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A 2010. október 3-i önkormányzati választás eredményei Berettyóújfaluban
A választópolgárok száma: 12736, a választáson 4295 fő jelent meg
A részvétel 33,72%-os volt
Berettyóújfalu polgármestere:
A választókörzetek egyéni képviselői
Muraközi István (74,26%)

A Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat
képviselői

1.sz. választókörzet

2.sz. választókörzet

3.sz. választókörzet

4.sz. választókörzet

Szabó Marianna Katalin
(Fidesz) 44,1%

Király Sándor
(Fidesz) 45,6%

Balázs József
(független) 46%

Nagy László Csaba
(Fidesz) 60,75%

5.sz. választókörzet

6.sz. választókörzet

7.sz. választókörzet

8.sz. választókörzet

Tisóczki József
(független) 48,43%

Nagy Istvánné
(Fidesz) 52,67%

Pálfi Anikó
(Fidesz) 63,8%

Bónácz János
(Fidesz) 42,42%

A kompenzációs listáról a képviselő-testületbe került:
Mészáros Károly
(MCF) 55 szavazat

Boruzs Imre (Jobbik)

Gyula Ferencné (MSZP)

Dr. Vitányi István (Fidesz)

Már kezdetben is 150-200 új munkahelyet jelentene
Balogh Antal
(MCF) 54 szavazat

Mező Tibor (MCF)
53 szavazat

Szilágyiné Aradi
Mária (RPT)
27 szavazat

Berettyóújfaluban épülne fel, és
már a kezdetekben 150-200 új munkahelyet teremthetne az ittélők és a
környékbeli települések lakói számára
az az üzem, melyben a Mezei-Vill Kft.
és az Ardeo Kft. közös fejlesztését, a
STRIKE névre hallgató lámpatestcsaládot gyártanák. A termelés növekedésével pedig 350-400 főt is el
tudnának látni munkával - tájékoztatta a Bihari Hírlapot Mezei József,
a Mezei-Vill Kft. tulajdonosa. Mert
igencsak nagy az érdeklődés már is az
ún. ledet (A fénykibocsátó dióda vagy
LED neve az angol Light Emitting
Diode rövidítéséből származik. A
dióda által kibocsátott fény színe a
félvezető anyag összetételétől, ötvözőitől függ.) használó lámpatestek
iránt, hiszen a manapság alkalmazott
kompakt fénycsövek által fogyasztott
áram felével működnek. Mindemellett mérések mutatják, hogy az energia-takarékosság ellenére másfélszer
fényesebben világítanak, mint a hagyományos világítótestek. Tartósabbak is, míg utóbbiak 3-4 évet bírnak
ki, addig a kifejlesztett, új ledes megoldásúakra 12 év garanciát vállal a
cég, vagyis 12 ezer óra helyett 48 ezer
óra a teljesítménybírásuk. További
előnyük, hogy sokkal egyenletesebben képesek fényüket pl. az úttestre
bocsátani, mint hagyományos társaik. Új korszakot nyithat tehát ez a
termékcsalád a közvilágításban, hi-

szen formatervezése révén semmilyen
átalakításra nem szorul ahhoz, hogy
a jelenlegi közvilágítási rendszerbe illeszthető, beszerelhető legyen,
viszont drasztikusan csökkentené
(közutakon, köztereken mintegy 60,
belső terekben pl. közintézményekben 70-90%-kal) a villamosenergiafogyasztást. Egyáltalán nem mellékes
ez manapság, amikor minden hír
a települések elszegényedéséről, az
egyre apadó energiaforrásokról, a hatalmas szénmonoxid-kibocsátásról és
fenyegető környezeti katasztrófákról
szól. Ezért is érezték szükségét ez új
technológia kidolgozásának, amel�lyel nagymértékben csökkenthető az
energiapazarlás – mondta el lapunknak Mezei József. Sokan felismerték
már az általuk kifejlesztett ledes fényforrás előnyeit, ezért a hazai vállalkozói megkeresések – akik ehhez hasonló termékeket jelenleg csak külföldről
tudnak beszerezni - mellett igen nagy
érdeklődés mutatkozik a termék iránt
Szlovákiából, Ausztriából, Szerbiából, Lengyelországból, valamint egy
jemeni magyar cég is azonnali megrendelést adna 20 ezer ledes lámpára,
mi több, előzetes tárgyalások folynak
egy majdani dél-amerikai kizárólagos
forgalmazási szerződéskötésről is.
A STRIKE lámpatest-család magyar szabadalmazással és minden
szükséges engedéllyel rendelkezik,
és megterveztették már a gyártáshoz

