
Bihari Hírlap
Kéthetente megjelenő közéleti lap

XX. évfolyam 14. szám 2010. szeptember 3. bhirlap@freemail.hu

A lap megtekinthető a város honlapján: 
www.berettyoujfalu.hu

Szent István napjára emlékeztünk
Forog az évkerék, az idők kez-

dete óta meg nem áll, idén is be-
léptünk hát az új kenyér havába: 
elérkezett a kiteljesedés, a beérés, 
a hálaadás időszaka. Bár még 
nem érezzük, de már tudjuk, az 
éjszaka napról-napra egy kicsivel 
többet rabol el magának a nappali 
világosságból, megállíthatatlanul 
haladunk az ősz felé. Aranysárga 
színű ruhát ölt magára a határ, az 
érett búzakalászok alázattal hajt-
ják le fejüket magzatát váró anya-
ként cipelve súlyát az életet adó 
búzaszemeknek. Majd ellenállás 
nélkül behódolnak az arató em-
ber izzadt tenyerének, vállalva a 
kényszerű halált, tudván, a halál-
ból mindenkor új élet születik. Az 
ünneplés időszaka ez, a szívünk 
szeretetével és lelkünk fényével 
gondozott magocskák mostanra 
bőséges termésüket ontják, és ki-
sülnek az első, illatos-ropogósra 
sült kenyerek. 

Augusztus 19-én, az új kenyér 
ünnepének előestéjén városunk-
ban is ünneplőbe öltöztek a lelkek, 
kifényesítették orcájukat, midőn 
kivonultak az utcára a művelődési 
központ és a Szent István tér kö-
zötti területen, várva az ilyenkor 
szokásos ünnepi felvonulást. Este 
hat órakor fel is csendült az utcai 
zeneszó, karneváli hangulat töl-
tötte be a teret. Elsőként a romá-
niai Control Dance tánccsoport 
mutatkozott be, látványos show-

tánccal, gyönyörű lányokkal, 
csodálatos ruhakompo-

zíciókkal káp-
ráztat-

va el a közönséget. 
Őket a berettyóújfalui „AR-

KADAS” Baranta Sport Egye-
sület bemutatója követte, akik a 
hagyományos magyar harcművé-
szet művelői, ennek megfelelően 
késsel, karddal, botokkal, vagy 
ha kell, karikás ostorral szállnak 
szembe az ellenséggel. Ezúttal 
ostorcsattogástól volt hangos az 
utca, bravúros ügyességgel és fe-
gyelmezettséggel haladtak a Szent 
István térig a magyar legények, 
bizonyítva rátermettségüket.

A nagyváradi Tempo majorette 
csoport dekoratív és tehetséges 
fiatal lányait a berettyóújfalui, 
több, mint három évtizedes múlt-
ra visszatekintő, jelentős hazai és 
nemzetközi sikereket elért Ifjúsá-
gi Fúvószenekar kísérte, a tőlük 
megszokott profizmussal, tökéle-
tes összhangban egymással.

A közelmúltban szerveződött 
Bajnóca néptánc együttes régi és 
új táncosokból összeállt formáció, 
szintén városunk büszkeségei, tag-
jainak énekszóval kísért bemuta-
tója is nagymértékben hozzájárult 
az ünnepi felvonulás sikeréhez, a 
hangulat fokozásához.

A sort a Szerbiából, Belgrádból 
érkezett Sveti Sava néptánccsoport 
rendkívüli produkciója zárta. A 
közönség megismerhette általuk a 
valódi szerb néptáncot és népvise-
letet, amelyre a mienktől eltérően 
nem a páros, inkább a csoportos 
körtáncok a jellemzők. A csoport 
egyébként másnap a debreceni Vi-
rágkarneválon lépett fel, miután 
az elmúlt években „meghódítot-
ták” a világot, számos nemzetközi 

folklórfesztiválon léptek fel, 
és mindenhonnan 

elhozták az 

első díjat.
Közben a felvonuló csopor-

tokkal együtt a nézősereg is 
megérkezett a Szent István térre, 
ahol a szokásos vásári forgatag 
fogadta az érdeklődőket. A felál-
lított nagyszínpadon elhelyezett 
díszlet sugallta a folytatást. Este 
nyolckor kezdődött ugyanis a 
temesvári Csiky Gergely Színház 
ünnepi műsora, Vas-Zoltán Iván 
rendezésében, Több, mint ezer év, 
itt, Európában… címmel. A zenés 
összeállítás több blokkból épült 
fel, ismert musicalekből, rockope-
rákból hallhattunk részleteket, 
sanzonokkal átszőve. A műfajok 
sokféleségét vonultatták tehát fel 
a színészek, mégis olyan egységes 
szerkezetbe rendezve, amely mél-
tóképp fejezte ki az államalapítás 
ünnepét, és adta keresztmetszetét 
a történelmi eseményeknek, a ma-
gyarság sorsának. Az emelkedett, 
méltóságteljes hangulatot árasztó 
műsor elérte a célját. A közönség 
magába mélyülten ment haza a 
térről, elgondolkodva jelenbeli 
feladatunkon: őseink példáját 
követve, az ő nagyságukból erőt 
merítve építhetünk szebb, bizton-
ságosabb jövőt, hogy utódaink is 
büszkék lehessenek magyarságuk-
ra, felvállalván egy sok szenvedést 
megélt nemzet terhét, hogy újra 
egy és nagy lehessen a magyar… 

Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani a főszervezőnek, 
Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzatának, valamint a támo-
gatóknak: a Generál Építő ’98 
Kft-nek, a  Méliusz Juhász Péter 
Megyei Könyvtár és Művelődé-
si Központnak, a Projekt Dekor 
Kft-nek, a Mezei - Vill Kft-nek, 
az OTP Banknak, a Pocsaj és Vi-
déke Takarékszövetkezetnek, va-

lamint a Sörkertnek.
Szatmári 

Kinga

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY

Berettyóújfalu Város Helyi Választási Bizottságának meg-
választott tagjai:
Dr. Horváthné 
dr. Nagy Ibolya Mária  elnök
Porkoláb Lajosné dr.  elnök-helyettes
Dr. Gömöri György  bizottsági tag
Kapornai Andrásné póttag
Karácsony László póttag

Berettyóújfalu Város Helyi Választási Iroda:
vezetője: Dr. Ökrös Zoltán
címe: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Telefon: 54/505-450
Telefax: 54/505-440

Választási Információs Szolgálat (ahol a választással kap-
csolatban felmerülő bármely kérdésre felvilágosítást lehet 
kérni):
Polgármesteri hivatal fsz. 4. ajtó (Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 
17-19.)
Telefon: 54/505-451

A városban a szavazás napján működő szavazókörök száma 
és címe:

01. sz. egyéni választókerület 
001. sz. szavazókör: Rákóczi u. 1., II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola
002. sz. szavazókör: Bajcsy Zs. u. 27., Nadányi Zoltán Műve-
lődési Központ

02. sz. egyéni választókerület
003. sz. szavazókör: Eötvös u. 1., Eötvös József Szakképző In-
tézet
004. sz. szavazókör: Rákóczi u. 1., II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola

03. sz. egyéni választókerület
005. sz. szavazókör: Kossuth u. 33., Arany János Gimnázium
006. sz. szavazókör: Kossuth u. 33., Arany János Gimnázium

04. sz. egyéni választókerület
007. sz. szavazókör: Kossuth u. 33., Arany János Gimnázium*
008. sz. szavazókör: Kossuth u. 33., Arany János Gimnázium

05. sz. egyéni választókerület
009. sz. szavazókör: Tardy u. 4/a., Titász Rt.
010. sz. szavazókör: Bajcsy Zs. u. 27., Nadányi Zoltán Műve-
lődési Központ

06. sz. egyéni választókerület
011. sz. szavazókör: Dózsa Gy. u. 42., ÁFÉSZ iroda
012. sz. szavazókör: Széchenyi u. 8., Berettyó Vízgazdálkodási 
Társulat

07. sz. egyéni választókerület
013. sz. szavazókör: Ady Endre u. 1., Széchenyi István Általános 
Iskola
014. sz. szavazókör: Puskin u. 44., Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola

08. sz. egyéni választókerület
015. sz. szavazókör: Puskin u. 44., Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola
016. sz. szavazókör: Puskin u. 44., Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola

*Ebben a szavazókörben azok a választópolgárok adhatják le 
szavazataikat, akik Berettyóújfaluban településszintű lakóhely-
lyel rendelkeznek.

A választási értesítő tartalmazza, hogy kinek melyik szavazókör-
ben van lehetősége a szavazatát leadni.

Mozgóurnát  kizárólag a mozgásában gátolt választópolgár  ré-
szére lehet biztosítani. Kérni írásban kell, pontos név, lakcím, 
aláírás adattartalommal. (E célra szolgáló nyomtatvány a www.
berettyoujfalu.hu honlapról letölthető vagy a polgármesteri hi-
vatal portáján is beszerezhető.)
A mozgóurna iránti kérelmeket a szavazás napjáig a választási 
irodához, a szavazás napján a szavazókör szerint illetékes szava-
zatszámláló bizottsághoz kell eljuttatni.

Felhívás!

Tanévkezdet megújult környezetben
Kibővített, felújított épületegyüt-

tesben kezdhetik az új tanévet a József 
Attila Általános Iskola és Széchenyi 
István Tagiskolájának diákjai szep-
tember 1-jétől. Még talán az utolsó 
általános iskolás tanévüket kezdő és a 
sok éve itt dolgozó pedagógusoknak 
is feladja a „leckét” az első napokban 
az a hatalmas változás, ami az elmúlt 
iskolai év folyamán az intézmény-
ben történt. A szűk, igencsak sötét 
folyosók helyett tágasság, világosság, 
hatalmas aula fogadja az épületbe 
belépőt. Ottjártamkor, a tanévkez-
dés előtti héten még korántsem volt 
minden a helyén, hiszen a folyama-
tosan érkező új iskolabútorok, az új 
és régi taneszközök egy része még 
dobozokban, kicsomagolatlanul állt a 
tantermek közepén, és jól érzékelhető 
volt az a nagy, ám örömteli munka, 
ami a pedagógusok és az önkormány-
zat által a rendelkezésükre bocsátott 
közhasznú munkások előtt állt, hogy 
szeptember 1-jére megközelítőleg 

minden a helyére kerüljön, és zavar-
talanul megkezdhessék az oktatást. 
Az intézményben történt változások 
részleteiről Hodosán Csaba igazgató-
val beszélgettünk. 

- 2009 októberétől folyamatos 
volt az építkezés, és mint ismert, a 
tanítás az intézmény tagiskolájában 
és Bakonszegen zajlott. A bővítési és 
felújítási munkálatok annak a váro-
sunkban végbemenő másfél milli-
árdos beruházásnak a része voltak, 
melynek eredményeként megújult az 
Arany János Gimnázium és a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola Hunya-
di Mátyás Tagintézményével együtt. 
A három iskolát már ez év február-
jában birtokba vehették a diákok, de 
a József Attila-iskolánál a régészeti 
munkálatok elhúzódása, valamint az 
építkezés volumene, az, hogy három 
különböző korban készült épületet 
kellett összeilleszteni, egybehangol-
ni statikailag és minden más egyéb 
tekintetben, késleltette a befejezést.  

De igényes, jó munkát végzett a ki-
vitelező Generál Építő ’98. Kft., így 
megérte a várakozást. Az eredmény 
magáért beszél, európai színvona-
lú oktatási környezetbe kerültek 
az itt tanuló gyerekek, pedagógu-
sok - nyugtázta megelégedéssel az 
igazgató -, majd tételesen sorolta az 
intézményben bekövetkezett válto-
zásokat. Hatalmas, új tornacsarnok 
épült kiegészítő helyiségekkel, öltö-
zőkkel, mosdókkal, a régi tornater-
met pedig felújították, úgynevezett 
multifunkciós épületté alakították. 
Felújították az intézményhez tarto-
zó pedagógiai szakszolgálat épület-
együttesét is, az úgymond főépületet 
új aulával egészítették ki, melynek 
emeletén az iskola 15 ezer kötetes 
könyvtárát helyezték el. Esztétikus, jó 
minőségű nyílászárókat építettek be 
kívül-belül, új hőszigetelést és tetőt 
kapott az épület, mindenhol akadály-
mentesítés volt, és liftet szereltek fel. 

folytatás a 3. oldalon 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásával kapcsolatban az alábbi fontos közérdekű 
információkról tájékoztatjuk a választópolgárokat:

Fotó: Kari
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TÁJÉKOZTATÓ
Berettyóújfalu 

Város Önkormányzatától
a helyi iparűzési adó változásokról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a 2010. évi LVII. törvény 6. § ren-
delkezése alapján 2010. június 29-ével a helyi iparűzési adóban az adóigazgatási 
hatáskör visszakerült az állami adóhatóságtól az önkormányzati adóhatóság-
hoz.

Felhívjuk az Adózók figyelmét, hogy a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó 
adókötelezettségek (adókötelezettség keletkezése, változása, bejelentkezés, tár-
saság, egyéb szervezet megszűnése, egyéni vállalkozói tevékenység megszűnése 
(szüneteltetése) esetén záró adóbevallás benyújtása, ideiglenes jellegű iparűzési 
tevékenység gyakorlásával járó valamennyi adókötelezettség stb.) Berettyóújfa-
lu város illetékességi területéhez kapcsolódóan Berettyóújfalu Város Polgármes-
teri Hivatalának adóirodája feladatkörébe tartozik.

Felhívjuk az Adózók figyelmét, hogy a fenti törvény rendelkezése értelmé-
ben a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről – az erre kötelezett adó-
zónak - a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig (december 20.) bevallást 
kell tennie.

 
Tájékoztatjuk az Adózókat, hogy a 2010. június 29-e után teljesítendő be-

fizetéseket a 11738046-15372459-03540000 számú Berettyóújfalu Város 
PMH iparűzési adó-beszedési számlára kell teljesíteni.

A 2010. II. félévi helyi adók és a gépjárműadó fizetési határideje  
2010. szeptember 15.

A fizetendő adó összegét a szeptemberben postázásra kerülő értesítés tar-
talmazza.

Adóiroda

Rendkívüli ülés az önkormányzatnál

Ez a nyár sem telt el teljesen 
eseménytelenül Berettyóújfalu Vá-
ros Önkormányzatánál. Bár soros 
ülést csak június 24-én tartottak, 
hosszabb-rövidebb tanácskozás-
ra, rendkívüli ülésre a határidők és 
fontos döntések miatt mégiscsak 
egybehívták a testületet. Legutóbb 
augusztus 18-án üléseztek, és öt 
napirendi pontban határoztak. Első-
ként a város fenntartásában működő 
négy közoktatási intézmény, a Vass 
Jenő Óvoda és Bölcsőde, a József 
Attila Általános Iskola, Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálat, a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola, valamint az 
Arany János Gimnázium, Egész-
ségügyi Szakképző Közgazdasági 
Szakiskola és Szabó Pál Kollégium 
új nevelési és pedagógiai program-

jait fogadták el. A Vass Jenő Óvoda 
és Bölcsődében az eddigi programot 
amiatt dolgozták át, mert mint is-
mert, 2005-től egy öt tagóvodából 
álló és egyre bővülő bölcsődei ka-
pacitással rendelkező intézménnyé 
vált, és ezt tükröznie kell a neve-
lési-pedagógia programnak is. A 
város fenntartásában működő két 
általános iskolára tagintézményeivel 
együtt és az Arany János Gimnázi-
umra pedig támogatást nyertek a 
kompetencia-alapú oktatás beveze-
téséhez, és eszerint módosították az 
intézmények programjait. Szintén 
egy elnyert pályázat szolgált alapul 
a következő napirendi pont meg-
tárgyalásához is. Az Orbán Balázs 
tér közlekedési létesítményeinek 
fejlesztésére is támogatást kapott az 

önkormányzat. Erről viszont csak 
július közepén kaptak értesítést az 
Észak-alföldi Regionális Tanács Fej-
lesztési Ügynökségétől, így az előírt 
közbeszerzési eljárások lefolytatása 
után a kivitelezési munkák már csak 
a tél elején kezdődhetnének, ezért 
ezt a jövő évre halasztotta a testület. 
A 130 millió forintos beruházáshoz 
a 7 milliós önerőt is majd csak a jövő 
évi költségvetésből kell biztosítania 
az önkormányzatnak. Ezt követően 
Kovács Zoltán iskolaigazgató kéré-
sére másfél plusz pedagógusi státuszt 
engedélyezett a képviselő-testület a 
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 
kétéves időtartamra. Az intézmény-
ben ugyanis egy elnyert TÁMOP-os 
pályázati támogatás három dolgozó 
képzését biztosítja 2010. szeptem-
ber 1-jétől 2012. augusztus 31-ig, 
valamint a képzésben résztvevő pe-
dagógusok teljes helyettesítési díját 
is, így sem az intézmény, sem az 
önkormányzat számára nem jár a 
pedagógusok továbbképzése plusz 
költségekkel, akik közül ketten in-
formatika-, egy pedagógus pedig 
angol nyelvtanári oktatásban vesz 
részt a támogatás segítségével. Végül 
zárt ülésen megválasztotta a testület 
az október 3-ai helyhatósági válasz-
tásokra a helyi választási bizottság, 
valamint a szavazatszámláló bizott-
ságok tagjait.

