellátni. A nevelési
tanácsadó integrálásával iskolánk
ettől a tanévtől már foglalkoztat
pszichológust, szociálpedagógust,
logopédust, valamint fejlesztő
pedagógust is. Ezen szolgáltatások
segítségével (amelyek a régió 22
települése számára is elérhetőek)
úgy gondoljuk, hogy a nevelésben,
oktatásban a kor által támasztott
új kihívásoknak még jobban meg
tudunk felelni. Az intézmény vonzerejét pedig mi sem bizonyítja
jobban, hogy 2008. január elsejétől
a Bakonszegi Bessenyei György
Általános Iskola is hozzánk csatlakozott, ezzel immár ötre növelve a
tagintézmények számát.
A tanulók lelki egészségének

megóvása, megfelelő társadalmi
szocializációjuk kialakítása mellett
mindig is kiemelten foglalkoztunk
az egészséges életmódra neveléssel,
a sporttevékenységek minél népszerűbbé tételével. A gyerekek számos
és változatos sportolási lehetőség
közül választhatnak a szabadidő
hasznos eltöltése céljából (úszás,
falmászás, foci, kézilabda, stb.).
A 2007/20008-as tanévtől pedig
már a József Attila Tagiskolában is
megvalósult egy régi álom, hiszen
az itt tanuló gyerekek is helyben
tanulhatják a néptáncot, amelyet
kiemelten fontosnak tartunk a helyes nemzeti identitástudat kialakításában, valamint a mozgáskultúra
fejlesztésében. Hűen tükrözi az itt
zajló sporttevékenység és -szervezés eredményességét, hogy a
Magyar Diáksport Szövetség 2007.
évre vonatkozó ranglistáján (amely
magában foglalja a megye mintegy
100 közép- és alapfokú oktatási
intézményét) a József Attila Tagiskola az igen előkelő 10. helyezést
érte el a sportversenyeken elért
eredményei alapján, a Széchenyitagiskola pedig szintén jól teljesítve
a 30. helyen található.
Igen örömteli hír, hogy az Oktatási Minisztérium által is támogatott
az „Információ hatalom…” névre
keresztelt országos informatikai
versenyt idén immár harmadjára
rendezheti meg iskolánk.
Az információ érték, sugallja
számunkra a fenti gondolat. Ám mi
mégis azt valljuk, hogy a legfőbb
érték maga a gyerek. A József Attila
Általános Iskola, Nevelési Tanácsadó és Egységes Gyógypedagógia
Intézmény összes dolgozója nevében ki lehet jelenteni, hogy mindent
meg kell tenni a gyerekekért, hiszen
övék a jövő, és bízni kell abban,
hogy a sikeres és kitartó munka
segítségével olyan generációkat
tudunk kinevelni, amelyek a későbbiekben a nemzet megtartó erejévé
válnak. Az idei középiskolai felvételiken elért igen jó eredmények is
azt bizonyítják, hogy munkánkat jól
végezve haladunk eme cél irányába.
Ehhez kapcsolódva várjuk kedves
leendő első osztályos tanulóinkat és
a szülőket intézményi nyílt napjainkra: Széchenyi István Tagiskola;
2008. március 14., 9 óra, József
Attila Tagiskola; 2008. március 17.,
9 órai kezdettel.
Egy közös eredménylista az
összevont intézmény tanulói által a
2007/2008-as tanévben eddig elért
versenyeredményekről terjedelmi
okok miatt részleteiben a következő
számban lesz olvasható.
A nevelőtestület
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A megyei bajnokságból a magyar
válogatottig
A Mezei Vill FC. első számú kapusának, Pallai Gábornak
sportkarrierje igazi sikertörténet.
A néhány éve még Arnót település
megyei I. osztályú csapatában védő
fiatal hálóőr néhány éven belül
a Futsal magyar válogatottságig
„védte” magát. Jelenleg 16-szoros
magyar válogatott, a Mezei Vill FC.
(a mostani állás szerint a Futsal NB
I-ben első helyen lévő) első számú
kapusa. Személyében már hatra
emelkedett az MVFC-ből a magyar
válogatottba behívott játékosok
száma (Tamás László, Kolompár
Zsolt, Lovas Norbert, Trencséni
János, Nagy István).
– Hogyan kerültél Berettyóújfaluba, illetve az MVFC csapatába?
– Nagypályán a megyei I.
osztályú Arnót csapatában védtem, majd következett már Futsal
szabályrendszerben a miskolci
Berek-Rolád. Ezen csapathoz jöttek
akkoriban Berettyóújfaluból, nem
titkolt szándékkal tanulni a futsalt.
Ekkor ismerkedtem meg 4-5 újfalui
játékossal és Mezei Józseffel. A
Berek-Rolád feloszlott, így a sors
úgy hozta, hogy kölcsönösen egymásra találtunk az MVFC-vel.
– Gondolom, teljesen más közeg
fogadott.
– Így van, pozitív értelemben
teljesen más környezetbe kerültem.
Profi hozzáállás, profi vezetés, profi
játékosok, akik között nagyon jól
érzem magam. Már másfél éve
védek itt, és teljesen jó döntésnek
tartom ide-szerződésemet. Ez már
a második szezon, és az első szezon
nagyrészében is én védtem. Két-három mérkőzést kellett csak kihagynom kisebb sérülések miatt.
– Sok mérkőzésen jó védéseiddel a „hátadon vitted” a csapatot.
Törvényszerű volt, hogy egy idő