A gyár terve
szükséges üzemet is, csakhogy a gyár
felépítése mintegy 3 milliárd forintba kerülne, és a most közel 2 milliárdos árbevételű cégük nem tudja
a szükséges összeget előteremteni,
ezért jelenleg annál a fázisnál tartanak, hogy minden lehetséges eszközt
megvizsgálnak. Bíznak benne, hogy
részben az új Széchenyi-terv további
pályázati kiírásai révén nyerhetnek
hozzá pályázati forrásokat. Akár
egyedi kormánydöntésben is reménykedhetnek, ha a kormányzati szervek
felismerik a fejlesztésben az egész ország közvilágításának átalakítására
képes reform-lehetőségeket, valamint
egy halmozottan hátrányos helyzetű
kistérség kitörési pontjaként, jelentős
munkahely-teremtési lépéseként kezelve segítenek.
A szóbanforgó ledes lámpa ma
két-két és félszer annyiba kerül, mint

a most használatban lévő
kompakt
csövesek,
de ha sorozatgyártásra
volna lehetőség, lényegesen olcsóbbá
válhatna a
termék. Ha
hozzá juthatA fénycső
nának a fentebb említett,
szükséges
összegekhez, és megépülhetne városunkban a csúcstechnológiával működő üzem, akkor akár egy év múlva
már gyártani is tudnák az általuk kifejlesztett lámpatesteket az ország és a
kistérség boldogulására.
L.M.
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hírek

A 2006-2010. évi önkormányzati ciklus utolsó üléséről

Szeptember 30-án ült össze utoljára ebben az összetételben Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete számos meghívott vendég
jelenlétében. Elsőként a városban 1992
óta minden évben meghirdetett „Kulturált lakókörnyezetünkért” pályázat
díjait adták át. Ismertették a pályázók
nevét és a nyerteseket. Szeifert Ferenc
polgármester elmondta, minden alkalommal egyre több ilyen pályázat érkezik az önkormányzathoz, melyekről
egy bírálóbizottság a településfejlesztési bizottság elnökének, Király Sándornak a vezetésével helyszíni bejárás
után dönt. Idén 15-en pályáztak: első
helyezett lett Zsíros György Krúdy u.
16. szám alatti ingatlana, második helyezett a Móló Panzió Földesi u. 49-51.
szám, a harmadik helyen pedig Dobi
Sándor Puskin u. 2. szám alatti ingatlana végzett. A díjakat Király Sándor
bizottsági elnök adta át. A polgármester gratulált valamennyi pályázónak,
és köszönetet mondott, hogy sokat
tesznek egy élhetőbb, szebb városért.
Ezt követően dr. Muraközi Zoltán, a
Gróf Tisza István Kórház főigazgatója
kért szót, és bemutatta az önkormányzati képviselőknek a 2010. szeptember
1-jével felállt új kórházi vezetést. Dr.
Korcsmárosné Melher Erzsébet ápolási igazgatót, Kun József gazdasági
igazgatót és Dr. Pete László orvosigazgatót (a Bihari Hírlap következő
számaiban hasonlóképpen, mint a
főigazgatóval, interjúkat tervezünk
bemutatásukhoz). Végül dr. Muraközi
Zoltán a leköszönő képviselő-testületnek köszönetet mondott az elmúlt
négy évi, a kórház érdekében végzett
munkájukért. Kijelentette, ilyen négy
év még nem volt, hogy ennyi segítséget
kapjon az intézmény tőlük, hiszen valamennyi elképzelésüket, pályázatukat
támogatta a testület. Szeifert Ferenc
polgármester ehhez fűzte hozzá, hogy
szeptember 21-én írták alá a 2,2 milliárd forintos támogatási szerződést
a kórház fejlesztéséhez, úgyhogy hamarosan megkezdődhet a beruházás,
melyhez sikeres munkát és azt kívánta,
hogy növeljék mindezzel a kórház jó
hírnevét.

Polgármesteri jelentés,
programok elfogadása

Majd a polgármesteri jelentés következett, Szeifert Ferenc írásban számolt be egyebek közt arról, hogy július
21-én írta alá az önkormányzat a megbízási szerződést az OTP Bank Nyrtvel az egymilliárd forintos névre szóló
kötvény forgalomba hozataláról, ami
húszéves futamidejű, 2030. szeptember
30-i lejáratú és váltakozó kamatozású.
A kötvénykibocsátásból származó bevétel óvadéki számlán került elhelyezésre, melynek lehívása kizárólag a
képviselő-testület által meghatározott
fejlesztési célokra használható fel. Az
átmenetileg fel nem használt összeget
befektetik, melyből kamatbevételt
realizál az önkormányzat. Megválasztották az önkormányzati választások
idejére a helyi választási bizottság tagjait, akik augusztus 23-án esküt tettek,
és megkezdték a munkát. Megtörtént
a Berettyóújfalui Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóparancsnokság
épületének átadás-átvétele, ugyanis
a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság térítésmentesen Berettyóújfalu
önkormányzatának tulajdonába adta.
Végül a polgármester írásos jelentését
azzal zárta, hogy az összedőlt Baptista
imaház újjáépítéséhez a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. berettyóújfalui
fiókjának
10400384-4957535755501007 számlaszámára való utalással lehet hozzájárulni, és kérte
a képviselőket, hogy minél többen
nyújtsanak segítséget a gyülekezetnek.
Az írásos jelentést szóban kiegészítve
arról is tájékoztatott, hogy a kórházi
támogatói szerződés után szeptember 29-én aláírták az Észak-alföldi
Regionális Tanáccsal is a támogatási
szerződést a városközpont rehabilitációjához. Végül arról számolt be, hogy
Muraközi István alpolgármester azért
nincs jelen ezen az ülésen, mert „Az Év
Alpolgármestere” címet veszi át Debrecenben.
A képviselők elfogadták a polgármester jelentését, majd a Hajdú-Bihar
Megyei Temetkezési Vállalat beszámolójáról tárgyaltak a Berettyóújfaluban
végzett 2009. évi munkájukról.
Az előterjesztésből kiderül, 2009ben összesen 155 fő hunyt el Berettyóújfaluban, ebből 102 főt sírba temettek,
53 fő hozzátartozói pedig hamvasztást