Látványos szakaszába ért az építkezés
Próbára teszi az időjárás a Bihari 

Rendezvénycsarnok építőit. A rend-
kívül csapadékos tavasz és a hirtelen 
50-60 millimétert hozó nyári ziva-
tarok többször megzavarták a fo-
lyamatos munkavégzést. Volt olyan 
hét, amikor az egy évesnek megfelelő 
csapadékmennyiség zúdult a Morot-
va-ligetre. Az eső okozta kényszerű 
leállások miatt a kivitelező feszített 
munkatempóval, egyszerre 35-40 fő-
vel dolgozik a Bihari térség első ren-
dezvénycsarnokának építésén. A több 
mint 1600 fő befogadására alkalmas 
létesítmény már szerkezetkész, és 
megkezdték a belső gépészeti mun-
kákat is. A kivitelező Mezei-Vill Kft. 
2500 köbméternyi betont, 200 tonna 
betonacélt, 150 tonna acélszerkezetet 
és több kilométernyi kábelt épített 
be eddig. A viszontagságos időjárá-
si körülmények ellenére a tervezett 
decemberi átadási határidőt tudja 
tartani a vállalkozó. A decemberi 
nyitórendezvény szervezése is hama-
rosan elkezdődik, a közönség pedig 

meglepetésvendégekre számíthat – 
ismertette a kedvezményezett Mo-
rotva Egyesület elnöke, Papp János. 
A civil szervezet vezetője hozzátette: 
az elmúlt hónapokban a látványos 
beruházás és a később igénybe ve-
hető szolgáltatások iránt már több 
önkormányzat, vállalkozás, civil 
szervezet és oktatási intézmény is ér-
deklődött. Így biztosan nem marad 
üresen a Bihari Rendezvénycsarnok. 

Koncerteket, kiállításokat, szakmai 
napokat, vásárokat és lakodalmakat 
is szerveznek majd az év végén meg-
nyíló új létesítményben.

„Bihari Rendezvénycsarnok épí-
tése” (ÉAOP-2007-2-1-1/D) – az 
Észak-Alföldi Regionális Operatív 
Program keretében „Rendezvény és 
sportturizmus infrastrukturális felté-
telének javítása” pályázati konstrukció 
keretében megvalósuló projekt.

Szeptembertől sokba 
kerülnek az iskolai lógások

A 2010.  augusztus 30-án hatályba lépő szabályozás alapján a tanköteles 
korú  gyermekek családi pótléka a jövőben iskoláztatási támogatás néven kerül 
folyósításra. Az elnevezés megváltozása a jogosultságot is érinti, azaz tényle-
gesen annak a szülőnek jár ez a támogatás, aki biztosítja gyermeke rendszeres 
iskolába járását.

Ha a gyermek a kötelező tanórai foglalkozásokból 10 órát igazolatlanul mu-
laszt - az iskola igazgatójának jelzése alapján - a jegyző írásban felhívja a szülő 
figyelmét a további mulasztás következményeire.

A további mulasztás következménye: az adott tanévben igazolatlanul 
mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után a jegyző elrendeli a 
gyermek védelembe vételét, ezzel egyidejűleg az iskoláztatási támogatás 
folyósításának felfüggesztését.

A támogatás ezt követően – a jegyző által kirendelt eseti gondnok közre-
működésével - természetbeni formában nyújtható. Erre vonatkozóan a gyer-
mekjóléti szolgálat pénzfelhasználási tervet készít (tankönyv, iskolai étkeztetés, 
ruházat, stb.).

A családi pótlék természetbeni formában legfeljebb 6 hónapig nyújtható, 
azonban ha a körülmények, feltételek nem javulnak, ismételten elrendelhető.

Érdemes tehát a szülőknek a jövőben komolyabban venni gyermekeik sok-
szor csínyként megítélt iskolai lógásait, hiszen ezek a család bevételeiben ha-
vonta akár több tízezer forint kiesést is eredményezhetnek.

Polgármesteri hivatal

Buszmegállók 
lakossági egyeztetéssel

Berettyóújfalu szentmártoni 
városrészében újabb három ut-
cán – Nadányi, Makó, Morotva 
– készült el az aszfaltburkolat. 
Így elhárult az akadálya annak, 
hogy a helyi buszjárat befor-
duljon ezekbe az utcákba is. A 
buszjárat menetrendjének és a 
buszmegállók elhelyezésének 
döntésébe bevonták a lakossá-
got is. 

A meghirdetett lakossági fó-
rumon részt vett Muraközi Ist-

ván alpolgármester, Kolozsvári 
Gergely, a Hajdú Volán Zrt. 
képviseletében, Demény Zsolt a 
polgármesteri hivatal műszaki 
osztályáról, Mezei Imre rendőr-
százados, a városi kapitányság 
közlekedésrendészeti osztályának 
vezetője, valamint a két jelen-
legi önkormányzati képviselő 
– Bónácz János és Papp János –, 
illetve a körzet képviselő-jelöltje, 
Pálfi Anikó.

Kolozsvári Gergely elmondta: 

ha a meglévő egy megálló mellé 
elkészül még kettő, lehetőség nyí-
lik a városrészbe való betérésre, 
ami négyperces menetidő növe-
kedéssel jár. Az előzetes forgalom-
felmérés után arra a következte-
tésre jutottak, hogy reggel három 
járatot tartanak alkalmasnak a 
befordulóra: a 6.45-ös, a 7.15-ös 
és a 8.30-as járatokat. A koráb-
biak befordulása kihasználatlan 
lenne – fűzte hozzá. A későbbi 
járatok közt említette a 10.48-as, 
a 12 órás, a 14.24-es és a 15 órás 
autóbuszokat. – Ha szükség van 
módosításra, állunk elébe – jelen-
tette be a szakember.

A műszaki osztály nevében fel-
szólaló Demény Zsolt azt mond-
ta, hogy a törvényi szabályozások 
változásának köszönhetően ez-
után könnyebben lehet elhelyezni 
buszperonokat, és indokoltnak 
tartja a Nadányi utcán való meg-
állót. – Ha pedig döntés születik 
az elhelyezésről, egy hónapon 
belül elkészülhetnek a peronok – 
ígérte meg. 

Muraközi István örömét fejez-
te ki az összejövetel miatt, hiszen 
szerinte már a helyszín is szim-
bolikus: a Hunyadi-iskola felújí-
tott étkezdéjében jöttek össze, s 
a szentmártoni városrész másik 
fejlesztéséről, az utcák aszfaltozá-
sa utáni „tartalom megtöltésről” 
gondolkodhatnak hangosan, a 
lakosság bevonásával. Az önkor-
mányzat pedig nyitott minden 
építő javaslat iránt.

A jelenlévők nem is maradtak 
adósak a kérdésekkel. Egy hölgy 
arról érdeklődött, nem mehetne-e 
el a 6.45-ös járat az Arany János 
Gimnáziumig, illetve a Bessenyei 
Szakközépiskoláig, ugyanis a köz-
pontból az intézményekig nem ér-
nek el időben a diákok. Egy másik 
felszólaló azt firtatta, miért nincs 
15 óra utáni járat. Egy újabb lakos 
pedig azt javasolta, a legközelebbi 
Bihari Hírlapban jelenjen meg a 
buszmenetrend, mert így min-
denki előtt ismert lesz. 

Többen intéztek kérdést a 
rendőrség képviselőjéhez is. Pl., 

hogy miért nincs zebra a Beret-
tyó-híd előtt. A válasz: a várost át-
szelő 47-es főútvonal a Közútke-
zelőhöz tartozik, a rendőrségnek 
nincs beleszólásuk. Évek óta kérik 
pl. az Arany János Gimnázium 
elé zebra felfestését, eredményte-
lenül. Mindenesetre, a felvetett 
problémák továbbítását ígérte a 
százados. 

További gondokat is soroltak 
a jelenlévők, így a motorosok 
száguldozását az újonnan aszfal-
tozott utcákban, a kerékpárút je-
gesedését télen, illetve az autósok 
felelőtlen kikanyarodását a főút-
ra. (Sokan figyelmetlenül hagyják 
a stoptáblát, veszélyeztetve ezzel 
a kerékpárúton közlekedők testi 
épségét.) Mezei Imre ígéretet tett 
arra, hogy gyakrabban fognak 
járőrözni a szentmártoni város-
részben a rendőrök, illetve a pol-
gárőrök, akik már eddig is ott vol-
tak iskolakezdési időpontokban 
és a tanítás befejezésekor.

Nyírő Gizella

Jegyzet két 
kinevezéshez

Vezetőváltás történt 2010. július 
1-jétől a berettyóújfalui Gróf Tisza 
István Kórház és Rendelőintézet élén, 
új főigazgatót választott a város képvi-
selő-testülete.

Dr. Muraközi Zoltán orvos-igaz-
gató lett az intézet új főigazgatója, a 
kórház orvos-igazgatója pedig sikeres 
pályázata révén ifj. dr. Pete László 
lesz, de megújul az egész vezetőtestü-
let is.

A mostani vezetőváltásnak egyedi 
sajátossága van. Dr. Muraközi Zol-
tán – aki sorrendben a 11. első számú 
vezetője a kórháznak – és ifj. dr. Pete 
László orvos-igazgató kinevezésével 
generációváltás történik a kórházban. 
Mindkettőjüknek a szülei is jó négy év-
tizeddel ezelőtt itt kezdték a pályafu-
tásukat. A kórházban vagy a városban 
vezető funkciót töltöttek be. Egész tevé-
keny életük a kórházhoz, a városhoz, 
Biharhoz kötötte-köti őket. A most ki-
nevezettek gyermekkorukat a kórház-
ban élték meg. A kórház lett felnevelő 
és kibocsátó otthonuk, ahová az orvosi 
egyetem elvégzése után kész orvosok-
ként térhettek vissza. Ez lett első mun-
kahelyük, ahol különböző funkciókat 
betöltve haladtak előre a ranglétrán, 
és tudásukkal, szervezőkészségükkel 
már bizonyítottak – immár több mint 
két évtizede. Vagyis az apák (és anyák) 
után most a fiaik kerültek vezető pozí-
cióba abban az intézményben, amely 
nem csak munkahelyük, de otthonuk 
is volt. Úgy is fogalmazhatunk, hogy 
mind dr. Muraközi Zoltán, mind ifj. 
dr. Pete László genetikusan kötődik 
ehhez a kórházhoz. Megszerzett szak-
mai műveltségük, évtizedes tapasz-
talatuk mellett a családi tradíció is 
segítheti őket vezetői feladatuk sikeres 
teljesítésében.

Az intézet most leköszönő vezető-
testületének és gyógyító közösségének az 
elmúlt esztendőkben az volt az elsődle-
ges faladata, hogy a politika kártételei 
ellenében is működőképes állapotban 
tartsák ezt a kórházat, és ez - ha áldo-
zatok árán is - sikerült.

Az új vezetésnek kedvezőbb poli-
tikai klíma mellett az lesz a felada-
ta, hogy megtartva megújítsa, a valós 
igények mentén továbbfejlessze az 
intézményt, jobb dolgozói közérzetet 
teremtsen annak érdekében, hogy a 
kórház a lakossági igényeket minden-
kor magas színvonalon, tudással és 
emberséggel tudja szolgálni. 

Bihar nagy szülötte, Szabó Pál 
írta: „Ez a kórház valami olyan az 
újfalusiak és környékbeliek életében, 
mint a pénzügyi világban az arany 
valuta”. A kórház új vezetőtestülete 
ennek az „arany valutának” a gya-
rapítására kapott felhatalmazást, bi-
zalmat, de kettejük esetében a családi 
indíttatás is.

Kívánom, hogy ezzel az útrava-
lóval – mindnyájunk érdekében – jól 
sáfárkodjanak.

Dr. Nagy Gábor
ny. kórházi főigazgató főorvos

Közhasznúsági 
jelentés

Berettyóújfalu Városért 
Közalapítvány ezúton mond 

köszönetet azoknak, akik 
2008-ban adójuk 1%-val 

támogatták az alapítványt 
céljának megvalósításában. 

A befizetett 86.005 Ft-ot 
a Kádár vitéz lovas szobor 
felállítására fordítottuk.
Adószám: 18548169-1-09

Számlaszám: 
10200380-34113248

Köszönettel: Kocsos Csaba 
kuratóriumi elnök

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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folytatás az 1. oldalról 
Átépítésre került a teljes elektro-

mos hálózat, a vizesblokkok, vala-
mint minden oktatási helyiségben 
biztosított a közvetlen Internet hoz-
záférés. A bővítések során elkészült 
egy irodablokk, melynek emeletén 
új tantermet hoztak létre, a főépület 
lapostetejét megemelve szintén új 
tantermet, két informatika termet, 
valamint két nyelvi labort építettek. 
Mindezek teljesen kielégítik a hoz-
zájuk járó 472 tanuló helyigényét, je-
lentősen megkönnyítve az oktató-ne-
velő munka szervezését – mondta el 
az igazgató. Majd arról beszélt, hogy 
az udvar is teljesen átalakult, szinte 
nem is gondolná az ember – hiszen 
az utcáról nem annyira érzékelhető 
–, milyen hatalmas területen fekszik 
az intézmény. A gépkocsibejárót a 
József Attila utcáról a sokkal csende-
sebb és biztonságosabb Váci Mihály 
utcára helyezték át az udvar végében 
több gépkocsi befogadására alkalmas 
parkolóval kiegészítve. A tornaterem 
mögötti területen játszótér lett, aho-
vá most szerelik fel az európai uniós 
szabványnak is megfelelő udvari já-
tékokat, amelyeket abból a közel 30 
milliós eszközfejlesztési keretből sze-
reztek be, ami szintén a beruházás 
része volt. Ugyanez a keret biztosítot-
ta az új tanulói bútorok, padok, szé-
kek, táblák és egyéb, a tanítást segítő 
szemléltető eszközök beszerzését. Az 
igazgató megelégedéssel nyugtázta, 
hogy az elmúlt egy év során közel 600 
milliót fordíthattak az intézmény és 
tagiskolájának építészeti és tartalmi 
megújítására. A Széchenyi-tagiskolá-
ban csak a tanév végeztével kezdhet-
ték meg a felújítási munkálatokat, és 
ha nem is a József Attilához hasonló 
volumenű, de igen jelentős felújítások 
folynak ott is, jelen pillanatban is. 
Nyílászáró-cserék, teljes hőszigetelés, 
a tornaterem, a vizesblokkok, az elekt-
romos hálózat, a tantermek, a tanári 
szoba, a homlokzat felújítása történik 

meg. Az udvaron itt is tereprendezés, 
parkosítás lesz. A szeptember 1-jei ha-
táridőt Hodosán Csaba szerint nehéz 
lesz tartani, de bízik benne, hogy már 
csak azok a munkák maradnak hátra, 
amelyek nem zavarják a tanítást. Az 
igazgató kifejtette, a beruházás ered-
ményeként egy valódi XXI. századi 
intézmény jött létre, ami nem csak 
a külsőségekben nyilvánul meg, de 
tartalmi megújulással is együtt jár. 
Az iskola preferált informatika és 
idegen nyelvi képzése eddig is kiemel-
kedően magas színvonalú volt, ezeket 
a kibővült lehetőségeik által tovább 
szeretnék erősíteni. Mindemellett az 
iskolában a kompetencia-alapú okta-
tás, az oktatást megújító programok 
bevezetésére a pedagógusok számos 
képzésen, felkészítésen vettek részt az 
utóbbi időben pályázati támogatások 

segítségével, melyek következtében 
az igazgató szerint a pedagógusok 
is „megújultak”. Az iskola jó úton 
halad afelé, hogy referencia-intéz-
ménnyé váljon, ami azt jelenti, hogy 
jogosítványt szereznek ahhoz, hogy a 
kistérségben vagy akár a határon túli 
kapcsolataikon keresztül terjesszék az 
új oktatási módszereket. Az igazgató 
összegzésként hozzáfűzte még, hogy 
ez az iskola, az itt folyó oktatás eddig 
is vonzó volt a berettyóújfalui és kis-
térségbeli diákok, családok körében, 
hiszen a gyerekek itt olyan tudást 
kaptak, amivel bármilyen középisko-
lában biztonsággal megállták a helyü-
ket. A mostani külső-belső megújulás 
pedig az eddig eredményeket min-
denképpen felerősíti, pozitívan befo-
lyásolja majd.