után a válogatottnál is számítani
fognak rád?
– Berettyóújfaluban Lovász
Krisztián és Móga Flavius Lóránt
kapustársaimmal nagyon jól megértjük egymást, és mivel mint minden labdás sport, ez is csapatjáték,
együttesen próbáljuk megvédeni
kapunkat a góloktól. Ez önmagában
kevés lenne, ha a mezőnyjátékosok
sem tennének meg mindent a cél
érdekében. Az MVFC igazi csapat
a szó nagybetűs értelmében. Az
egész gárdának köszönhetem azt,
hogy a magyar válogatottba is be
tudtam kerülni. 2007 júniusában
szerepeltem először Portugáliában
egy szabadtéri világkupán. Ezen
a tornán hat csapatból harmadikok lettünk. A magyar válogatott
kapuvédői posztjáért is két másik
„kollégámmal” kell versengenem,
Balázs Zoltán (Székelyudvarhely)
és Tóth Gyula (Gödöllő, majd
Euromobil Trans Győr), két igazi
nagyágyú ezen a poszton. Majd
következett egy brazíliai világkupa,
ahol 16 csapatból sikerült a legjobb
négy közé verekedni magunkat.
A következő lehetőség számomra
Debrecenben, a Főnix csarnokban

adatott meg, ahol egy négyes tornán
(Brazília – Törökország – Irán –
Magyarország) harmadikok lettünk. Itt Irán csapata ellen védtem.
Azóta Horváthország ellen sikerült
jó formát felmutatnom.
– Az MVFC csapata 15 mérkőzés óta veretlen. Meddig lehet
ezt fokozni?
– A bajnokságban mindenképpen a dobogóra, sőt a döntőbe
várom csapatunkat, ahol már bármi
előfordulhat. A Magyar Kupában is
a döntőbe fogunk kerülni.
– Válogatott szinten a jövő?
– Február 27-étől március 1-jéig
zajlanak a világbajnoki selejtezők,
ahol a magyarok ellenfelei Anglia,
Lengyelország és Macedónia. A
csoportból csak az első jut tovább,
utána egyenes kieséses rendszerben
mérkőzik a továbbjutó, ugyanis
Európából összesen öt csapat jut
ki a világbajnokságra. A szövetségi
kapitány igérete szerint hamarosan
kiderül, hogy hármónk közül ki lesz
az a kettő, aki védheti a válogatott
hálóját.
– Mindezen izgalmak mellé még
egy csapatot vettél a nyakadba.
– Igen, a BUSE NB III-as
csapatához is leigazoltam, de semmiképpen nem érzem nyűgnek,
hogy még egy fronton is védenem
kell. Siróczki Gergővel együtt
azon leszünk, hogy segítségünkkel
a BUSE is előre tudjon lépni. Az
MVFC-nél jobb a helyzet, mint a
BUSE-nél, ennek ellenére Gál István Székelyudvarhelyről érkezvén
hozzátehet ahhoz, hogy begyűjtsük
akár mind a két fronton az első
helyet. Talán már az idén meg
tudjuk valósítani tulajdonosunk
nagy álmát, a bajnokok ligájába
kerülést.
R. S.

BUSE-hírek

Sporteredmények

A BUSE labdarúgó szakosztálya felvételt hirdet a labdarúgás iránt
érdeklődő gyerekek számára. Várjuk 1999-2000-2001-ben született
gyerekek jelentkezését a 06 70 33486-84-es telefonszámra Kasza Péter
edzőnél.
A BUSE felnőttcsapatának eddigi edzőmérkőzései:
BUSE – Püspökladány 1:0
BUSE – Hajdúszoboszló 3:1
BUSE – Tiszalök 4:2
BUSE – Létavértes 3:4

Futsal NB I.
FTC – Mezei Vill FC 4:7
Legrand Metal Com Szentes –
MVFC 2:2
MVFC – Colorspectrum Aramis 2:2
MVFC – Arrabona Futsal Klub 6:2
MVFC – Fortuna FT 2:1