kértek. A lakosság elszegényedésének
következményeként 14 % közköltséges temetés volt. A temető-üzemeltetés
árbevétele 13.943 ezer forint volt, kiadásai pedig 20.826 ezer forintba kerültek, így egy év alatt a cégnek 6.883
ezer forint vesztesége keletkezett. Ennek ellenére vállalt kötelezettségeiket
teljesítették, a 2010. évre tervezték
a Téglaparti temető ravatalozójában
lévő hangosító és a gyászzene lejátszó
cseréjét, a temetőtáblák megközelítéséhez a fő közlekedési utak felújítását.
A Csendes temetőben tereprendezést,
a Berettyószentmártoni temető főbejárati kerítésének megépítését. Már a
2008. évi beszámolójukban is jelezték,
hogy a város nem rendelkezik megbízható halotthűtővel, ezért égetően
szükség volna a Téglaparti temetőben
egy egyszerre négy elhunyt hűtésére
alkalmas berendezésre. Az ülésen jelen
lévő Olajos Mihályné, a temetkezési
vállalat igazgatója elmondta, a szerződésben foglaltakat az elmúlt esztendőben túlteljesítették és az árbevételük
ennél nagyobb fejlesztést nem tesz számukra lehetővé. Végül a vállalat nevében megköszönte a testületnek a négy
évi pozitív együttműködésüket.
Ezt követően fogadták el a beret�tyóújfalui közoktatási intézmények
minőségirányítási programját, amelyekbe beépítésre kerültek az IPR-ben
(integrációs felkészítés) résztvevő pedagógusok részére juttatható kiegészítő illetmények feltételei.
Jóváhagyták az önkormányzat
fenntartásában működő középiskolákban a 2011/2012-es tanévben indítható osztályok létszámát, melyek az idei
tanévvel megegyezően alakulnak a
jövő tanévben is.

Polgármesteri,
bizottsági beszámolók
Majd Szeifert Ferenc beszámolóját
hallhatták a képviselő-testület által a
polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Az előterjesztésből
kiderül, hogy a szociális ellátásokkal
összefüggő hatáskörök közül lakásfenntartási támogatást ebben az évben
205 fő kapott, összességében 4.842
ezer forintot méltányossági alapon,
míg 1017-en 37,6 millió forint érték-

ben részesültek normatív alapú támogatásban. Ápolási díjat 96 fő kapott,
összesen 16,9 millió forintot. Átmeneti segélyt 1482 alkalommal utaltak ki,
5.145 ezer forint összegben. Rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban 34-en
részesültek, 705 ezer forint értékben.
A polgármesteri beszámoló után a szociális és egészségügyi bizottság is tájékoztatta a testületet a 2010. évi saját
hatáskörének gyakorlásáról. Ebben az
évben ötmillió forint felhasználásáról
dönthettek a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatban. Az „A típusúra” 160 fő
pályázott, közülük 147-en kaptak támogatást 3 ezer Ft/fő/hó összegben. A
„B típusúra” 22-en pályáztak, közülük
12-t támogattak szintén havi 3 ezer Fttal. Az első lakáshoz jutók helyi támogatására ez évben összesen hat pályázó
volt, közülük hárman feleltek meg a
feltételeknek, egy fő kapott 100 ezer
forint vissza nem térítendő támogatást
lakásvásárlásra, míg 2 fő 300 ezer forintot lakásépítésre. Az oktatási és kulturális bizottság is beszámolt a rájuk
átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Ebben az esztendőben 1.600.000 forint felhasználásáról dönthettek, melyből 130 ezer forint tartalékot képeztek
az év során kimagasló teljesítményt
nyújtó tanulók jutalmazására, illetve
fogadásuk megrendezésére, az óvodások karácsonyi ajándékműsorának
finanszírozására, valamint a bölcsőde
támogatására. A további 1.470 ezer
forintra pályázatot hirdettek az ez évi
kulturális célú tevékenységek támogatására. 830 ezer forint támogatásban
részesítettek 14 pályázó intézményt, és
520 ezer forintot osztottak szét 13 civil szervezet között. Két pályázó egyéb
jogi személyiséget pedig 120 ezer
forinttal támogattak. Az ifjúsági és
sportbizottság elnökének beszámolóját
is a testület elé tárták, aki a bizottság
ez évi saját hatáskörében szétosztható
pénzek elosztását részletezte. A rendelkezésre álló keretösszegből 11.330 ezer
forintot a berettyóújfalui székhelyű
sportegyesületeknek, míg 1.370 ezer
forintot a berettyóújfalui intézményeknek és civil szervezeteknek ítéltek
meg pályázati támogatás formájában.