L. M.

TÜKÖRBE NÉZŐ OKTATÁSÜGY… 
- morzsák a tanévindítás apropóján -

Reggelente, ahogyan beszi-
tál a szobámba a fény, ugyan-
olyan lassú-fürgeséggel kelek 
föl az ágy finom öleléséből, 
mint sokan. Nyáron. Tükör-
be nézek. Nem csak nyáron… 
Hamvas Béla a Tükör című 
írásában Montaigne-t idézve 
a következőt írja: „il faut oster 
le masque aussi bien des choses 
que personnes” - az emberek és a 
dolgok álarcát le kell venni. 

A tanévkezdéshez közeledve 
talán a legaktuálisabb vágy újra 
hallani nap mint nap a gyermekek 
zsibongását, a csengő fülsiketítő 
dallamtalan dallamát. Talán léte-
zik egy egészen specifikus pavlovi 
reflex, amely a pedagógusra és szü-
lőre, gyermekre jellemző, életkor 
és létállapot specifikus… Ugyanaz 
a hang, más-más érzetek szülője. 
2010. szeptember 1-jén nappali 
rendszerű iskolai oktatásban és óvo-
dában 1 661 870 gyermek kezdi 
meg a 2010/2011-es tanévet, ill. 
nevelési évet. 

Az elmúlt idők – csalfaság el-
múlt nyolc évet írni, mint az oly 
divatos ma - állandó változásai, 
gyakori zsákutcái egy a magát a 
demokráciában meghatározó nem-
zet útkeresését tükrözi vissza. Az 
elmúlt időszak ál-oktatáspolitiká-
ját természetes igénnyel várja min-
denki, hogy végre egy konszenzuson 
-!- alapuló, valódi irányokat és cé-
lokat, feladatokat -!- meghatározó 
oktatási irányvonal váltsa fel. Az ez 
év májusában felálló új kormány a 
nemzeti ügyek szolgálatára -!- eskü-
dött föl, amelyek közül nyilvánvaló-

an az egyik legfontosabb az oktatás. 
Örömmel tölt el, hogy elindultunk 
egy úton, amely vitathatatlanná te-
szi, hogy az oktatás és nevelés ügye 
közfeladat, állami kötelezettség. A 
sokat hangoztatott gazdasági újjá-
éledésben kiemelt szerepet kell kap-
nia annak az elfeledett értékterem-
tő és kultúrát közvetítő valaminek, 
amit oktatásnak becéznek. Vissza 
az alapokhoz! – mondhatnánk. És 
nagyon helyesen. Egy morális és 
gazdasági traumán átesett nemzet-
nek alapépítményének kell lennie 
az iskolarendszerének.

Ha az elhatározás szilárd, ak-
kor lehetséges annak a - reményeim 
által - sokak által áhított egyensúly-
nak a megtalálása, ami a nevelés 
és oktatás között fennáll. Kényes 
egyensúly… Bár inkább sejtek mö-
götte értelmezési gondokat. 

Az idei „központi” tanévnyi-
tó nem országos, hanem nemzeti. 
Jelképesen is valami újnak a kez-
detét jelezve. Az újdonság - márha 
bekövetkezik -, akkor leginkább az 
értékelvűségben tettenérhető. Ör-
vendetes. A magam részéről soha 
nem merült föl, hogy az iskola és 
intézményes nevelés ne értékelvű 
lenne. Természetesen joggal tehet-
nénk föl – nem létező, vagy netán 
létező szakállunkat simogatva –, 
hogy mi a fenefészke is az érték? De 
nem tesszük. Az értékelvű nevelés és 
oktatás csak konszenzuson alapul-
hat. Pártideológiáknak a leginkább 
távol kell tartaniuk magukat a va-
lóban nemzeti ügyektől. 

A jó és bölcs oktatáspolitika 
– akár országosan, akár helyben 
- megkeresi azokat az értékeket, 

amelyek európai szintűvé tették a 
magyar iskolarendszert. Zavarba 
ejtően világos ívet találunk a ne-
veléstörténetben. A magyar köz-
oktatásügynek nem felforgatásra és 
kétségbeejtő zavarodottságra van 
szüksége, hanem frissítésre, világos 
célokra, feladatokra, eszközökre. 
Egyet bizonyosan nem lehet meg-
kerülni. A 21. századot. Termé-
szetellenesen került természetes cél: 
az embernevelés. A milyen ember 
nevelése? – kérdezhetjük bátran. A 
dolgozó, tisztességes munkát végző 
ember, az értelmes ember, az érzel-
mes ember… Az ember ember. 

Új… Új közoktatási törvény 
készül. Ideje volt. Igazgatóként és 
szaktanácsadóként az 1993-ban 
keltezett törvénynek az elmúlt 
években több mint száz módosítását 
volt szerencsém – szerencsétlensé-
gem megélni.  A nevelés fontossá-
ga, a pedagóguspálya presztízsének 
visszaállítása, anyagi és morális 
megbecsülése 2002 óta megrekedt 
folyamat. Én nem hiszek azonban 
abban, hogy ezek csak külső sza-
bályozókkal, törvényekkel, külső 
ellenőrzéssel elérhető üdvözlendő 
célok. Ugyanis. A legtöbbet mi 
magunk, pedagógusok és iskola-
irányítók tehetünk. Azért, hogy a 
„nemzet napszámosából” a „nemzet 
fáklyása” lehessen. 

Ha megszületik a Nemzeti 
Alaptanterv új és valóban nemze-
ti verziója, akkor esélyünk lehet 
arra, hogy végre megtudjuk a közös 
műveltségtartalmakat, olyan pe-
dagógiailag zaccos-divatfogalmak, 
mint ismeretszerzés, kompeten-
ciafejlesztés, ne egymást kizárva, 

hanem egymást segítve, párhuza-
mosan működjenek. Legyen nem-
zeti kötődés, globális látás és lokális 
cselekvés. Bár hitem szerint a ma-
gyar közoktatás mindig is ezeknek 
megfelelően tevékenykedett - a 
helyben működő - pedagógusoknak, 
igazgatóknak köszönhetően. S bár 
az oktatás mostanság hangsúlyozot-
tan nem szolgáltatás – valóban, de 
mégis az elmúlt tizenkét év elősze-
retettel kommunikálta ezt –, meg 
kell felelni a hazai és nemzetközi 
-!- munkaerő-piaci elvárásoknak. 
Egyéni és közösségi érdek nem ösz-
szehangolhatatlan, de értelmetlenül 
szembeállított valamik.

Bár szívfájdalmam, hogy az 
oktatásügy nem rendelkezik önálló 
tárcával, s az egymással rivalizáló 
„nagy” pártok előszeretettel „pasz-
szolják” a kisebb partnereiknek ezt 
az oktatásügynek nevezett valami-
ért nagyon nem vágyott területet 
- az okokat a fantáziára bízom… 
A magyarázat fiskális jellegű -, de 
végre van egy olyan oktatáspoliti-
kus Hoffmann Rózsa államtitkár 
személyében, aki 2004 óta beszél 
a közoktatásról, pedagógiáról. Re-
ményeim szerint a szót tett követi. 
Becsengettek…

Ez az ország büszkélkedhet 
olyan oktatáspolitikusokkal, mint 
báró Eötvös József, gróf. Klebersberg 
Kunó, Hóman Bálint, a hagyomány 
kötelez, a nemzet igénye nagy. 

*
Az emberek és a dolgok álarcát 

le kell venni. A oktatásügyben is. 
Tükör előtt állunk…  

Bíró Gyula

Jótékonysági koncert az újfalui 
református templomért

Semmelweis ünnepség 
a Gróf Tisza István Kórházban

Jócskán megérett az 1917-
ben épült berettyóújfalui refor-
mátus templom a felújításra. A 
tető beázik, a mennyezet egy 
darabja leszakadt, de a lábazat 
is omlik a salétromosodás kö-
vetkeztében. 

A város a településközpont re-
habilitációjára nyertes pályázattal 
rendelkezik, melyben a templom 
hajó feletti tetőszerkezetének hely-
reállítására mintegy 40 millió fo-
rint szerepel. Ebből a támogatott 
összeg 85 százalék, és 15 százalék 
önrészt kell mellé tenni. Majláth 
József lelkipásztor már többször 
szervezett jótékonysági koncer-
tet, hiszen a teljes felújítás jóval 
többe kerül. A mostani koncertre 
szíves örömest jött el a Debrece-
ni Klasszikus Énekstúdió Baricsa 
Edith karnagy vezetésével, aki be-
mutatkozásként elmondta: nem 
hivatásos csoport az övék, baráti 
körként, házi muzsikát énekel-

nek. Még állandó helyszínnel sem 
rendelkeznek a megyeszékhelyen, 
az ő lépcsőházában gyakorolnak – 
sokak örömére. Megtudván, hogy 
az újfalui templom felújításra 
szorul, örömmel jöttek koncertet 
adni. Műsorukban romantikus 
szerzők művei, operarészletek 
hangzottak el a gyülekezet teljes 

megelégedésére.
A rendezvényt a város önkor-

mányzata szervezte, de támo-
gatta a megyei önkormányzat, a 
Méliusz Központ és néhány meg-
határozó vállalkozás, illetve pénz-
intézet is.

Nyírő Gizella

A Semmelweis Ignác emléké-
re és az Ápolók nemzetközi napja 
tiszteletére rendezett ünnepségen 
Szeifert Ferenc polgármester és 
dr. Muraközi Zoltán főigazgató 
mondtak ünnepi beszédet. Első-
ként köszöntötték dr. Vitányi Ist-
ván országgyűlési képviselő urat, 
Muraközi István alpolgármes-
tert, valamint a kórház vezetőit és 
a megjelenteket. A történeti visz-
szatekintés mellett elhangzottak 
a ma egészségügyének legégetőbb 
feladatai is, melyek megoldásához 
elengedhetetlen - ezt megerősítet-
te főigazgató úr is - a dolgozók lel-
kiismeretes munkája, hite, türel-
me és elkötelezettsége. Az ünnepi 
megemlékezést követően került 
sor a Makó István Emlékérem 

átadására, melyet érdemei elis-
meréséért dr. Császár Béla szü-
lész-nőgyógyász főorvos kapott. 
Kiváló Dolgozó kitüntetésben 
részesült: dr. Papp Anikó, dr. Ta-
kács Eszter, dr. Vita Katalin, dr. 
Kissné Sándor Ilona, Kaszanyiné 
Tóth Éva, Nagy Judit, Nánásiné 
Détár Katalin, Szántóné Mester 
Natália és Vadász Éva. Igazga-
tói Dicséretet kapott: dr. Lugosi 
Anna, Balogh Rozália, Duró 
Ferenc Csabáné, Fábián Erzsé-
bet, Ferenczik Imréné, Komóczi 
Lászlóné, Nagy Sándorné a kró-
nikus osztály dolgozója, valamint 
Nagy Sándorné a rendelőintézet 
munkatársa, Szémán Józsefné, 
Takács Istvánné, Veres Erzsébet, 
Nyikos Eszter, Csizmadia Jó-
zsef, Lévai Gyula, Kecskemétiné 
Tóth Erika, Solymosi Pál, Szí-
tó Mihály, Nagy Gyula és Góz 
Jánosné. Ezen túlmenően mun-
kájukért Elismerő Oklevélben 
részesült a Mozgásszervi Reha-
bilitációs és az Urológiai Osztály 
kollektívája. 

Az ünnepség - hagyományo-
san - állófogadással zárult, ahol a 
kitüntetettek oldott hangulatban 
fogadhatták a jókívánságokat.

Ny. E.

15 éve pihen a 
nyugtalan muzeológus

- In memoriam Héthy Zoltán –
  A nehezen kezelhető emberek 

csoportjába tartozott. Nagyon keve-
seknek, és nem mindig  sikerült józan 
belátásra bírni, ha valamiért békétlen 
lett.

   A miskolci fiú hamar felhívta 
magára a figyelmet a Debreceni Taní-
tóképző Intézet népművelő – könyvtá-
ros szakán, mint könyvtáros. Tanárai 
között Csendes János és Kertész Gyu-
la felfedezték, hogy a szakma kiváló 
szakemberévé válhat. Nem is okozott 
csalódást, hiszen kollégáival, Ormosi 
Lászlóval és T. Horváth Ildikóval egy 
európai szintű, tízkötetes bibliográfi-
át készített. Mégis múzeumi könyv-
táros lett a debreceni Déri Múzeum 
nagy korszakában, amikor dr. Dankó 
Imre fémjelezte az intézmény műkö-
dését. Az ő javaslatára és biztatására 
lett az akkor alakuló berettyóújfalui 
Bihari Múzeum igazgatója. 10 évig 

állt a gyűjtemény élén.
   Majd jöttek a gondok a szak-

mában, a családban és az egészség-
ben. Sokáig bábáskodott a megyei 
honismereti tábor alakításánál és a 
folytatásnál. Gyakorolta a szakmát 
a berettyóújfalui városi könyvtárnál 
és a biharkeresztesi művelődési köz-
pontnál.

   Fokozódtak a magánéleti és az 
egészségügyi problémák. Egyre több-
ször okozott neki gondot a politika és 
az önpusztító életmód. Pár nappal ha-
lála előtt készült a honismereti tábor 
20. jubileumára. Majd hirtelen meg-
halt. Ellenfelei és barátai titokban és 
nyíltan sajnálták.

   Ennek 2010. augusztus 30-án 
volt 15 éve. Ezen a napon temettük.

H. Cs.

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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Bemutatkoztak a berettyóújfalui 
Fidesz-csoport jelöltjei

Rutin, szakmai tapasztalat, 
ugyanakkor megújulás vezette a Fi-
desz-csoportot az október 3-i önkor-
mányzati választásra való jelöltállí-
tásnál – hangzott el az augusztus 17-i 
sajtótájékoztatón, amelyen bemutat-
koztak az egyéni képviselőjelöltek és 
a polgármesterjelölt.