A BUSE további edzőmérkőzései
(Berettyószentmárton, Morotva-liget, műfüves pálya)
Február 16. szombat, 14 óra: Ibrány
Február 22., péntek, 16 óra: Bors (Románia)
Február 23., szombat, 14 óra: Derecske

Közhasznúsági jelentés
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik személyi jövedelem adójuk
1%-át az Eötvös József Szakképző Intézet Kollégiumában működő
Alapítvány a Kollégista Tanulók Körülményeinek Javításáért Alapítvány számára juttatták el. A kapott 61.878 forintot a tanulók sport- és
kulturális rendezvényeinek támogatására fordítottuk. Támogatásaikat a
jövőben is szívesen fogadjuk.
Fekete Imre
Alapítv. Koll. Tan. Kör. Jav.
kuratóriumi elnök

Futsal Magyar Kupa
Negyeddöntő, második mérkőzés
Fáklya SE Törökszentmiklós –
MVFC 3:5
A döntőbe jutásért
február 13, szerda:
Colorspectrum Aramis – MVFC
Március 12. szerda:
MVFC – Colorspectrum Aramis

Apróhirdetés
Német nyelvből érettségire és
nyelvvizsgára való felkészítést
vállal tapasztalattal rendelkező
német nyelvtanár Berettyóújfaluban, az Arany János Gimnázium
közelében.
Telefonszám:54 403-954,
mobil: 20 450-5289.

IRODASZEREK
Leporellók, fénymásoló-papírok,
faxpapírok, pénztárgép-szalagok,
borítékok, tintapatronok,
floppy- és CD-, DVD-lemezek,
lézer-tonerek, festékporok.

2008. február 15.

A Nadányi Zoltán Mûvelõdési Anyakönyvi hírek
Születtek
Központ programjai
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
Minden kedden, 17 órától csontritkulást megelőző torna
***
Február 20-án, 17 órától az
előadóteremben: Méregtelenítés a
gyógynövények segítségével
Előadó: Kovácsné Ambrus
Imola fitoterapeuta
***
A MAG – előadássorozat következő programja
Február 26-án, 18 órától az
Erdélyi Gábor teremben
„Mint a hó, tiszták legyünk”
Hagyományos népi gyógyítás a
régi magyar kultúrában
Előadó: Harangozó Imre
***
KIÁLLÍTÁS
Február 25-én, 17 órakor
Papp Gábor és Silaghi Stelian
margittai festőművészek kiállításának megnyitója
Megnyitja: Bradács Alíz
Megtekinthető: március 7-ig, 9
órától 17 óráig
***
KLUB
Február 20-án, 16.30-tól az
Erdélyi Gábor teremben
A Méhész Klub soron következő foglalkozása.
***
SZÍNHÁZ
Bérletes színházi előadássorozatot indítunk. Bérletek, jegyek elővételben a művelődési központban
igényelhetők. (Személyesen vagy
54/402-014 telefonon.)
Első előadás:
Február 26-án, 18 órakor
Kacsoh Pongrácz–Bakonyi Károly– Heltai Jenő: János Vitéz daljáték 2 részben a Tihanyi Vándorszínpad (Budapest) előadásában
Második előadás:
Április 2-án, 19 órakor
Georges Feydeau: A hülyéje
bohózat a Nagyváradi Állami
Színház Szigligeti Társulatának
előadásában
Harmadik előadás:
Május 15-én, 19 órakor

Molnár Ferenc: Üvegcipő
keserédes komédia a Nagyváradi
Állami Színház Szigligeti Társulatának előadásában
Márciusi előzetes:
Március 7-én, 19 órától a Kabos
Endre Városi Sportcsarnokban
„Eltáncolt cipők” című táncjáték a Nagyvárad Táncegyüttes
és a Bihar Néptáncegyüttes közös
előadásában
Belépődíj: Felnőtteknek: 600
Ft, gyerekeknek: 300 Ft
Híreink
Február 27-én Érmihályfalván
és Borson (Románia) kerül bemutatásra az „Eltáncolt cipők” című
táncjáték a Nagyvárad Táncegyüttes és a Bihar Néptáncegyüttes
közös előadásában.
BÉRLETES IFJÚSÁGI HANGVERSENYEK a művelődési központ színháztermében.
Második előadás:
Március
Saint-Saens: Állatok farsangja – ismerkedés a hangszerek
világával
Közreműködik: a DE Zeneművészeti Kar Szimfonikus Zenekara
Harmadik előadás:
Április
Bottal üthetjük – az
ütőshangszerek sokszínű világa
Bemutatják a Sonus ütőegyüttes
tagjai
Bérletek 800 Ft-ért, jegyek
350 Ft-ért igényelhetők a művelődési központ pénztárában vagy
telefonon.
FELHÍVÁS!
Újraindítjuk a PÁVAKÖRT!
2-3. osztályos – 8-10 éves
– népdalokat kedvelő, énekelni
szerető gyermekek jelentkezését
várjuk az 500-022-es telefonon
vagy személyesen a művelődési központban. (Berettyóújfalu,
Bajcsy-Zs. u. 27.)