Közbeszerzés, pályázatok
Módosították a város önkormányzatának közbeszerzési szabályzatát,
melyre azért került sor, mert 2010.
szeptember 15-én hatályba lépett a
közbeszerzésekről szóló törvény átfogó módosítása. Újra bekerült a hirdetmény nélkül indítható egyszerű
közbeszerzési eljárás kategóriája. A
törvény értelmében, ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke
nem éri el a 25 millió forintot vagy az
építkezési beruházás értéke a 80 millió
forintot, nem köteles az ajánlatkérő a
Közbeszerzési Értesítőben megjelentetni a hirdetményt, helyette legalább
három ajánlattevőnek kell egyidejüleg
írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Ez eljárásrend alkalmazásától a
közbeszerzések lefolytatásának egyszerűsödését várják. Az ajánlattételi
határidő időtartama is rövidebb lesz, a
megküldéstől számított minimum 15
nap. A fenti értékhatárok alatti közbeszerzések a polgármester hatáskörébe
tartoznak, a fölött pedig továbbra is a
képviselő-testület határoz majd.
Két közbeszerzési eljárás végeredményét is kihirdették a testületi ülésen.
Az „Info-kommunikációs technológiai
eszközök beszerzése a Berettyóújfalu
Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekben”
címűben az ALBACOMP Számítástechnikai Zrt. (Székesfehérvár)
és a Modern Oktatási Eszközök Kft.
(Budapest) lettek a nyertes ajánlattevők, mivel ők tettek legalacsonyabb
összegű ajánlatot. Eredménytelennek
nyilvánították a „Kerékpárút építése
Berettyóújfalu József Attila, Népliget,
Toldi és Dózsa György utcáján” című
megindított közbeszerzési eljárást,
mivel egyik ajánlattevő sem adott az
ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi
fedezetnek megfelelő ajánlatot. Részletes beszámolót hallhatott a testület az
önkormányzat által 2006-2010 közötti külföldön tett hivatalos utazásokról.
A beszámoló dátummal, a látogatás
céljával, illetve a résztvevők személyének részletes felsorolásával tájékoztatja
a testületet az utazásokról, melynek

költsége az elmúlt négy évben az előterjesztés szerint az önkormányzatot
1.786.143 forinttal terhelték.
Végül zárt ülésen szociális és népjóléti kérdésekben határoztak.

Epilógus
Az egyebek napirendi pontjában
Szeifert Ferenc búcsúzott el a testülettől, elemezve az elmúlt négy esztendőt. Elmondta, nagyon sok eredményt
értek el ebben a ciklusban annak ellenére, hogy a likviditási problémák
folyamatosan fennálltak, részben a
központi normatív támogatások csökkenése, részben a városban folyó nagy
beruházások önkormányzatot terhelő
kiadásai miatt. Számára mindig problémát jelentett, hogy hol kell meghúzni a határt, hogy kihasználjanak valamennyi adódó fejlesztési lehetőséget,
és emellett a város működőképessége is
fennmaradjon. Megköszönte a képviselők négyévi munkáját, és a vasárnapi
választáson mindenkinek sok sikert
kívánt, azt, hogy mennél többen maradjanak a következő ciklusra is a testületben a folytonosság biztosításának
érdekében. Megállapította, az ország
jelenlegi anyagi helyzetének kezelése
nehézségeket okoz majd a magánembereknek és a településeknek egyaránt,
de bízik egy kibontakozó és fejlődő
Magyarországban. Majd egyenként
adta át a testület tagjainak, jegyzőjének és aljegyzőjének a képviselő-testületről készült fenti közös fotót.
A képviselők és frakciója nevében
Gyula Ferencné mondott köszönetet
Berettyóújfalu város polgármesterének. Elmondta, az elmúlt négy, illetve húsz esztendő alatt Szeifert Ferenc
vezetésével megújult ez a kisváros, számos változás következett be. Kijelentette, aki dolgozik, az hibázik is. Néha
az időhiány vagy a rossz tanácsadók
ezek okozói. Szeifert Ferenc polgármester is hozott jó és rossz döntéseket,
de összességében pozitívan értékelhető
a város élén eltöltött húsz esztendeje.
Az ülés végén Szeifert Ferenc emelkedett ismételten szólásra, és bezárta a
2006-2010-es önkormányzati ciklust.

ELADÓ INGATLANOK

Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala meghirdeti eladásra az alábbi ingatlanokat versenytárgyalás
útján történő értékesítéssel:
Hrsz.
Ter. nagyság
(m2)		

Művelési ág
/ Bruttó /

Induló eladási ár Bánatpénz (Ft)

5791/1 (Belsőmajor utca)
7/2 (Péterszegi u.)
3507/2/A/3 (Bessenyei ltp. 26.fsz.3.)
983/10/A/17 (József A. ltp.C/2 fsz/2.)
3377/A/13 (Dózsa Gy. u. 13. 2/13.)
3457/2/A/23 (Bessenyei ltp.22.)