Papp János, a pártszövetség kam-
pányfőnöke bejelentette: egyhangúan, 
ellenszavazat nélkül jelölték polgármes-
ternek a jelenlegi alpolgármestert, Mu-
raközi Istvánt. A 44 éves tősgyökeres 
berettyóújfalui, kétgyermekes családapa 
2002 óta képviselőként dolgozik, 2006 
óta pedig alpolgármester a városban.  

Muraközi István elmondta, hogy 
a megváltozott választójogi törvény 
értelmében tíz egyéni körzet helyett 
nyolcban indíthatnak jelöltet. Egyút-
tal megköszönte azok munkáját – Ko-
vács Zsigmondné, Papp János -, akik 
a Fidesz-Magosz színeiben dolgoztak 
képviselőként a most záruló önkor-
mányzati ciklusban. Az 1-es számú vá-
lasztó körzetben – Bessenyei- és József 
Attila-lakótelep - egy fiatal hölgyet, 
Szabó Katalint indítják, aki pályázati 
tanácsadóként segítheti az önkormány-
zat munkáját. A 2. számú – keleti vá-
rosrész - körzet jelöltje egy többciklu-

sos képviselő, Király Sándor, aki nagy 
tapasztalattal, higgadt mentalitással 
rendelkezik. Kovács Zoltán általános is-
kolai igazgató, az oktatásügy szakértője, 
őt a 3. számú körzetben – Völgyköz - je-
löli pártja. A 4. számú körzet – Kossuth 
utca, Hérnekkert - jelöltje egy mostani 
képviselő, Nagy László fogtechnikus 
lesz. Az 5. sz. körzetben – Gacsakert, 
Jegyzőkert és a kórház környéke - szin-
tén tapasztalt, a város vezetőjeként 20 
évet eltöltő Szeifert Ferenc a jelölt. A 
6. sz. körzetben – Oláhváros - is a nagy 
képviselői múlttal rendelkező jelöltet, 
Nagy Istvánnét indítják, míg a 7. számú 
körzet – Vadaskert, Morotva - jelöltje 
Pálfi Anikó építész, akinek a megújuló 
energiákkal kapcsolatos szakértelmére 

is számítanak az önkormányzati mun-
kában. A szentmártoni városrészben – 
8. sz. körzet – Bónácz Jánost, jelenlegi 
képviselőt jelölik.

Muraközi István úgy véli, a nemzeti 
összefogás jegyében a szakmai összefo-
gást is prezentálják a most bemutatott 
jelöltek, akik a kopogtatócédulák le-
adása után programalkotó nagygyű-
lésen ismertetik a következő ciklusra 
vonatkozó elképzeléseiket. Annyit már 
elmondott, hogy legfontosabb a város 
működőképességének fenntartása, illet-
ve olyan fejlesztések megvalósítása lesz, 
amelyek a város további épülését, szépü-
lését szolgálják.

Nyírő Gizella

Berettyóújfaluban az összes 
választókörzetben indít egyéni 

képviselőjelöltet a Jobbik
A Berettyóújfalui Jobbik Alapszervezet 

miután felmérte helyzetét Berettyóújfalu-
ban az európai parlamenti, majd az ország-
gyűlési választásokon, megméretteti magát 
az október 3-án megtartandó helyhatósági 
választásokon is.

Az elnökség és a tagság egyöntetű vé-
leménye, hogy nem magamutogatásként 
kell a választáson indulni, hanem ennyivel 
tartozik a JOBBIK azoknak a választópol-
gároknak, akik Berettyóújfaluban az eddi-
gi választásokon a radikális változás mellé 
tették le a voksukat.

Mondhatjuk azt, hogy kötelező az in-
dulás az egyéni választókörzetekben azért 
is, hogy azoknak a választópolgároknak is 
legyen lehetőségük „válogatni” a jelöltek 
között, akik korábban nem a JOBBIK-ra 
szavaztak, de az önkormányzati választá-
sokra esetleg változott a véleményük, és 
olyan jelöltet szeretnének támogatni, akit 
személyesen jól ismernek.

Egy város életében meghatározó az, 
hogy annak vezetői hogyan végzik mun-
kájukat, hogy a képviselő-testületben dol-
gozók csak bólogató pártkatonák vagy a 
város érdekeit szem előtt tartó képviselők, 
és mernek nemet is mondani olyan felveté-
sekre, amikor a város vagy lakóinak érdeke 
sérülne.

A JOBBIK Berettyóújfalui Alapszer-
vezet arra kér minden berettyóújfalui vá-

lasztópolgárt, hogy október 3-án menjen 
el szavazni! Szavazzon, szívére, lelkiismere-
tére hallgatva. Amikor oda teszik az X-et 
a jelölt neve és a politikai párt neve mellé, 
vegyék figyelembe, hogy az eltelt években 
a rendszerváltásnak titulált időpont óta mi 
történt városunkban, és mi történhetett 
volna, ha egy olyan városvezetés irányít, 
akik nem az egyéni érdeküket, nem a hoz-
zájuk közel álló körök érdekeit, hanem a 
város fejlődését, megerősödését szolgálták 
volna.

Csak néhány szösszenet emlékeztető-
ül: az ominózus városi mozi eladása, majd 
visszavétele! Addig, míg 20 év alatt az or-
szágban apró, „nevesincs” falvakból ide-
genforgalmi wellness-központ lett, addig 
a mi strandunk még mindig meszelt falú! 
Nézzük meg a város közúthálózatát! Míg 
egyes utcákat többször is aszfaltoztak, ad-
dig a többsége járhatatlan. Vegyék számba 
azt is, hogy hány – a város tulajdonában 
lévő – ingatlan került magánkézbe, milyen 
körülmények között és milyen áron? Meny-
nyi a város adóssága? 

És lehetne sorolni tovább, tovább…

Városunkban polgármesterjelöltet is 
indítunk. Személyével arra szeretnénk fel-
hívni a figyelmet, hogy olyan emberre is 
adhatják szavazatukat, aki nem a politika 
segítségével jutott el oda, ahol jelenleg tart, 

hanem kimagasló képességei, kitartó, szor-
galmas munkája során vált azzá, aki.

Az önkormányzati választásokra vo-
natkozó törvénymódosítás eredményekép-
pen a városban a meglévő 10 körzet helyett 
8 új körzetet kellett kialakítani. A Jobbik 
Berettyóújfalui Alapszervezet az egyéni vá-
lasztókerületek újbóli kialakítása miatt ki-
fogással élt a Hajdú-Bihar megyei Területi 
Választási Irodához. Kifogásoltuk, hogy 
az új körzetek kialakításakor nem vették 
figyelembe azt, hogy a szentmártoni vá-
rosrész külön, egy földrajzi egységet képez, 
hiszen korábban önálló település volt.   Ki-
fogásunkat a választási iroda elutasította, 
ez nem volt meglepő, hiszen a kétharmados 
nyomás nem tűr semmilyen, akár mégoly 
megalapozott ellentmondást sem. 

A Jobbik Berettyóújfalui Alapszerve-
zetének egyéni jelöltjei az alábbi, mindenki 
által ismert szlogent követik: „Nem elég 
tisztességesnek lenni, annak is kell lát-
szani”. Nálunk ez fordítva is igaz: „Nem 
elég tisztességesnek látszani, annak is kell 
lenni!”

Kérjük, hogy tiszteljenek meg bizalmuk-
kal, szavazatukkal támogassák jelöltjeinket!

Adjon az Isten, Szebb Jövőt!!!
Kopogtatócédulájukat a JOBBIK iro-

dában a Tardy út 2-sz. alatt leadhatják 
minden nap 16 órától, valamint a képvise-
lőjelölteknek személyesen.

A hirdetések, PR-cikkek, politikai közlemények tartalmával és megfogalmazásuknak módjával az újság nem feltétlenül azonosul, ezért értük nem vállal felelősséget. (A szerk.)

Meghívó lakossági 
fórumra

A Berettyóújfalui Jobbik Meghívja Önt és családját a 
2010. szeptember 11-én, 18 órakor kezdődő fórumára. 

Helyszín: a Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagyterme.

Bemutatjuk az önkormányzati választásra szóló programunkat, 
bemutatkoznak a Jobbik egyéni képviselőjelöltjei, valamint a 

polgármester-jelöltünk. Beszámolót hallhatunk parlamenti kép-
viselőinktől.

Vendégek: Usztics Mátyás, a Nemzeti Kamara Színház 
igazgatója, Kovács Béla, a JOBBIK európai parlamenti 

képviselője, Kulcsár Gergely, a JOBBIK országgyűlési képviselője

Mindenkit szeretettel várunk!

Szebb Jövőt!

TISZTELT 
SZENTMÁRTONI 
ÉS MOROTVAI 

VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Köszönöm a részemre eljut-
tatott kopogtatócédulákat, 
melynek segítségével füg-

getlen jelöltként indulok a 8. 
számú választókörzetben.
Kérem, hogy október 3-án 
szavazataikkal is támogas-
sanak az önkormányzati 

választáson!

Balláné Veres Ilona

16 ÉVE A 
SZENTMÁRTONI 

VÁROSRÉSZ 
SZOLGÁLATÁBAN

FELHÍVÁS!
MAGÁNGYŰJTŐK KIÁLLÍTÁSA

Az „ESÉLY-PONT” 
működése városunkban

A BIHARI MÚZEUMÉRT ALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet BERETTYÓÚJFALUI és KISTÉRSÉGI la-
kosok számára. Várjuk azoknak a jelentkezését, akiknek érdekes, különleges magángyűjteményük van, s szeret-
nék ezt a város és a kistérség lakói számára közkinccsé tenni.

Mindenféle gyűjteménnyel lehet pályázni, a bélyegtől a festményekig, bútorokig!

A pályázatokban lévő információk és fotók alapján (esetleges helyszíni látogatást követően) egy 5 tagú szakmai 
bizottság (néprajzos, történész, képzőművész, muzeológus) választja ki azt a minimum 2, maximum 5 gyűjtőt, 
akiknek gyűjteményei vagy azok egy része a volt tűzoltóság épületének felújítása után elkészülő CIVILEK HÁZÁ-
NAK kiállítótermében bemutatkozási lehetőséget kapnak 2011. januártól – 2011. május végéig! 

A pályázatnak a következő információkat kell tartalmaznia:
A gyűjtő/tulajdonos neve, címe, elérhetősége (e-mail-telefon)
A gyűjtemény anyagának leírása, a tárgycsoport megnevezése, leírása, mennyisége, terjedelme, kora (mikor készült, 
mikor, mettől-meddig gyűjtötték)
Egyéb információk: Van-e valami konkrét oka a gyűjtemény kialakulásának?  Mennyire speciális a gyűjtemény, vagy 
mennyire köthető Biharhoz vagy éppen Berettyóújfaluhoz?
Szívesen vesszük, ha fotókkal is illusztrálják a pályázatot!

A magángyűjtők jelentkezését várjuk 2010. szeptember 30-ig 
e-mailben:  bihari.muzeum@gmail.com címre vagy
levélben - személyesen: Bihari Múzeum, 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 1. 

Bővebb információ kérhető Kállai Irén múzeumigazgatótól 20/ 4744-551

A projekt az ÉAOP - 5.1.1/D-2f - 2009 - 0005. 
számú „Berettyóújfalu az egészséges város” 
című pályázat soft programja.

Az „ESÉLY-PONT” Ifjúsági Szol-
gáltató Iroda kialakítása Berettyóúj-
faluban című projekt záró konferenci-
áját július 31-én tartották a Nadányi 
Zoltán Művelődési Központban. Az 
ifjúsági iroda nyitása 2009 májusában 
volt, és ezalatt a közel másfél év alatt 
366 fiatalt sikerült elérniük szolgálta-
tásaikkal. Közülük 100 fő rendszeresen 
részt vett a programokon. A pályázatot 
az Európai Unió támogatásával, illetve 
az Európai Szociális Alap társfinanszí-
rozásával valósították meg.

Ingyenes képzéseket, szabadidős 
programokat, tanácsadásokat, informá-
cióadásokat, internetezési, nyomtatási, 
fénymásolási lehetőségeket biztosított 
az iroda. A pályázat célcsoportja a 12-
29 év közötti, főleg hátrányos helyzetű 
fiatalok voltak. Nagyon sok ifjú keres-
te fel a „ESÉLY-PONT”-ot az ügyben, 
hogy segítsenek nekik állást keresni, 
modern önéletrajzot, motivációs levelet 
megszerkeszteni.

Az általuk szervezett képzések főleg 
kompetencia-fejlesztőek voltak, ame-
lyek célja, hogy olyan képességeket, 
készségeket és ismereteket sajátítsanak 
el a fiatalok, amelyek elősegítik a mun-
kaerő-piacra való bejutásukat vagy 

bent maradásukat. Ilyen volt például: 
a számítástechnika tanfolyam, az an-
gol nyelvtanfolyam, az európai uniós 
ismeretek képzés, a közösségfejlesztő 
tréning, a kortárssegítő, az ifjúságjogi 
képzés, a munkaerő-piaci, az álláske-
reső tréning stb. Ezek közül a legnép-
szerűbb a számítástechnika tanfolyam, 
az angol nyelvtanfolyam, valamint az 
európai uniós ismeretek voltak. A kép-
zéseken, a tréningeken non-formális 
pedagógiai módszereket alkalmaztak, 
ezzel fejlesztve a hallgatók probléma-
megoldó, kommunikációs és egyéb 
készségeit, valamint önismeretüket. 

Emellett különböző szabadidős 
programokkal próbálták színessé tenni 
a fiatalok mindennapjait. AZ „ESÉLY-
PONT” kifejezetten törekedett arra 
is, hogy ezeket eljutassák a környező 
településekre is, például a Bakonszegi 
Művelődési Ház és Községi Könyvtár 
nagy szeretettel fogadta őket, ahol a 
drogprevenciós tréning kapcsán bő-
víthették tudásukat, és szerezhettek új 
ismereteket a fiatalok. 

Az irodának több szervezettel is jó 
kapcsolatot sikerült kiépítenie, amely 
kapcsán folyamatosan segítik egymás 
munkáját. 

Az „ÉRTED-EGYÜTT” Támoga-
tó Szociális Egyesület újra megpályáz-
za ezt a projektet, és ha nyernek, egy 
még dinamikusabb, tapasztalatokban 
bővelkedő programsorozatot kínálnak 
majd a településen élő fiatalok min-
dennapjainak segítésére.

A zárókonferencián lehetőséget ad-
tak a tehetséges helyi fiatalok bemutat-
kozására is, így az Igazgyöngy Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény párostánc 
bemutatóját, valamint Bondár Natália 
produkcióját tekinthették meg az ér-
deklődők július 31-én. 

A projektfelelős, az „ÉRTED-
EGYÜTT” Támogató Szociális Egye-
sület a záró rendezvényen megköszönte 
a település, Berettyóújfalu segítségét, 
közreműködését. Elmondta, hogy na-
gyon jól érezték magukat itt, mert az 
emberek nagyon közvetlenek, segítő-
készek voltak.

Politikai hird.

Politikai hird.

Politikai hird. Politikai hird.

100 m2-es csalási ház melléképületekkel eladó 
Zsáka központjában, 600 négyszögöles telken. 

Ugyanitt két utcára nyíló, 
beépítésre alkalmas 
1000 négyszögöles 

telek is eladó. 
Érdeklődni lehet: 
06 54 442-078 

Most 
kössön 

lakás-
biztosítást 

kedvezMénnyel!
Kiemelten gazdag alap-

csomag – 26 féle 
biztosítási eseményre. 

(Lakótelepen már 
1100 Ft/hó-tól.) Casco, 

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

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

Augusztus 28-án 21 óra után néhány 
percel összeroskadt a baptista imaház 

hátsó fala, ezt követően beszakadt 
az épület tetőszerkezete, szerencsére 

személyi sérülés nem történt. 
Vasárnap az épületet életveszélyessé 

nyilvánították, ezekután hozzákezdtek 
az imaház teljes lebontásához.
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Örömteli számadások egy rendhagyó tanév végén
A 2009/2010-es tanév talán 

még soha nem tapasztalt kihí-
vásokkal szembesített majd-
csak mindenkit városunkban. 
A megkezdett (és azóta be is 
fejezett) iskolafelújítások miatt 

törvényszerűen bekövetkezett 
intézményi széttagoltság min-
denkinek komoly szervezési 
többletfeladatot jelentett.