Múzeumi hírek
Meghívó
A Múzeumi mindentudás című előadás-sorozat keretében február
21-én, csütörtökön, 17 órától P. Szalay Emőke, a Déri Múzeum
főmuzeológusa A debreceni ötvösség címmel tart előadást a Bihari
Múzeumban. A belépés díjtalan.
Kavalkád játszóház a Bihari Múzeumban
2008. február 23-án, szombaton, 14.30-tól kerül sor a Családi múzeumi délután legújabb programjára. A Bihari Múzeumba ellátogató
gyerekek hallhatnak a bocskorosok hadi népéről, a hajdúkról, majd
szüleikkel, nagyszüleikkel együtt készíthetnek domborított címeres
tarisznyát és Krisztus-korongot gipszből a Hajdúsági Múzeum
(Hajdúböszörmény) Kavalkád játszóházának vezetői segítségével.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

FÉNYMÁSOLÁS,
spirálozás, laminálás.
Bélyegzõkészítés egy nap alatt.
Nyitva: H-P: 7.30 -17-ig,
Sz: 8-12-ig.
4100 Berettyóújfalu,
Puskin u. 20.
Tel./fax: (54) 401-619,
06-30/9688-683

Városunk polgármestere, Szeifert
Ferenc február 9-én köszöntötte
Gulya Mihályné Vekerdi Esztert,
aki ezen a napon 101. születésnapját ünnepelte.

Kedves
Természetbarátok!
Ha úgy gondoljátok, hogy van
értelme önként szemetet szedni, a
szelektív hulladékgyűjtést szabadidőben népszerűsíteni, ügyességi
és országismereti vetélkedőket, túrákat, futóversenyt, barlangászást,
Critical Mass-felvonulást, fotópályázatot saját erőből és költségen
szervezni azért, hogy egy tisztább,
nyugodtabb Földön éljünk, és nőjön
fel egy helyes irányba nevelt generáció, segíts nekünk!
A Bihari Természetbarát Egyesület 2008-ban jogosulttá vált az
1% gyűjtésére.
Adószámunk: 18991811-1-09.
Köszönjük minden felajánló
segítségét! Ha tudod, juttasd el ezt
a levelet ismerőseidnek!
Természetbaráti Üdvözlettel:
Bihari Természetbarát Egyesület
www.biharite.hu

Futsal NB I.
A bajnokság állása a 15. forduló után
Hely Csapat
1. MVFC Berettyóújfalu
2. Goldball RFC Csömör
3. Euro-Mobil-Trans Győr
4. Legrand-MetalCom-Szentes
5. Megatherm-Gödöllő
6. Üllő FC Cső-Montage
7. Colorspectrum Aramis
8. Első Beton Szeged
9. Arrabona Futsal Klub
10. Újbuda
11. Allianz-FTC
12. Fortuna FT
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NYOMTATVÁNYOK
Orvosi nyugták
és készpénzfizetési számlák.
Műanyag tányérok, poharak
és evőeszközök.

Január
26.: Szoboszlai Ádám
(Szoboszlai Imre
Vida Erzsébet)
Házasságot kötöttek
Január
26.: Lakó László
Gyenge Timea
Elhunytak
Január
17.: Matolcsi Istvánné
Balog Zsuzsánna (1920)
19.: Kalmár Károly Gyuláné
Tölgyesi Ilona (1925)
21.: Szatmári Bálint (1928)
22.: Molnár László Sándor (1927)
27.: Sramkó Lukácsné
Pozsár Erzsébet (1921)
29.: Juhász Zoltán (1973)
30.: Gulya Mihályné
Pozsár Margit (1941)
31.: Rácz János (1925)
Február
1.: Sziklai Elek (1944)
3.: Kiss József (1936)
6.: Kiss Sándorné
Gyarmati Katalin (1927)

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
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Bihari Hírlap
A berettyóújfalui önkormányzat
kéthetente megjelenõ közéleti lapja.
Fõszerkesztõ:
dr. Szegediné Lovász Magdolna.
Munkatársak:
Rinyu Sándor (sport), Kari Sándor (fotó).
Szerkesztõségi titkár:
Kundráth Andrea.
A szerkesztõség címe:
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Telefon: 402-286.
Felelõs kiadó: Porkoláb Lajos.
Tördelés: Barna Ildikó.
Nyomás: Pirehab Kht. Debrecen.
Felelõs vezetõ: Becker György.
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