577
9446
48,4
57,39
60,35
17,58

beépítetlen terület
beépítetlen terület
lakás
lakás
lakás
garázs

2.962.500 Ft
19.791.500 Ft
6.291.500 Ft
7.375.000 Ft
8.500.000 Ft
2.000.000 Ft

1.000.000 Ft
6.000.000 Ft
2.000.000 Ft
2.500.000 Ft
2.500.000 Ft
500.000 Ft

5793

17190

beépítetlen terület

75.206.250 Ft

10.000.000 Ft

A versenytárgyalás időpontja: 2010. október 19., 10 óra
		
helye: a polgármesteri hivatal kisterme
		A versenytárgyaláson való részvétel feltétele a megjelölt bánatpénz átutalása 2010. október 15., 10 óráig a
polgármesteri hivatal OTP Banknál vezetett 11738046-15372459 számú számlájára. A megjegyzés rovatba
kérjük beírni a megvásárolni kívánt ingatlan hrsz-át.
Az értékesítéssel és a versenytárgyalással kapcsolatban érdeklődni lehet az 54/505-437-es telefonon.
Az induló eladási ár alatt az ingatlanok nem értékesíthetők.

Készül a Bihar Termálliget

Fotó: Kari

Fotó: Kari

A győztes és kertje

Bár az esős időjárás erősen gáncsoskodik, nem igazán kedvez a 100 %-ban
kültéri munkáknak, nagy erővel folyik az építkezés a Berettyóújfalui
Strandfürdő területén. A cél az, hogy
a jövő évi szezonnyitásra minden elkészüljön, és olyan magas színvonalú
egészségturisztikai szolgáltatásokkal
állhassanak a kikapcsolódni és gyógyulni vágyók rendelkezésére, amelyek nem csak a helybéliek, környékbeliek igényeit elégítik ki maximálisan, de a határon túliak érdeklődését

is méltán keltik fel. Bihar Termálliget
lesz a neve az Észak-alföldi Regionális Tanács által nyújtott 142,3 millió
forintos vissza nem térítendő támogatásból megépített létesítménynek,
melyhez az önkormányzat 44 millió
forint önrészt, míg a város cége, a
Herpály-Team Kft. hitelfelvételből
135 millió forintot tesz mellé.
A tervekről a Bihari Hírlap május
7-i számában a kft. ügyvezető igazgatójával, Bondár Sándorral készített
interjú alapján részletesen tájékoztat-

ta már az olvasókat. Azóta a közbeszerzés útján
kiválasztott kivitelező,
a Mezei Vill Kft. megkezdte az építkezést,
melyről a megyei és
helyi sajtó számára tartottak sajtótájékoztatót
szeptember 22-én. Az elsőként megszólaló Szeifert Ferenc polgármester
főképp a város egészébe illeszkedően,
Berettyóújfalu jövője szempontjából
értékelte a beruházást. Elmondta, sok

éve tudják, hogy az egyik legfontosabb
érték itt a minősített gyógyvíz, ezért
régóta szerepel a város fejlesztési stratégiájának lehetséges eszközei között.
folytatás a 3. oldalon

2010. október 8.
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Gazdaság - Kultúra

„Együtt nézünk ugyanabba az irányba”

Készül a Bihari Termálliget

folytatás a 2. oldalról

- Berettyóújfalu küldöttei Porciában -

A „Berettyóújfalu az egészséges város” című nagyberuházáshoz
illeszkedik ez a fejlesztés is, ami a
környezetbarát életstílust, az egészségmegőrzését, az egészségturizmust,
a sportolási lehetőségek bővítését, a
kultúra ápolását egyaránt célul tűzte
ki. A polgármester ezek között említette meg, hogy szeptember 21-én
aláírták Budapesten a 2,2 milliárd forintos támogatási szerződést a beret�tyóújfalui Gróf Tisza István Kórház
fejlesztési beruházásához. A strand
fejlesztésével korábban is sokszor,
sokfelé próbálkoztak, például az úgynevezett Norvég Alaphoz is pályáztak,
ami akkor sikertelen volt, de most
úgy tűnik, reményeik teljesülhetnek
a sikeres pályázat révén, és nemcsak
a berettyóújfaluiak közérzetét, de a
város vonzerejét is javítani fogják a
környéken és a partiumi, határközeli
településeken is. Bondár Sándor, a
Herpály-Team Kft. ügyvezető igazgatója a részletekbe avatta be a sajtó
képviselőit. Arról beszélt, mitől lesz,
lehet a Berettyóújfalui Strandfürdő
„versenyképes turisztikai termék”, és
a beruházás lépéseiről tájékoztatott.
Kifejtette, viszonylag kevés pénzből,