Ám az iskolák vezetése, pe-
dagógusai - ezekben a nehéz 

időkben is - konokul tartották 
magukat ahhoz az elképzelés-
hez, hogy a gyerekekben rejlő 
tehetség kibontakoztatása a 
legfontosabb és legnemesebb 
feladat. E szerint végezték a 

2009/2010-es tanévben is a 
munkájukat, és az ebben lévő 
szellemi „többletlehetőséggel” 
próbálták meg felvértezni az in-
tézményükben nevelkedő szép 
számú „tanulósereget”.

Az iskolák a tanév befejezé-
se után számadással tartoznak 
a szülők, a gyerekek és a város 
irányába. Az elvégzett munka 
visszaigazolása pedig csak a 
tényeken keresztül valósulhat 

meg. Éppen ezért úgy gondol-
tuk, hogy álljon itt egy „téte-
les” felsorolás a különböző ta-
nulmányi versenyeken legjobb 
eredményeket elért tanulóink-
ról.

A Toldi Miklós Református Általános Iskola 
eredményei a 2009/2010-es tanévben

A József Attila
Általános Iskola, 
és tagintézménye, 
a Széchenyi István 
Általános Iskola 
eredményei 2009/2010

Országos versenyeredmények:
- A budapesti Pataky Művelődési 
Központ által meghirdetett III. Or-
szágos mesefesztiválon Ecsedi János 
4. osztályos tanuló meséjével 2. he-
lyezést ért el
- Debreceni Református Kollégi-
um Gimnáziuma „Regionális te-
hetségkutató nyelvi verseny”: Papp 
Nándor 8.a osztályos tanuló angol 
nyelvből 2. helyezés
- „Energia = Érték” országos rajz-
pályázat: Sípos Rebeka 2. osztályos 
tanuló 2. helyezés
- A „Ragadj tollat!” Kárpát-meden-
cei versíró verseny nyíregyházi dön-
tője:
Kisikán Debóra 5. osztályos tanuló 
1. helyezés, Tarcsi Dániel 5. osztá-
lyos tanuló 1. helyezés, Papp Enikő 
6. osztályos tanuló 2. helyezés
- Református iskolák országos ta-
nulmányi versenye (Nagykőrös): 
Bene László 7. osztályos tanuló né-
met nyelvből 3. helyezés, Harangi 
István 8. osztályos tanuló német 
nyelvből 3. helyezés
- Országos zsoltáréneklő verseny 
(Budapest): Kisikán Debóra 5. osz-
tályos tanuló Arany minősítés

- Református iskolák országos úszó-
bajnoksága (Mezőtúr): Nagy Nor-
bert 8. osztályos tanuló 50 m hát 2. 
helyezés, 50 m pillangó 2. helyezés
- „Az információ hatalom” országos 
informatikai verseny (Berettyóújfa-
lu): Papp Máté 7. osztályos tanuló 
8. helyezés
- „Múzsám a természet” országos 
rajzpályázat (Csurgó): Bocska Olí-
via 3. osztályos tanuló 2. helyezés
- Országos meseíró pályázat (Szé-
kesfehérvár): Mező Zsanett 4. osz-
tályos tanuló Különdíj
Regionális verseny:
- Debreceni Református Kollégium 
Gimnáziuma „Regionális tehetség-
kutató nyelvi verseny”: Papp Nán-
dor 8. osztályos tanuló angol nyelv-
ből 2. helyezés
Megyei versenyeredmények:
- Alapműveleti matemati-
ka verseny megyei for-
dulója: Urbán Péter 
6. osztályos ta-
nuló 5. he-
lyezés, 

Bene László 7. osztályos tanuló 
5. helyezés
- Apáczai Kiadó megyei népdal-
éneklő verseny: Tarcsi Boglárka  
4. osztályos tanuló Különdíj
- Vojtina Bábszínház „Az ördögbe!” 
című megyei rajzpályázat: Boros 
Eszter 2. osztályos tanuló Különdíj
- Megyei úszó diákolimpia (Hajdú-
szoboszló): Nagy Norbert 8. osztá-
lyos tanuló
100 m hát 2. helyezés, 100 m pillan-
gó 2. helyezés

LEGEK 2009/2010-es tanévben
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában és 

a Hunyadi Mátyás Tagiskolában

Pataki Anna Zsófia 1.a
MÖBIUSZ matematikaver-
seny; egyéni 3. helyezés, csapat-
ban elért 2. helyezés, Kisokosok 
komplex tanulmányi versenyén 
csapatban elért 1. helyezés
Dobi Gergő 1.a
Kisokosok komplex tanulmá-
nyi versenye; csapatban elért  
1. helyezés
Szilágyi Szabolcs 1.a
Kisokosok komplex tanulmá-
nyi versenye; csapatban elért  
1. helyezés
Képes Ákos 2.a
Megyei komplex tanulmányi 
verseny környezetismeretből; 
egyéni 1. helyezés, csapatban 
elért 3. helyezés
Ispán Tamás 2.a
Megyei komplex tanulmányi 
verseny; magyar nyelv és iroda-
lom; egyéni 1. helyezés, csapat-
ban elért 3. helyezés
Csapó Enikő 2.a
Megyei MÖBIUSZ matemati-
ka verseny; egyéni 1. helyezés, 
csapatban elért 2. helyezés
Megyei komplex tanulmányi 
verseny; csapatban elért 3. he-
lyezés
Kisvakond - Hetedhéthatár 
Legjobb Kis Matematikusa; or-
szágos 5. helyezés
Kocsis Janka 2.b
MÖBIUSZ matematikaverseny; 
csapatban elért 2. helyezés
Balogh Benjámin 3.a

Benedek Elek mesemondóver-
seny; megyei 2. helyezés
Csokonai Színház - „Valahol 
Európában” című darab - fősze-
rep
Kurtán Kitti 3.b
Aqvia Sprint úszóverseny - or-
szágos forduló; 50 m pillangó, 
50 m hát 1. helyezés
Diákolimpia - megyei forduló; 
50 m hát 1. helyezés
Bukus Lilla 4.a
Megyei komplex tanulmányi 
verseny; csapatban elért 3. he-
lyezés
Frank Nátán 4.a
Megyei komplex tanulmányi 
verseny matematikából; egyéni 
2. helyezés
Vass Petra 4.a
Megyei komplex tanulmányi 
verseny; csapatban elért 3. he-
lyezés
Dávid Ádám 4.b
Kyokushin karate - Országos 
Diákolimpia; 1. helyezés
Dávid Máté 4.b
Kyokushin karate - Országos 
Diákolimpia; 1. helyezés
Hajdú Dóra 5.a
Kaán Károly országos biológia-
verseny; megyei 1. helyezés
Vezendi Péter 5.a
Bólyai országos matematika-
verseny - megyei döntő; egyéni  
3. helyezés
Duró Tibor 6.a
Országos Kaán Károly környe-

zet- 
é s 
t e r m é -
s z e t i sme-
reti verseny; 
egyéni 2. helye-
zés
Hajdú Barbara 6.a
1500-m es síkfutás megyei baj-
noka
Szabó Sára 6.b
Kaán Károly környezet- és ter-
mészetismereti verseny; megyei 
2. helyezés
Bagossy Attila 8.a
Történelem tantárgyi verseny; 
megyei 2. helyezés
Pércsi Boglárka 8.a
Kazinczy-verseny területi for-
duló; 1. helyezés, regionális 
döntő; bronz minősítés
Szabó Balázs 8.a
MŐBIUSZ matematikaver-
seny; megyei 2. helyezés egyé-
niben
Daróczi Melitta 8.b
Drogmentes Magyarországért 
Mozgalom országos novellaíró 
pályázata; kiemelt pályamun-
ka
Dávid András 8.b
Városi jó tanuló - jó sportoló 
kitüntetés, Megyei jó tanu-
ló - jó sportoló kitüntetés, 
Országos Karate Diákolim-
pia, 3. helyezés, Nemzetközi 

karateverseny 
5. helyezés

Kállai Fanni 8.b
Megyei atlétikaverseny; egyéni 
3. helyezés
Kurtán Bettina 8.b,
Megyei komplex tanulmányi 
verseny; egyéni 2. helyezés
Varga Tamás megyei matema-
tikaverseny; egyéni 2. helyezés
Lisztes Veronika 8.b
Megyei rajzverseny; 1. helyezés,
Országos képzőművészeti ver-
seny; 1. helyezés

Széchenyi István Tagiskola

Szabó Dóra 7. osztály
- Nemzetközi ifjúsági sport- 
mászóverseny, Kiskunfélegy-
háza, nehézségi mászás B kor-
csoport 6. helyezés
Carvalho Diana 6. osztály
- Sportmászó Diákolimpia  
országos döntő, Kiskunfélegy-
háza, 5. helyezés
Szabó Dóra 7. osztály 
- Sportmászó Diákolimpia 
országos döntő, Kiskunfélegy-
háza, 3. helyezés.

1.) Czirják Tibor 8. b osztály
Megyei KRESZ verseny 
Debrecen I. hely
Országos KRESZ verseny XV. hely
Megyei KRESZ verseny I. hely – csapat-
ban III. hely
Országos KRESZ versenyen részvétel 
Szeged
2.) Gál Csaba 8. b osztály Megyei KRESZ 
verseny II. hely – csapatban III. hely
Országos KRESZ versenyen részvétel 

Szeged
3.) Kiss Balázs 

8. b.
M e g y e i 

atléti-
k a 

verseny: – kislabda hajítás II. hely
– ötpróba egyéni II. hely
– ötpróba csapat III. hely
Megyei kézilabda csapatbajnokság 
III. hely
Városi atlétika verseny – ötpróba egyéni 
I. hely
– ötpróba csapat I. hely
4.) Tóth Tamás 2. a osztály
Megyei tanulmányi verseny Zsáka – 
matematika I. hely – csapat I. hely
Körzeti rajzpályázat I. hely
Megyei rajzpályázat II. hely
5.) Pásti Zoltán 3. b osztály
Országos közlekedési verseny 11. hely
Kistérségi közlekedésbiztonsági vetélkedő 
– csapat I. hely
Megyei Gyermek Iskola Kupa – csapat 
III. hely

Megyei KRESZ verseny – egyéni 
I. hely

Megyei Móra matek 16. hely
Megyei MÖBIUSZ ma-

tekverseny 13. hely
Megyei komplex 

t anu lmány i 
v e r s e n y 
Zsáka – 
m a t e k 
6. hely
Közleke-
dési levele-
zős verseny 
megyei I. 
hely
6.) Ba-
logh Sára 

3. a osz-
tály

Megyei szövegér-
tő verseny P.ladány 

II. hely
Megyei komplex tanulmá-

nyi verseny – egyéni II. hely – 
csapatban IV. hely

Megyei kézilabdatorna II. hely
Megyei rajzpályázat különdíjas
7.) Garamvölgyi Petra Kinga és Szabó 
Vivien 3. a osztályos tanulók a Piruett 
tánccsoport tagjai, akik
IDO WORLD SHOW dance 
Championships 2009. világbajnokság – 
csapat 7. hely
- mindezek mellett Garamvölgyi Petra 
további eredményei:
Piruett tánccsoport – megyei versenyen 
II. hely
– országos versenyen II. hely
Megyei meseíró verseny Nagyrábé kü-
löndíjas
- Szabó Vivien további eredményei:
Gyermek színpadi showtánc – csapat 
I. hely
Megyei komplex tanulmányi verseny 
Zsáka – csapat I. hely
Abigél tehetségkutató regionális tánc-
verseny – szóló VI. hely
8.) Török Gréta 2. a osztály
Megyei Móra matek Nyíregyháza 
I. hely
Megyei komplex tanulmányi verseny 
Zsáka – magyar II. hely 
– csapat II. hely
Körzeti mesemondóverseny II.hely
9.) Bohács István 2. a osztály
Megyei Móra matek Nyíregyháza 
II. hely
MÖBIUSZ megyei matekverseny 
I. hely
Megyei komplex tanulmányi verseny 
Zsáka – csapat II. hely
10.) Kovács Marcell Ákos 2. a osztály
Benedek napok megyei népdalverseny 

Debrecen III. hely
Mesél a Sárrét mesemondó P.ladány 
III. hely
Megyei komplex tanulmányi verseny 
Zsáka – csapat II. hely
Kistérségi népdalverseny I. hely
11.) Kiss Boglárka Emma 1. b osztály
Lázár Ervin országos mesemondóver-
seny II. hely + közönségdíj
Tanítók Egyesülete országos mesemon-
dó II. hely
Babszem Jankó megyei mesemondó 
I. hely
Mesél a Sárrét mesemodó P.ladány 
II. hely
Apáczai Tankönyvkiadó megyei mese-
mondó különdíj
Benedek Elek megyei mesemondó kü-
löndíj
Nemzeti Tankönyvkiadó területi mese-
mondó I. hely
Városi Benedek Elek mesemondó I. hely
12.) Szántó Bálint 3. a osztály
Megyei KRESZ verseny 
– egyéni II. hely
Megyei meseíróverseny Nagyrábé 
III. hely
13.) Bringye Balázs 1. b osztály
Megyei KRESZ verseny – egyéni I. hely
Megyei KRESZ verseny 
– egyéni III. hely – csapat III. hely

Hunyadi Mátyás Tagiskolában

Balog István 8. c osztály
Országos Bolyai anyanyelvi verseny  
12. hely
Megyei Bolyai anyanyelvi verseny 
2. hely
Megyei alapműveleti matematikaver-
seny 3. hely
MÖBIUSZ megyei matematikaverseny  
3. hely
Bihar-Bihor helytörténeti vetélkedő 
3.hely
Mihucz Márton 8. c osztály
Nemzetközi úszóverseny 100 m gyors 
2. hely
Országos Bolyai anyanyelvi verseny   
12. hely
Megyei úszóversenyek, hétszeres megyei 
bajnok
Megyei Bolyai anyanyelvi verseny 
2. hely
Bihar-Bihor helytörténeti vetélkedő 
3. hely
Hajdu Adrienn 8. c osztály
Herman Ottó biológiaverseny megyei 
döntő 5. hely
Megyei tűzoltóverseny 3. hely
Bihar-Bihor helytörténeti vetélkedő 
3. hely
Nagy Martin Gyula 5. c osztály
Kaán Károly természetismereti verseny 
megyei döntő 4. hely
Megyei „Aranytoll” helyesíró verseny 
2. hely
Kistérségi néprajzi vetélkedő 3. hely
Tolvaj Petra 4. c osztály
Miénk a tudás! Megyei magyar verseny 
2. hely
Körzeti Bolyai magyar verseny 4. hely
Köves Dávid 8. c osztály
Országos Bolyai anyanyelvi verseny  
12. hely
Megyei Bolyai anyanyelvi verseny 
2. hely
Bihar-Bihor helytörténeti vetélkedő 
3. hely
Szabó Dorina 4. c osztály
Megyei Gyermek Iskola Kupa 4. hely
Területi Gyermek Iskola Kupa 2. hely

Fotó: Kari
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A kézműves palánták megint jól
végezték a dolgukat

Ismét olvasótábor

Pajti-party 2010

Zenés nyári esték Berettyóújfaluban (3)
Opera, operett, musical + három fiatalember = Adagio

Július első két hetében ismét bené-
pesült a Bihari Népművészeti Egyesület 
Alkotóháza. Az egyesület tagjai sokadik 
alkalommal várták azokat a gyerekeket, 
akik aktív pihenéssel, kézműveskedéssel 
szerették volna tölteni a nyarat.