285 millió forintból nagy dolgokat akarnak
me g va lósít a n i.
Öt új medence
épül: egy 150
m2-es váltakozó
vízmélységű gyermekmedence,
csúszdákkal, élményelemekkel, egy
468 m2-es aktív élménymedence
nyak- és hátdögönyözőkkel, úgynevezett vadvízi folyóval és vízesésfallal.
Víz- és légbefújásos jacuzzi is készül,
valamint a kettéosztott termálmedence (285-185 m2) különböző hőfokúra
beállítva ülőpadokkal és egyéb attrakciókkal. A medencéket egy korszerű
gépház működteti majd, szűrőkkel,
szivattyúkkal, a tetején napozóteras�szal. Új térburkolatot fektetnek le, és
parkosítás, kertrendezés, faültetés is
lesz. Öltözőblokkot építenek 40 darab kabinos öltözővel, zuhanyzókkal,
WC-kel, és mindenhol akadálymentesítést is végeznek. A Népliget utcán
39 parkolót alakítanak ki – sorolta
a beruházás részleteit az ügyvezető
igazgató. Majd annak adott hangot,
miszerint bízik abban, hogy ez a létesítmény nem csak Berettyóújfalunak,
de egész Bihar fejlődésének motorja
lehet, és az eddig veszteséges fürdő
gazdaságos, piacképes és munkahelyteremtő vállalkozássá válik. A sajtótájékoztatón végül a kivitelező, a Mezei
Vill Kft. tulajdonosa, Mezei József
szólt a sajtó képviselőihez. A tőle már
nem először hallott lokálpatriotizmus érződött gondolataiból. Számos

korábbi és folyamatban lévő munkáiban – mint például a hamarosan
elkészülő Bihari Rendezvénycsarnok,
ami Mezei József szerint büszkesége
lehet egész Biharnak - az üzleti érdekhez hasonló fontossággal bírt a
város fejlődésének szem előtt tartása.
Kifejezte örömét amiatt, hogy a város
a termálfürdő kivitelezését is a közbeszerzési eljárás lefolytatása után az ő
cégére bízta, eszerint eddigi munkái,
valamint a közbeszerzésben tett ajánlata alapján alkalmasnak tartották
a strandfürdő-fejlesztés kivitelezésére is. Megtiszteltetésnek érzi ezt, és
igyekeznek valamennyi elvárásnak
megfelelni. Úgy gondolja, mindez a
város közös ügye, és ha valamennyi
városlakó egyet akar, és ilyen mentalitással, tempóban folytatja terveinek
megvalósítását, akkor sikereket fogunk elérni itt, Berettyóújfaluban és
Biharban egyaránt.
L. M.
Projekt címe: Strandfürdő versenyképes turisztikai termékké fejlesztése
Berettyóújfaluban–ÉAOP-2.1. 1/A-2f2009-0005
A támogatás összege: 142.386.341 Ft
Elszámolható
összköltség: 284.772.683 Ft
A támogatás intenzitása: 50%
Közreműködő szervezet: ÉARFÜ
Nonprofit Kft. ROP KSZ
(4028 Debrecen, Simonyi u. 14.)
Kedvezményezett: a Herpály-Team Kft.
(4100 Berettyóújfalu, József A. u. 35.) A
projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
mint támogató képviseletében
eljáró Strukturális Alapok
Programiroda nevében
Kővári Attila, Berettyóújfalu
város képviseletében Szeifert
Ferenc polgármester és
Dr. Ökrös Zoltán c. főjegyző írták
alá, a „Gróf Tisza István Kórház
korszerűsítése” című projekt
támogatási szerződését
szeptember 21-én Budapesten.

A falugazdász rovata
”Itt van az ősz, itt van újra,/ S
szép, mint mindig, énnekem./ Tudja
isten, hogy mi okból/ Szeretem?, de
szeretem.”
Ezeket a sorokat Petőfi Sándor
írta. Sokáig osztottam a véleményét,
de az idei ősz erre most erősen rácáfol.
Visszavonhatatlanul beköszöntött még
akkor is, ha nem vártuk. Cikkem írásakor hideg van, éppen csak nem esik
az eső, de már „lóg az eső lába”.
Eddig nagyon változatos, mondhatni szélsőséges volt a 2010-es év
időjárása, egyáltalán nem mondható
szokványosnak. Megjelent egy zsebkendőnyi felhő az égen, abból nagyon
hamar vihar, felhőszakadás kerekedett, mint a mesékben. A gazdálkodó
embert rengeteg bosszúság és kár érte
az év folyamán, hiszen tavasszal – ha
nagy nehezen sikerült elvetni – a belvíz-borítás miatt nem keltek ki a növények, ha kikeltek, kipusztultak, mert
nem bírták a víznyomást, vagy kicsik,
csököttek maradtak.
Aratás előtt már lestük a sikértartalmat, a fuzáriumot, az esésszámot és
természetesen a búza árát. A búza ára
azóta sokat emelkedett, hallani a tonnánkénti 50.000 forintról is. Ugyancsak emelkedést mutat a napraforgó és

a kukorica tőzsdei jegyzése is.
A legnagyobb gond, hogy az időjárás változatlan. 1 hét, 2 hét jó idő után
esik az eső. A talaj teljesen átázott,
szinte csak „lopkodják” a gazdák a
munkát. Még vannak aratatlan területek – nem lehetett levágni a búzát -, a
napraforgóval is folyamatosan próbálkoznak, a kukoricát is elkezdték. Sokan lánctalpas kombájnnal próbálkoznak, de ez sem mindig segít, és dupla
költséggel jár. Aki tudja, készíti a talajt
az őszi vetések alá, de igen magas áron
lehet csak optimális magágyat készíteni.
Tervek vannak, de hogy ezekből mi
valósul meg, nincs ember, aki tudná is.
Egyelőre nézzük az eget, az internetet
(modern mezőgazdaság), fohászkodunk a jó időért, hiszen erősen ránk
férne még a „vénasszonyok nyara”.
Berettyóújfalu határában az
alábbi munkákat kellene elvégezni:
kukorica betakarítása:
2.100 ha
napraforgó betakarítása:
1.530 ha
őszi árpa vetése:
590 ha
őszi búza vetése:
1.410 ha
triticale vetése:
630 ha
őszi káposztarepce vetése:
600 ha
talaj-előkészítés:
3.630 ha
őszi mélyszántás:
4.230 ha

Fotó: Kari

A falugazdász iroda tájékán egyelőre csend van. Nemsokára várható a
blokkon belüli túligénylés-ellenőrzése,
illetve a KM, az AKG, KAT ellenőrzések még folyamatban vannak.
A hírek szerint a földalapú támogatás 50 %-át október 16-a után kezdi
kifizetni a Magyar Államkincstár. Aki
tavasszal támogatást igényelt, automatikusan megkapja, nem kell külön
igényelni.
Ékes Irén
falugazdász

Szeptember elején népes küldöttség tett eleget olaszországi testvérvárosunk, Porcia meghívásának. Az
idei alkalomnak két apropója is volt,
amelyek előzményeiről a korábbi
évek hírlapszámaiban is olvashattak.
A Bihari Népművészeti Egyesület
2007-től tart kapcsolatot a Proporcia
Egyesülettel. A két szervezet célja, hogy
kölcsönösen megismerjék egymás tevékenységét, a két város múltját, kulturális életét. 2009 októberében együttműködési megállapodás aláírására került
sor közöttük. A delegációk évente
látogatják egymást. A Bihari Népművészeti Egyesület minden évben pályázott a testvérvárosi civil kapcsolat építésére, fenntartására. (Erre 2007-ben
300.000, 2009-ben 600.000, ebben
az évben pedig másfélmillió forintot
nyert, ez összességében 2.400.000). A
kiutazó mestereknek lehetőségük volt
a Pordenonei Multifiera nemzetközi
vásáron és a Proporcia Egyesület által
rendezett Borünnepen alkotásokkal
bemutatkozniuk, ismerkedniük ottani
mesterekkel. A négy év alatt összesen
36-an képviselték a Bihari Népművészeti Egyesületet az olasz testvérvárosban.
Szeptember 3–7-ig, illetve 7–12ig két turnusban 9-9 fő vehetett részt
a két rendezvényen, illetve a második
delegáció néhány berettyóújfalui tagja
részese lehetett a végleges testvérvárosi
megállapodás aláírási ünnepségének
is. A Bihari Népművészeti Egyesület a
Proporcia Egyesületet ezen ünnepélyes
alkalomból a Balázs József fafaragó
népi iparművész által készített „gondolkodó” székkel ajándékozta meg.
Berettyóújfalu város hivatalos küldöttsége, a város több intézményének
vezetője – Szeifert Ferenc polgármester
vezetésével – szeptember 9-én érkezett
meg Porciába, ahol még aznap este
megnyílt a Bihari Múzeumért Alapítvány „Séta a faluvárosban – Berettyóújfalu egykor és ma” című városismertető kiállítása, valamint L. Ritók Nóra
grafikusművész tárlata.

Másnap került sor a hivatalos rendezvényre, mely a város főterén kezdődött, a házigazdák polgármesterének
köszöntőjével. Fúvószenekari kísérettel
vonultak a küldöttek a városháza elé,
ahol az ünnepélyes zászlófelvonást követően Stefano Turchet átadta Porcia
város kulcsát Szeifert Ferenc polgármesternek. Ezt követően az általános
iskola dísztermében került sor a megállapodás aláírására, mely tartalmazza
azt az elhatározást, hogy a két város
minden területen előmozdítja és segíti a társadalmi kapcsolatok fejlődését,
és a városaik lakosai közötti minél
intenzívebb együttműködést. Ennek
jegyében vettek részt a delegáció tagjai, a népművészek küldöttei, valamint
Csorba György és felesége, akik évekkel
ezelőtt aktív közreműködésükkel megalapozták azt az ismeretséget, amely
minden eddig és ezután leírt eredmény
alapját szolgálja. Szeifert Ferenc ünnepi beszédében kiemelte a magyar és az
olasz történelem több évszázadra vis�szamenő kapcsolati pontjait, és hang-