Ötletben, alkotókedvben, lelke-
sedésben nem volt hiány, készültek az 
agyag edények, szövött tarisznyák és 
terítők, gyöngy és tűzzománc éksze-
rek, nemez labdák és tükrök, bőr kar-
kötők, terméshangszerek, gyertyák, 
mézeskalácsok. Ellátogattunk a Bihari 
Múzeumba, ahol múzeumpedagógiai 
foglalkozáson a kender feldolgozásának 
folyamatával ismerkedtünk.

Mivel a kézművesség és a természet 
kapcsolata igen szoros, a tábor prog-
ramját is átszőtte a természetközeli 
szemlélet:

- A figyelmes látogató hamar észre-

veheti a faházak ereszei alatt elhelyezett 
műfészkeket, melyekkel a fecskéket sze-
retnénk gyerekközelbe csalogatni, s egy-
ben segíteni a madarak fészekrakását és 
költését.

- A Regionális Hulladékkezelő Tele-
pen tett sétánk nem annyira szórakozta-
tó, mint inkább tanulságos volt, felhívta 
figyelmünket a szelektív hulladékgyűj-
tés fontosságára, és arra, hogy nem min-
den hulladék szemét.

- Hulladék anyagokból – ragaszkod-
va nagyszüleink hagyományaihoz – já-
tékokat készítettünk: maradék textilből 
rongylabdát, rongyszőnyeget, újságpa-
pírból jól röptethető sárkányt, gyertya-
csonkokból mártott- és úszógyertyát, 
hulladék papírból merített papírt, dió-
héjból csörgőt.

- A kirándulás jól ötvözte a két te-
rület kapcsolatát. Ellátogattunk Berczel 

István gyertyaöntő műhelyébe, ahol a 
mester és felesége szíves vendéglátása, a 
saját gyertya készítésének lehetősége és 
a műhely lenyűgöző látványa fogadott 
bennünket.

A másik helyszín a nagyhegyesi krá-
ter tó volt, ami különleges oázis a szántó-
földek végtelenjében. Szép példája annak, 
hogyan ad és vesz vissza a természet.

A táborzáró kiállításra ismét sok-sok 
nézegetnivaló gyűlt össze. A kézműves 
palánták büszkén rendezgették alkotása-
ikat, izgatott kirakodásukkal vásári han-
gulatot varázsolva a búcsú délutánjának. 
S fogadkoztak: „Jövőre is itt leszek!”

Táborunk második hetében ven-
dégül láthattuk Romániai testvérváro-
sunk, Margitta diákjait és kísérőjüket, 
akik kedvességükkel, közvetlenségükkel 
hamar beilleszkedtek közösségünkbe.

Nagy Andrea 

Érzéseik, gondolataik egybehang-
zottak a mi érzéseinkkel, gondola-
tainkkal: „Megtisztelve éreztük ma-
gunkat, hogy részt vehettünk a Bihari 
Népművészeti Egyesület alkotótáborá-
ban. Magam és a gyerekek nevében is el-
mondhatom, hogy csodálatosan éreztük 
magunkat abban a családias légkörben, 
ami minket fogadott. A gyerekek új kéz-
műves eljárásokkal ismerkedhettek meg, 
rengeteg élménnyel és szebbnél-szebb 
alkotásokkal tértünk haza, abban a re-
ményben, hogy jövőre újra találkozunk.

Mindent köszönünk, üdvözlünk min-
denkit!”

A margittaiak csapata

„Hiszem, hogy amikor valaki köny-
vet olvas, a fejében megszületik a saját 
filmje, arcot teremt a szereplőknek, meg-
rendezi a jeleneteket, hallja a hangokat, 
érzi a szagokat. És pontosan emiatt van 
az, hogy ha valaki megnézi a filmes vál-
tozatát egy könyvnek, ami tetszett neki, 
mindig csalódottan jön ki a moziból, és 
mindig azt mondja: a könyv sokkal jobb 
volt.”

(Paulo Coelho)
Július 12 - július 17. és július 19 - jú-

lius 24. között olvasótábort szervezett a 
Sinka István Városi Könyvtár Földesen. 
Első héten Bordi Zsuzsanna: A 4.b. fog-
lya, a második héten Nógrádi Gergely: 
Nyau! című könyvét olvastuk.

Immár hagyományos, hogy minden 
évben egy hetet aktív olvasással töltünk 
el a tábor keretében az általános iskolás 
gyerekekkel. Két egymást követő héten 
táboroztunk.

Fontosnak tartjuk a gyermekekkel 
megszerettetni a könyveket, az olva-
sást. Tudjuk, hogy az olvasás a beszéd 
egyik formája. A nyomtatott vagy írott 
szöveg az objektív valóság közvetett tu-
dati visszatükröződése, az emberi gon-
dolkodás olyan rögzített produktuma, 
amely mások számára is jelzésül szolgál. 
A gyermekeknél is azt kell elérnünk, 
hogy a szöveg olvasása gondolatébresz-
tő, ismereteket és élményeket nyújtó 
jelzéssé váljon.

Tapasztaljuk, hogy az iskolában igen 

kevés idő jut arra, hogy a hangoztató, 
hangos olvasást gyakorolják a tanulók. 
Ezért a táborban mindenki egyenként, 
hangosan olvas. Fontos a személyes pél-
damutatás, így a felnőttek is olvasnak.

A hangos olvasás egyben auditív-
vizuális beszédértés is. A szoros össze-
függés pedagógiai jelentősége az, hogy 
a néma szövegértő és a hangos olvasás 
gyakorlásával egyaránt fejleszteni lehet 
a tanulók beszédértését, s más nyelvi 
képességeit; ugyanakkor a beszédre irá-
nyuló fejlesztő hatások a szövegértő ol-
vasásra is kihatnak. A vizsgálatok meg-
erősítik, hogy az olvasás fejlesztését nem 
lehet a beszéd fejlesztésétől elválasztani.

Természetesen a táborban igyekszünk 
olyan szabadidős tevékenységeket is szer-

vezni, amelyek fejlesztők, élményszerűek, 
ugyanakkor játékosak is.

A könyv elolvasása mellett jutott 
idő akadályversenyre, rókavadászatra, 
számháborúra, minden nap strandolás-
ra, beszélgetésekre.

A tábor célja most is, mint minden 
évben az volt, hogy a gyermekeket olva-
sóvá neveljük, megszerettessük velük a 
könyveket, fejlesszük olvasási készségü-
ket, kultúrájukat, bővítsük szókincsü-
ket, színessé tegyük képzeletüket.

Célunk továbbá, hogy minden alka-
lommal magyar szerzők műveit ismer-
tessük meg a gyermekekkel.

Találkozunk a könyvtárban, s jövő 
nyáron ismét az olvasótáborban!

Sz. A.

A Bihari Szociális Szolgáltató 
Központ Családsegítő Szolgálata idén 
21. alkalommal rendezte meg nyári 
napközis táborát. A 23 alsó tagoza-
tos kisdiák július 5-től július 16-ig 
vehetett részt a tábor programjain. 
A tíz nap során a gyerekek kipróbál-
hatták ügyességüket az üvegfestés, 
fakanál, csipeszfigura és pompon, 
illetve a gyöngyfűzés, gipszfestés és 
hűtőmágnes készítésekor. A sport és 
ügyességi vetélkedőkön sokat mo-
zogtak. Legkedveltebb programunk a 

strandolás volt, melyet a berettyóújfa-
lui felújítási munkák miatt Földesen 
valósítottunk meg. A gyerekek a helyi 
mézcsomagoló üzemben a méz feldol-
gozásával, csomagolásával ismerked-
tek meg. Megkóstolhattuk a sokféle 
kiszerelésben megjelenő mézeket. 
Kolozsvári-Donkó Rebeka a száraz-
virág díszítési technikáit mutatta be 
számunkra. A Bihari Múzeumban 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon 
vettünk részt, ahol betekintést nyer-
tünk a régészek munkájába, és az 

elektromossággal kapcsolatos kiállí-
tást tekintettük meg. Lehetőségünk 
volt együtt énekelni Kocsis Csabával, 
aki megzenésített verseket adott elő a 
táborozóknak. Idén Szarvasra szer-
veztük a kirándulásunkat. A csoport-
vezetés során a gyerekek különleges 
növényeket ismertek meg. Megkós-
tolhatták a vadszedret, a vadmálnát és 
még a fáramászást is kipróbálhatták. 
Az erdei séta után egy izgalmas hajó-
kiránduláson vettünk részt. Program-
jainkat a szülők befizetései mellett 

Az égiek együtt voltak a művelő-
dési központtal, mert a sorozat har-
madik előadásán ragyogott a kora 
esti égbolt a városi könyvtár udvara 
fölött. A gyülekező nagyszámú kö-
zönség először a kerítés rácsain át 
kukucskálhatott, mert a művészek 
nem bíztak semmit a véletlenre, min-
den műsorblokkot előre kipróbáltak 
hangban és technikában. A beéneklés 
után szívesen álltak a Bihari Hírlap 
rendelkezésére. Az első alany a talán 
legismertebb előadó volt:

Homonnay Zsolt – a sikerkovács
- Gyorsan elérték a sikerek: 1997-

ben Szinetár Miklós tanár úr osztá-
lyában végzett, külföldön lépett fel a 
Notre-Dame-i toronyőrben, szép fele-
séget választott Polyák Lilla személyé-
ben, született két gyermek, és 2002-ben 
megkapta az „Év Bonvivánja” kitünte-
tő elismerést.

- Ez tényleg így történt – kezdi 
boldog mosollyal a színész-előadó. 
– Szinetár Miklóstól nagyon sokat 
tanultunk. A Színművészeti Egye-
tem zenés szakán ő vezette az első 
és utolsó évfolyamot. Sokat tudtunk 
meg tőle nemcsak a szakmáról, ha-
nem a színházbeli gondolkodásról is. 
A családi vonalat tekintve Lilla ki-
szerződött Bécsbe, ott laktunk, és én 
hazajártam játszani a Madách Szín-
házba. Akkoriban még nem volt any-
nyira honos műfaj nálunk, mint ké-
sőbb, viszont az osztrákoknál három 
bécsi színházban is játszottak zenés 
darabokat. Egy berlini meghallgatá-
son szerepet kaptam, felváltva alakí-
tottam Quasimodót és Phoebust. A 
feleségemmel gondolkodtunk, hogy 
kint maradunk, de látva, hogy itthon 
is terjed a műfaj, inkább hazajöttünk. 
Hazánkban egymás után jött ’Az 
Operaház Fantomja’, a ’Romeo és Jú-
lia’, ’Mozart’, ’A Szépség és a Szörnye-
teg’. Az a bizonyos Bonviván-díj még 
Németország előtt sikerült. Játszot-
tam több darabban, de Pécsett szere-
peltem a Viktória című operettben a 
Tavaszi fesztiválon, és a sok operett és 
musical mezőnyében kaptam a szak-

mai zsűritől a kitüntető címet.
- A legendák szerint egy baráti 

társaságból jött össze az Adagio… Ma-
napság a fiúk csinos és tehetséges zenész 
lányokból hoznak össze egy sikeres for-
mációt…

- Így van. Erre viccesen azt szok-
tuk mondani, hogy a leányzenekarok 
azért maradnak kis ideig együtt, mert 
összevesznek a tükrön. A fiúknál – 
ha csak a Rolling Stones együttest 
említem – mindig rendben mennek 
a dolgok. Külföldön láthatók olyan 
előadók, akik színházon kívül is sike-
resek, őket szeretnénk követni. Ma-
napság jó befektetés a színvonal po-
puláris beütéssel. Így került hozzánk 
az operista Balczó Péter és a Nagy 
Sándort helyettesítő Merán Bálint, 
aki kiváló bariton.

- Mennyire nehéz összeegyeztetni a 
színházat és az Adagiót?

- Erős logisztika szükséges hoz-
zá. Nekünk Lillával ott vannak a 
gyerekek, akiket szintén nem lehet 
figyelmen kívül hagyni. A feleségem-
mel sakkozunk, hogy ki hova megy. 
Szerencsére kiváló titkárok működ-
nek a színházaknál, akik vigyáznak 
arra, hogy ne legyen ütközés. Az 
Adagionál pedig Keresztes Nikolett 
és Kovács Zita figyel oda.

- Már van négy DVD is, mégsem 
látszik a tagokon a hajtás fáradtsága…

- Erről nem lehet szó. Nincs két 
egyforma koncert, a közönség min-
dig más, alkalmakként feltöltődünk, 
és boldogan emlékezünk egy-egy be-
mutatkozásra.

- Pályázatot hirdettek a kivált 
Nagy Sándor pótlására.

- Sokan jelentkeztek külföldről és 
belföldről is. Volt, akivel csak ango-
lul tudtunk beszélni, amíg a másik 
ígérte, hogy átköltözik Bukarestből 
Budapestre. Merán Bálint nagyon 
gyorsan beilleszkedett, és megtanul-
ta azt a töménytelen anyagot, amit a 
nyári beugrásra kértünk tőle.

- Visszatérve a feleségére, a szerve-
zők őt is ígérték…

- Valóban volt erről szó, de Bu-

dapesten próbálja a „Jézus Krisztus 
szupersztárt”, ha végez, rohan haza a 
gyerekekhez. Közben filmet is forgat. 
Készítjük a második lemezünket, és 
az Adagio új korszakához is új hang-
anyag dukál.

Merán Bálint – a kiváló helyettes
A „főnök” után sikerült beszélgetni 

a „nem beosztottakkal”. Nagy Sándor 
„helyettese” mint egy kisfiú közli, hogy 
ez az első Adagio-s interjúja.

- A párom operaénekes, és Zsolt-
tal énekelt, látásból ismertük egy-
mást, meghallgattak és megkértek, 
hogy helyettesítsem Nagy Sanyit. Az 
opera nálunk családi tradíció, már az 
édesapám is „művelte a szakmát”. Ő 
Németországban énekelt, a felesége is 
német, így az én anyanyelvem is.

A szekszárdi német nyelvű szín-
házban játszottam elsősorban prózát, 
de ha lehetőség volt, énekeltem ope-
rát és operettet szerte az országban. 
Három éve talált meg a „Vámpírok 
bálja” musical főszerep, ami klasszi-
kus hangot követel. Jelenleg a Ma-
dáchban próbálom Péter szerepét a 
„Jézus Krisztusban”.

Jól érzem magam az Adagióban. 
Leginkább klasszikus irányból ér-
kezve a fajsúlyos musical szerepekre 
vágyom. Én lírai vagyok, de a mos-
tani operajátszásnál a drámai bariton 
a kelendő. Követelmény a hangerő, 
annak idején Donizetti még írt lírai 
hangokra is szerepeket, most más 
világot élünk. Most folyik az Adagi-
óba a tagfelvétel, ha kellek, szívesen 
maradok.

Balczó Péter – a debreceni
- Zenetagozatos általános isko-

lába jártam, ott ismerkedtem meg 
a hegedüléssel és a kórusénekléssel. 
Tizenhat évesen – a mutálás után – 
nem szerettem volna elszakadni az 
énektől. Többen mondták, hogy ér-
demes lenne foglalkozni a hangom-
mal. Bekerültem a Zeneművészeti 
Szakközépiskolába, Papp Vilhelmina 
tanárnőhöz. 2002-ben – érettségi 
után – a Csokonai Színház operakó-
rusába sikerült bejutnom.

- Következett egy nagy nemzetközi 
siker…

- Grazban tanulhattam, és egy 
osztrák énekversenyen a legjobb 
nyolcba jutottam be. Debrecenben 
diplomáztam, de jártam tanulni 
Olaszországba is. Beindult az Adagio. 
Élveztem, hogy kocsival rohangálhat-
tam egyik országból a másikba.

- A ma már dr. Mohos Nagy Évá-
nak volt növendéke. /Jelen sorok írója 
még kórista korából ismeri./

- Nála hat évig tanultam énekelni, 
amit tudok, azt neki is köszönhetem. 
Szerette bemutatni növendékeit éles 
helyzetekben is. Például rendszeresen 
jártunk fellépni Balmazújvárosba. 
Ezek a szereplések óriási rutinszer-
zéssel jártak.

- Milyen izgalmas szerepek várha-
tók?

- A sok debreceni szerep után 
jelenleg Miskolcon énekelek, ’A mo-
soly országában’, szintén ott várható 
a Bajazzók szerepe, és jön a nagy ki-
hívás – életem első Verdi szerepe – a 
Traviata Alfredója egy nemzetközi 
versenyen. Nem érzem hátrányát, 
hogy az Adagioval párhuzamosan 
éneklek operát. Nagy rutint és orszá-
gos ismertséget eredményez.

A művészeket Kathó Zoltán sza-
xofonos és Legendi László billentyűs 
kísérte.

Harasztosi Csaba

(Az előadás létrejöttét a „Be-
rettyóújfalu az egészséges város” 
projekt támogatta az Európai 
Unióval és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozá-
sával.)

Berettyóújfalu Város Önkormány-
zatának Ifjúsági és Sportbizottsága, 
illetve Oktatási és Kulturális Bizott-
sága, valamint a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat támogatásával valósí-

tottuk meg, melyekért ezúton is sze-
retnénk köszönetet mondani.

Goronné Ondré Katalin és 
Pete Judit táborvezetők

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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Lakótelepi nap Újfaluban

Ezüstben a Berettyó ÖTE

Újra itt van a nagy csapat…
12. Országos felnőtt kézműves alkotótáborAugusztus 21-én, reggel 9 órától 

zenétől volt hangos a berettyóújfalui 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
udvara.

A Bessenyei Lakóparkért Egye-
sület szervezte meg az I. Lakótelepi 
napot. Az érdeklődők mellett vendég 
volt Muraközi István alpolgármester, 
fő támogató Galló Ferenc, az Egye-
sület elnöke, de aktívan részt vett a 
lebonyolításban Tikász Ferenc, a be-
rettyóújfalui Fidelitas csoport elnöke 
is, tagtársaival együtt.

Az egyesület nevében Szabó Kata-
lin főszervező köszöntötte az egybe-
gyűlteket. Az első program a reggeli 
torna volt, melynek keretében Bayer 
Ibolya (Bozsó) minden testrészt igye-
kezett megmozgattatni.

A délelőtt folyamán volt asztalite-
nisz-, lábtenisz-, focibajnokság és le-
csófőző verseny. A pingpongnak volt 
a legnagyobb sikere, melyre szépszá-
mú jelentkező akadt.

A délután családi vetélkedővel 
indult. Nagyon vidám hangulatban 
versenyzett a 6 benevezett csapat. 
Volt büntetőrúgás, itt a kapus Szitkó 
Róbert, a Mezei Vill utánpótlás csapa-
tának edzője és Virányi Gergő fiatal 
kapustehetség volt. Volt vizes lufi cél-
ba dobás, „rókavadászat” (kisállatok 
képeit rejtették el az udvaron, azokat 
kellett összegyűjteni), asszonycipelés 
(itt a nagy igyekezetben többen eles-
tek, de kacagva folytatták tovább).

A gyermekkori mondókák foly-
tatása és a versfelismerő feladat némi 
fejtörést okozott a csapatoknak. 
Ezenfelül két hagyományos értelem-
ben vett sorverseny is szerepelt a re-
pertoárban.

A délután következő programja a 
lakótelepek csatája volt. 1970-80-as 
évek dalait kellett folytatni a popda-

rálóban, és aki az előadót valamint 
a szám címét is megmondta, plusz 
pontokat kapott. Az activity senkinek 
sem jelentett kihívást, minden csapat 
1-2 perc alatt kitalálta a feladványt. 
Gondolkodóba ejtette a résztvevőket 
a becsapós kvíz nyakatekert kérdésso-
ra, de végül mindenki tudott pontot 
szerezni. A műveltségi totót minden 
résztvevő legjobb tudása szerint töl-
tötte ki, nem volt oka szégyenkezésre 
senkinek.

17 órakor került sor az eredmény-
hirdetésre. Ekkor hirdették ki a „Vi-
rágos Lakótelepért Mozgalom”, va-
lamint a” Főzőcske, de takarékosan” 
versenyek eredményeit is.

I. Lakótelepi nap eredmények:
Asztalitenisz női és gyermek kate-
gória:
1. Ifj. Győri Géza, 2. Rozáné Jámbor 
Erika, 3. Roza Viktória
Asztalitenisz férfi kategória:
1.Galló Ferenc, 2. László Lajos, 3. 
Győri Géza
Focibajnokság:
1. Aranycsapat, 2. Névtelenek
Lábtenisz-bajnokság:
1. Füredi Zsolt – Kun Gyula, 2. Szűcs 

Kitti – Lakatos József, 3. Szűcs Csaba 
– Mező Gyula
Lecsófőző-bajnokság:
1. Haley Üstösök, 2. Ízkalóz – Kövér 
János, 3. Csipet só
Családi vetélkedő:
1. Rendezők, 2. Egy rém rendes csa-
lád, 3. Kiscsajok
Lakótelepek csatája:
1. Stabil oldalfekvés, 2. Kiscsajok + 
két nagy, 3. Herpeszállás

Virágos lakótelepért mozgalom:
Legvirágosabb erkély kategória:
1. Bayer Ibolya, 2. Harmati Andrea, 
3. Mészáros Lajosné
Legszebb kiskert kategória:
1. 20. lépcsőház – Bíró Antalné, 
2. 15. lépcsőház, 3. 4-5. lépcsőház
Főzőcske…., de takarékosan 
verseny:
1. Eltorta, 2. Csipet só, 3. Ízkalózok
Az első helyezettek helyi vállalkozók 
által felajánlott díjakat kaptak. (Ma-
gyar Csilla, Krisztik János cukrászata, 
Papp Zsolt családi pincészete, Mózsik 
Zsolt Mózsik cukrászat, Bíbor cuk-
rászda, Szűcs Irén – Cuki presszó, 
Projekt Dekor Kft., Aranysörét Kft.)

Nyírő Gizella

Évek óta szép eredményekkel 
büszkélkedhet a Berettyó Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület ifjúsági 
csapata. Több meghívásos ver-
senyen is sikeresen teljesítettek, 
akár megyén belül, akár megyén 
kívül került megrendezésre. Ter-
mészetesen a sikerekhez fegyel-
mezett munka, kitartás, rend-
szeres felkészülés is szükséges. 
A város iskoláiból verbuválódott 
csapat tanítás után, heti rend-
szerességgel folytatta a felkészí-
tő munkát Bacsa Kálmánné és 
Telegdi Katalin irányításával. Az 
árvízi helyzet miatt a versenyek 
zöme az idén elmaradt, de a má-
jus 29-én Békéscsabán rendezett 
meghívásos versenyen az ifjúsági 
és a lánycsapat is ott volt. Lel-
kesedésük a III. helyig repítette 
őket. A június 10-én megrende-
zett mezőcsáti megyei versenyen 
pedig már a dobogó II. helyére 
állhatott fel a vegyes csapat. Ezért 
az idén az a megtiszteltetés érte 
őket, hogy Hajdú-Bihar megyét 
képviselhették az V. Országos 
ifjúsági tűzoltó versenyen, Pusz-

tamérgesen június 25-26-27-én. 
Ezt a versenyt csak kétévente ren-
dezik meg.

Tíz lánycsapat mérte össze tu-
dását egy 75 m-es akadálypályán, 
majd egy 400 m-es váltópályán. 
Szoros, fegyelmezett csapatmun-
kában zajlott 75 méteren a töm-
lőfektetés, csatolás, akadályugrás, 
a vízsugárral célbalövés. Majd az 
eszközállványnál - 4 fajta kötés 
alkalmazásával - kötési feladato-
kat kellett végrehajtani. A bírók 
minden versenyszámnál mérték 
az időt, és számolták a hibapon-
tokat. Lányaink az akadálypá-
lyán nyújtott teljesítményükért a 
dobogó II. helyére állhattak. Te-
hát nagyon gyorsak és pontosak 
voltak.

A 400 méteres váltóverseny 
még nehezebb próbákat tarto-
gatott számukra. Most volt csak 
igazán szükség a fegyelmezett 
összmunkára. Szabályok szerint, 
álló létrát kellett megmászni, 
majd a sugárcsővel egy rövid 
sprintet végigfutni. A 80x80-as 
dobogóra hordhevederrel ellátott 

tömlőt helyeztek. Az akadályfu-
tás és a poroltó felhelyezése szinte 
mindenkinek sikerült.

Az időeredmények és hiba-
pontok összevetése után a be-
rettyóújfalui ÖTE lánycsapata 
az összesített IV. helyen végzett. 
Gratulálunk a versenyen elért 
eredményhez, büszkék lehetünk 
arra, hogy sikerült hírnevet sze-
rezni a Berettyó ÖTE-nek, a vá-
rosnak és a megyének.

Ismereteiket folyamatosan bő-
vítve (új szereléssel ismerkednek a 
csapattagok) készülnek a VII. Bi-
hari nemzetközi kocsifecskendő 
verseny és tűzoltó fesztiválra, 
ami szeptember 4-én kerül meg-
rendezésre. Reméljük, minél töb-
ben ott lesznek, és szurkolnak 
ezeknek a lelkes és tehetséges fia-
taloknak, akik talán a következő 
felnőtt csapat tagjai lesznek.

Erősné Árgyelán Ildikó
Bacsa Kálmánné

A Bihari Népművészeti Egyesület 
idén már tizenkettedik alkalommal 
rendezte meg felnőttek számára meg-
hirdetett kézműves alkotótáborát.

Az alkotóházban július 26-tól 
egy héten át 16-20 fő szorgoskodott. 
Az idén Dunakesziről, Budapestről, 
Debrecenből, Hajdúszoboszlóról, Bi-
harkeresztesről, Püspökladányból, 
Nagykerekiből, Hencidáról voltak 
pedagógusok, akik meg akarták is-
merni a kézműves fogásokat. Az egy 
hét alatt számos mesterség rejtelmeibe 
bepillanthattak. Rácz Erika ötvös, a 
népművészet ifjú mestere a tűzzo-
mánc ékszerek készítésébe vezette be 
az óvónőket, tanítókat, tanárokat. 
Madarné Szőke Erzsébet népi iparmű-
vész segítségével csuhét fontak, Zöld 
Éva a szövés alapvető mozzanatait 
mutatta meg számukra. Nagy Andre-
ával nemezeltek és gyertyát készítet-
tek, Szatmári Ferenc népi iparművész 
segítségével gyümölcsös kosarat fon-
tak. A legügyesebbek az üvegfonást is 
kipróbálták, s kis butykosokkal tértek 
haza családtagjaikhoz. Magyar Zita 
fazekas, a népművészet ifjú mesteré-
nek segítségével korongoztak, tányért 
írókáztak. A bihari specifikum, a 
szűrrátét sem maradt ki a reperto-
árból. Szerdán az egynapos szakmai 

kirándulás első állomásaként Derecs-
kén, Sárközi Béláné szűrrátét készítő 
népi iparművész műhelyében mutatta 
be a munkafolyamatokat, majd Nagy 
József tanár úr, a helytörténeti kiállí-
tás megalapítója mutatta be Derecske 
történetét, nevezetességeit. Ebesen a 
Széchenyi Ferenc Tájmúzeumban a 
kitelepítésekről szóló kiállítás mellett 
a RETRÓ kiállítás is nagy érdeklődést 
váltott ki táborozóink körében. Itt ta-
lálkoztunk Benei Péter ebesi pipaké-
szítővel is, aki egy rögtönzött kiselő-
adásban mutatta be a pipák fajtáját, 
történetét is. Nádudvaron ebéd után a 
fekete kerámiával ismerkedtünk meg 
ifj. Fazekas István műhelyében és be-
mutatótermében, majd a Nádudvari 
Kézműves Iskolát és az éppen akkor 
ott működő nemeztábort látogattuk 
meg. Táborosaink nagy érdeklődés-

sel tekintették meg az iskola épületét, 
a műhelyeket s legfőképp a vizsga-
munkákat, az iskola évzáró kiállításán 
a művelődési ház előcsarnokában.

Táborunk támogatója – ahogy 
évek óta úgy az idén is - a Nemzeti 
Kulturális Alap Népművészeti Kol-
légiuma, valamint a Népművészeti 
Egyesületek Szövetsége volt.

Az esős időben elkezdődött tábor 
vége felé már elvonultak a felhők, 
a nap is kisütött, így a záró estén a 
Veress Ákos által készített marhapör-
költös vacsora mellett, Kocsis Csaba 
gitárzenéjével, előadásával és a már 
évek óta megszokott közös énekléssel 
– ahogy ez egy igazi táborban szokás 
- kosárnyi alkotással a karjukon bú-
csúztak egymástól a résztvevők. „JÖ-
VŐRE VELETEK UGYANITT!”

Kállai Irén táborvezető

ÖBSZE-tábor

Harmadik alkalommal 
szervezte meg az „Összefogás 
Berettyószentmártonért Egyesület” 
(ÖBSZE) – a helyi református egyház 
vezetőinek és híveinek támogatásával 
- július 5-9. nyári táborát. Egy hét, 
sok gyerek, színes programok, élmé-
nyek, közös együttlét, szószerint eső-
ben, napsütésben, porban, sárban.

Július 5-én, reggel, több mint 30 
gyerek lépett be a Hunyadi Mátyás 
Tagiskola kapuján, az ÖBSZE tá-
bor helyszínére. Az egyesület felnőtt 
tagjai, vezetői egy héten át folyama-
tosan igyekeztek változatos, érdekes 
programokkal kedveskedni a nyári 
tábor résztvevőinek. Szellemi és fizi-
kai sportok, labdajátékok, könyvtári 
és kézműves foglalkozások, közösségi 
játékok, egyházi délutánok, éneklés, 
múzeumlátogatás stb. szerepelt a pa-
lettán. Már az indulás is remekül si-
került, napfényes jó időben, komoly 
meccsek zajlottak a tornapályán, az 

elmélyültebbek pedig a monitorok 
előtt „küzdhettek”.

A múzeumi délelőtt visszarepített 
mindenkit a múltba, a honfoglalás 
korába. A múzeumpedagógus segít-
ségével és irányításával nemezlabdák 
készültek. A munka után jött a pi-
henés, mindenki kedvenc fagyijából 
nyalakodhatott.

A hét közepén beköszöntött eső 
sem tudta senki kedvét szegni, a 
könyvtárban gyermekírók műveit 
szemezgették, és közösségi játékokkal 
mulatták az időt. „ Ki vagyok én?” 
néha a nevetéstől nem hallották egy-
más szavát.

Természetesen kellett egy nap, 
távol a város zajától, ezért a gyerekek 
kisétáltak a „Szász-tanyára”. Hatal-
mas üdvrivalgással vették birtokba a 
helyet, teljes eksztázisba esve a mér-
gelődő pulyka, a legelő birkák, lovak 
és pónik látványától. Hát még mikor 
felfedeztek egy kosárnyi kiscicát! Az 

idő gyorsan repült a kenyérlángos és 
a hideg, tejszínes gyümölcsleves evé-
se közben. Minden perc öröm volt a 
városi gyerekek számára, teljes test-
közelségben a természettel, szabadon, 
időnként szószerint nyakig sárosan.

A játéknaphoz nem kellett irányí-
tás. Egész nap csak a hobbijaiknak 
hódolhattak a táborozók.

A tartalmas délelőttöket a játékos, 
de egyben elgondolkodtató délutánok 
követték. A helyi református lelkész-
házaspár és lelkes segítőik terelgették 
a gyerekeket történeteikkel olyan 
fogalmak, mint pl.: megfontoltság, 
önzetlenség, segítségnyújtás felé. Az 
egész hetet átölelte egy kerek történet, 
amelyhez kapcsolódóan a kézműves 
foglalkozásokon mindig valami szé-
pet, tartalmasat, kézzelfoghatót ké-
szítettek, vittek haza.

Az egyházi délutánokon köze-
lebbről is meg lehetett ismerni Nelli 
néniéket, különösen amikor beálltak 
labdázni Árpi bácsival a gyerekek 
közé. Maguk is egy kicsit újra vissza-
változva iskoláskorúvá.

A délutánok finom uzsonnával és 
imával záródtak. Köszönet minden-
kinek a segítségért, a lelkiismeretes 
munkáért.

Köszönjük a magunk és a gyere-
kek nevében is a Berettyóújfalu Város 
Önkormányzatának Kulturális 
Bizottsága által nyújtott támogatást!

Erősné Árgyelán Ildikó

Hastánc sikerekről

Eredményekben gazdag volt ed-
dig az év a berettyóújfalui hastánc-
csoport számára. Az Igazgyöngy 
Művészeti Iskola hastánc szakkör-
ének táncosai idén két alkalommal 

mérettették meg 
magukat országos 
szintű versenyen.

Május 22-én 
az I. Kecskeméti 
országos hastánc-
versenyen több 
csoporttal vettek 
részt, e mellett 
szóló kategóriá-
ban is több ver-
senyző szerepelt. 
A zsűri, melyet 
országosan elis-

mert oktatók alkottak - közöttük 
Balla Tünde, művésznevén Aziza, 
aki Magyarországon és talán a vi-
lágon is egyedülállóan akkreditált 

képzés keretében hastáncoktatói 
iskolát vezet - csoport kategóri-
ában a 3. helyet a Nagy Csilla, 
Nagy Diána és Juhász Boglárka 
alkotta triónak ítélte.

A Keleti Gyöngyöcskék (Nagy 
Csilla, Nagy Diána, Nagy Mó-
nika, Juhász Boglárka, Lovász 
Olívia, Pálfi Viktória) csoport 
ugyanitt a közönség különdíját 
kapta. A lányok a nyári szünetben 
sem pihentek, kitartóan készültek 
a következő, a II. Gyöngyösi or-
szágos hastáncversenyre, melyet 
július 4-én tartottak meg. Szintén 
csoporttal és szólókban méret-
tették meg magukat, igen nagy 
sikerrel. A zsűri, melyben helyet 

foglalt a hastáncvilágban ismert 
Zafira, Mahasti és Kecskeméti 
Anett (Kahéna) is, aki számos ma-
gyarországi verseny győztese, és az 
egyiptomi világverseny első udvar-
hölgye 2. éve, a 2010. év Hastánc-
királynője junior I. kategóriában 
Nagy Mónikát 2. hellyel, gyermek 
kategóriában Juhász Boglárkát 3. 
hellyel jutalmazta.

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani felkészítő tanáruknak, 
Papné Vajda Erika hastáncokta-
tónak, aki odaadó munkájával, 
szabadidejét is feláldozva segítette, 
támogatta a kis táncosokat.

A szülők

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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Országos bajnok az Eötvös DSK!

Elindult a bajnokság a kézis lányoknál

Július 10-én Szegeden 18 egye-
sület részvételével rendezték meg 
az Ifjúsági és junior fekvenyomó 
országos bajnokságot. Megyénkből 
a berettyóújfalui Eötvös DSK csa-
pata az eddigi évek eredményeit is 

túlszárnyalva, az összesített csapat-
versenyben bajnoki címet szerzett. 
A 12 versenyző összesen 7 arany 
érmet, 3 ezüstérmet és 2 negyedik 
helyezést ért el. Kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtott Makrai Éva, kétszeres 

junior világbajnok, aki -48 kg-ban 
100,5 kg-os teljesítménnyel új junior 
és felnőtt országos csúccsal nyerte 
meg súlycsoportját, és ezzel megsze-
rezte az abszolút bajnoki címet is. 
A kétszeres ifjúsági világbajnok, 
világcsúcstartó, Mikula Norbert a 
-125 kg-ban 225 kg-os teljesítmény-
nyel szintén, új ifjúsági országos 
csúcsot ért el, mellyel az ifjúsági ab-
szolút bajnoki címét is megszerezte. 
Országos bajnoki címet szereztek 
még: Somogyi Edina, Szabó László, 
Bácsi Dávid, Zsiga Dávid és Balibán 
Márk. Második helyezés: Mező 
Károly, Dudoma Attila és Jakab 
János. Negyedik helyezés: Budai 
Lajos és Gombos Attila. Felkészítő: 
Ungai János.

EREDMÉNYEK:
Női junior:
-44 kg 1. Somogyi Edina 50 kg
-48 kg 1. Makrai Éva 100,5 kg
Férfi ifjúsági:
-67 kg 4. Gombos Attila 90 kg
-75 kg 2. Jakab János 105 kg
-90 kg 4. Budai Lajos 107,5 kg
-110 kg 1. Zsiga Dávid 160 kg
-125 kg 1. Mikula Norbert 225 kg
+125 kg 1. Balibán Márk 190 kg
Férfi junior:
-52 kg 2. Mező Károly 75 kg
-56 kg 1. Szabó László 110 kg
-60 kg 1. Bácsi Dávid 90 kg
-75 kg 2. Dudoma Attila 150 kg

A 2009/2010-es 12 csapatos női 
megyei bajnokságban a BMSE női 
csapata a hatodik helyen végzett. 
Az eredmény alulmaradt az elvá-
ráshoz képest, hiszen a negyedik 
hely volt a célkitűzés. Az okokról 
és a 2010/2011-es szezon kezdetéről 
Bencze Zoltánt, a BMSE női csapa-
tainak edzőjét kérdeztük.

- Sajnos az őszi szezonban két 
játékos sérülése jelentősen beszű-
kítette a taktikai elképzeléseinket, 
és az ősszel még negyedik helyezett 
gárdánál hat ponton is változás tör-
tént. Szó szerint egy csapatnyi játé-
kos cserélődött ki különböző okok 
miatt, és ez természetesen kihatott 
a teljesítményre. A két helyezésnyi 
romlás a „félidőhöz” képest a tények 
ismeretében reálisnak tűnt. Az új 
szezonban reméljük, nem lesz ilyen 
jellegű problémánk, sőt a csapat 
erősödéséről számolhatok be.

A DVSC utánpótlásából vissza-
tér nevelőegyesületébe Erdei Rená-
ta, és van remény Nagy Krisztina 
visszatérésére is Püspökladányból. 
A létszámunk két csapatra is ele-
gendő, és fiataljainkat (’93 és ’96 
között születettek) második számú 
csapatként (BMSE II.) elindítjuk a 
megyei bajnokságban. Ez a bajnok-
ság a legerősebb és legnépesebb lesz 
hosszú idő óta. 13 csapat indulása 

várható, és növeli a színvonalat, 
hogy a DVSC ifi és serdülő csapata 
is elindul, valamint csatába száll az 
NB II-től visszalépő Püspökladány.

A célkitűzés az első csapatunk 
számára a 4-5. hely környékén van, 
míg a fiataloknak a felnőttek közöt-
ti tisztes helytállás. Hazai meccse-
ink ugyanazon nap, egymás után 
lesznek megrendezve, így a közön-
ség is egyszerre láthatja mindkét 
csapatunkat. Ezúton is kérjük szur-
kolóinkat, hogy a jövőben is minél 
nagyobb létszámban látogassanak 
ki mérkőzéseinkre.

R. S.

A BUSE felnőtt labdarúgócsapatának 
2010. évi őszi bajnoki mérkőzései

Szeptember
4., szombat, 15.30 óra
 BUSE – Kemecse
12., vasárnap, 15.30 óra
 Kótaj – BUSE
19., vasárnap, 15 óra
 Ibrány – BUSE
25., szombat, 15 óra
 BUSE – Püspökladány
Október
2., szombat, 14 óra
 Balkány – BUSE
16., szombat, 13.30 óra
 BUSE – Tiszakanyar
24., vasárnap, 13.30 óra
 Tiszalök – BUSE

30., szombat, 13.30 óra
 BUSE – Cigánd
November
6., szombat, 13.30 óra
 Létavértes – BUSE
13., szombat, 13.30 óra
 BUSE – Újfehértó
20., szombat, 13 óra
 Baktalórántháza – BUSE
27., szombat, 13 óra
 BUSE – Tuzsér

A belépők diák, nyugdíjas 300 
Ft, a felnőtt 500 forintba kerül 
hölgyeknek és uraknak egyaránt. 
Hajrá BUSE!

Meghívó
Szeptember 9-én 

a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központban tartandó diabetesz 
találkozóra minden érdeklődőt 

szeretettel várunk.
Élet Diabetesszel Egészségesen 

Sokáig Klub vezetője: 
Biró Antalné

Sporteredmények

Labdarúgás Nb III.
Nagyecsed – BUSE  0:1
BUSE – Hajdúszoboszló   0:2
Labdarúgás Nb II.
U-19 
Szolnoki MÁV – BUSE   2:1
BUSE – Szarvas   5:1
U-17
Szolnoki MÁV – BUSE   7:0
BUSE – Szarvas   1:0

Erdélyi fejedelmek címeradományai
Nemzetközi vándorkiállítás érkezik 

Berettyóújfaluba, a Bihari Múzeumba 
„Armales Transylvanorum” – Váloga-
tás az erdélyi fejedelmek címeradomá-
nyaiból.

A tárlat 2009 októberében indult 
útnak a Debreceni Egyetem és a ko-
lozsvári Babeş-Bolyai Tudomány-
egyetem közös szervezésében. A ki-
állítás anyagát – amelyből bevezető 
tanulmánnyal és leíró szöveggel ha-
sonló címen kötet is megjelent – Szál-
kai Tamás történész (Hajdú-Bihar 
Megyei Levéltár) állította össze.

A kiállított 50 címer összesen 
hat, határon inneni és túli közgyűjte-

mény anyagából származó nemeslevél 
(armalis) címereinek fotómásolata, 
amelyeket erdélyi fejedelmek ado-
mányoztak 1583 és 1684 között. Ko-
lozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, 
Debrecen és Hajdúszoboszló után 
városunk látja vendégül a tárlatot, a 
megnyitóra szeptember 15-én, szer-
dán, 16 órakor kerül sor. Október 
9-én, szombaton pedig (amely egy-
ben a kiállítás berettyóújfalui állo-
másának utolsó napja is) 14 órától a 
„Nagy rajzolás” program keretében 
kisgyermekes családokat várunk a 
Bihari Múzeumba, hogy közösen 
mintázzunk címereket.

Felhívás!

Iskolaavató bál

Házasságot kötöttek
Augusztus 7.: 
Puskás Szabolcs – Vágó Noémi
Augusztus 7.: Miucza József – 

Nguyen Thanh Nikolett

Elhunytak
Július 4.: Angyal Etelka (1954)
Július 29.: Veres Gyuláné Micskei 

Zsuzsanna Sára (1929)
Augusztus

Július 4.: Tóth Antalné Timár 
Mária Magdolna (1926)

Július 6.: Borbíró Mihályné Né-
met Edit (1943)

A Sinka István Városi 
Könyvtár

szeptember 25-26-án
(szombat-vasárnap)
Mikszáth Kálmán 
és Madách Imre 

emléktúrát rendez.
(Főbb állomások: 
Mohora, Csesztve, 
Balassagyarmat,

Szklabonya, Alsósztregova.)
Érdeklődni és jelentkezni

Papp Gyulánál 
a könyvtárban lehet, 

illetve a: 06-54-500-207
06-54-402-273 

telefonszámokon.

A megújult József Attila Általános 
Iskola, EPSZ avató bált rendez.
Időpont: október 9., 19 órától

Helyszín: az iskola új tornaterme
Zenét szolgáltatja:

Rulett Show Band zenekar
Svédasztalos vacsora, táncos műsor, 
tombola, tánc, vigalom hajnalig.

Belépőjegy: 3.500 Ft
Minden kedves szórakozni vágyót 

szeretettel vár a József Attila Általá-
nos Iskola vezetősége és tantestülete.

Anyakönyvi 
hírek

A Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ programjai 

Szeptember
8., 14.00 Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete - klubfoglalkozás
9., 14.00 Együtt Egymásért Klub
11., 21.00. Koncert a Parola Pinceklubban: Hanoi, Hot red solution
15., 16.00 Tájak Korok Múzeumok Egyesület Bihari Tagcsoportjának ösz-
szejövetele – a torockói kirándulás megbeszélése
22., 14.00 Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete - klubfoglalkozás
24., 09.00. Ilco Klub összejövetele

Minden héten, kedden 14.00-tól Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesü-
lete – Hagyományőrző Népdalkör összejövetele.

Minden héten, kedden és csütörtökön, 15 órától csontritkulást meg-
előző gerinctorna.

Kedves Gyerekek, Fiatalok!
„Csillaglegenda” címmel illusztrációs rajzpályázatot hirdetünk, intézményünk 

névadója, a város egykori „főlevéltárosa”, Nadányi Zoltán halálának 
55. évfordulója alkalmából.

A pályázatra várjuk óvodások, általános és középiskolások rajzait, 
melyeket a költő egy-egy verse ihletett.

Segítségként álljon itt néhány verscím:
Óvodásoknak ajánljuk: Anyu, Az első pogácsa, Titok, Körhinta

Alsó tagozatosoknak ajánljuk: Aranytallér a járdán, 
A cseresznyefa alatt, A harkály, Falu

Felső tagozatosoknak ajánljuk: Naplemente, A Balaton eredete, 
Balogh Julis rózsái, Csillaglegenda, Lányok a dombon, Szépország, 

Lármaharang, Figura
Középiskolásoknak ajánljuk: Rendeltetés, Fehér párnákon…, A szentjánosbogár, 

Holdragyogta őszi éjjelen, Anna a hágcsón, Boszorkányégetés, 
Egy lány megy a gáton, Arany, Holdfény, Újfalu

A fent megadott műveken kívül Nadányi Zoltán bármelyik verséhez 
készülhet az illusztráció.

Leadási határidő: 2010. szeptember 13.
Átvétel helye: Nadányi Zoltán Művelődési Központ

A rajzokból szeptember 18-án délután, a Kultúrházak éjjel – nappal 
a képzőművészet jegyében rendezvénysorozat keretében kiállítás nyílik, 

ahol a legszebb alkotások készítői díjazásban részesülnek!

További információ: 54/500-022

Kultúrházak éjjel – nappal
a képzőművészet jegyében

2010. szeptember 18. szombat, 18 órától

(helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ – Népliget)

Programok:
ÖSSZKÉP – helyi alkotók, művészek munkáiból 

rendezett tárlat megnyitója és díjátadó    ünnepsége a nagyteremben
„CSILLAGLEGENDA” 

– Nadányi Zoltán – a művelődési központ névadója halálának 55. évfordulója 
alkalmából óvodások, iskolások részére „Csillaglegenda” címmel hirdetett versil-
lusztrációs pályázat kiállításának megnyitója és díjátadója a rendezvénysátorban, 
a Népligetben. A pályázat fővédnöke Kovacsóczy Katalin festőművész, Nadányi 

Zoltán unokája.
FESTÉSZET – RÉGI KOROKTÓL A XX. SZÁZADIG

 – Potyók Tamás debreceni festőművész ismeretterjesztő, vetített, képes előadása a 
rendezvénysátorban.

Berettyó P’ART i TÚRA 
– avagy esti korzó a képzőművészet és komolyzene ösvényein a Népligetben, melyre 

várjuk családok, baráti társaságok jelentkezését az 500-022-es telefonszámon.
PARTY MUSIC BAND 

– a rendezvénysátor színpadán a Party Music Band szalonzenekar muzsikál.

Rossz idő esetén a rendezvények helyszíne a Művelődési Központ!

Hirdessen a
Bihari hírlapBan!

lisztes éva

autósiskolája 
Nyilvántartási szám: 09-0017-07

Berettyóújfalu, 
Körépület emelete

Tanfolyamot indítunk Moped, A1, 
Ak, A és személygépkocsi vezetői 

kategóriákban 
minden hónap első hétfőjén

Bővebb információ: 
30/648-1266

www.liszteseva.uw.hu