súlyozta: a jelenlegi olasz-magyar kapcsolatokra is jellemző az egymás iránt
táplált nyílt, őszinte, baráti viszony, az
egymás megismerésének szándéka. Ez
igaz a két városra is. Megköszönte az
elöljárók, valamint az egyesületi vezetők aktív közreműködését mindabban,
hogy a hivatalos találkozókon túl elősegítették a már említett társadalmi
kapcsolatok előrelépését. Így a Bihari
Népművészeti Egyesület folyamatos
részvételét, vagy éppen a Mezei-Vill
FC. tagjainak kinn-tartózkodását.
Összecsengtek szavai mindazzal, amit
Stefano Turchet, valamit Porcia osztrák testvérvárosa, Spittal an der Drau
küldötte is elmondott: az európai értékek mentén, de nemzeti és egyedi
sajátosságaink megtartásával gazdagíthatjuk egymást, és válhatunk valóban
„testvérekké”. Ezt alátámasztva beszédét Exupery szavaival zárta: „Az igazi
barátság nem azt jelenti, hogy egymás
szemébe nézünk, hanem hogy együtt
nézünk ugyanabba az irányba.”
–i –n

A föld alatt, a négy fal között, szálló szavak nyomában…
(Kutatók éjszakája a Bihari Múzeumban – 2010. szeptember 24.)

„Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,”- így köszönti az elmúlást a magyar
szimbolista költészet legnagyobbja, a
hamvaiban is halhatatlan Ady Endre.
Bizony, „Itt van az ősz, itt van újra”,
hogy egy másik klasszikust idézzek. Itt
van, és megérkezett Berettyóújfaluba is.
Ilyenkor kezdünk el a négy fal közé „menekülni”, s a közösségek is egyre inkább
a küszöbön belülre vágynak. Ez történt
a Bihari Múzeumban is szeptember 24én, a Kutatók éjszakáján. Történt más
egyéb (számomra immár „permanensen
fájó”) dolog még, de erről talán néhány
sorral lejjebb…
Nos, akkor jöjjön az igaz, és ne csak
a valódi… A Kutatók éjszakája egy olyan
rendezvénysorozat, amelyet eredendően
egyetemek, főiskolák tartanak, s jellemzően az utóbbi időkben kerül egyre
inkább „kiszervezésre”, azaz különböző
kulturális intézmények töltik be a vendéglátó szerepét. Ez a „szimbiózis” valósult meg városkánkban is, a már említett
Bihari Múzeum jóvoltából. S most nézzük az „étlapot”!
Elsőként a mai Balatonőszöd környékén talált 5500 éves rézkori maszkról
mesélt az érdeklődőknek (akik zömében
gyerekek voltak…) Kállai Irén, a Bihari
Múzeum igazgatója, majd egy érdekes
kisfilmet láthattunk, amelyben egy beavatási szertartást tekinthettünk meg a
maszk „főszereplésével”. Érdekes volt
látni, hallani, hogy a Balaton környékéről nem csak bizonyos beszédek híresek/
hírhedtek….
Ezt követően érkezett meg Szolno-
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ki László régész (Déri Múzeum), aki a
közelmúltban lezajló nagyszabású berettyóújfalui építkezésekhez, felújításokhoz kapcsolódó ásatásokról számolt be a
jelenlévőknek (Tesco, József Attila Általános Iskola, Bessenyei György Szakközépiskola és Arany János Kollégium),
felvillantva, hogy milyen érdekességeket
rejt a föld mélye, ami felett a mindennapok történései zajlanak. Több ezer
évet barangolhattunk be, s néhány tárgyi emléket is megtekinthettünk, majd
a gyerekek szűnni nem akaró kérdései
közepette nyugtázta az ember (talán
maga ellen is) magába szállva, hogy a
múlt meglehet, hogy érdekesebb, mint a
léhán rohanó jelen.
Mint eddig mindig, most is örömmel jött a hívó szóra a településünkről
„elszármazott” Török Péter levéltáros
(Budapest, Fővárosi Levéltár), hogy
megossza hallgatóságával értékes gondolatait a közgyűjtemények – ezen belül is
a levéltárak – működéséről, strukturáltságáról, a kutatási lehetőségekben rejlő
információszerzés hasznosságáról, vala-

mint a hiteles források fontosságáról. „A
szó elszáll, az írás megmarad…”- találó
idézetként citálhatnám ide, ha Péter nem
előzött volna meg ezzel, hiszen tartalmas
expozéjának ő is ezt a nevet adta.
Hasábokat, oldalakat, (tán még lapszámokat is) meg tudnék tölteni erről
a kora estébe hajló késő délutánról, de
nem teszem. Nem teszem, mert kissé
el vagyok keseredve… Miért is? Sajnos
tapasztalatból tudom mondani, hogy
néhány „állandó” érdeklődőtől eltekintve szinte senki sem látogatja az ilyen és
ehhez hasonló rendezvényeket. Pedig
megéri rászánni az időt, bár tudom, oly
kevés van belőle manapság…
Az ember önkényesen múltra, jelenre és jövőre osztja a létezésével egyidős
„találmányát”, a történelmet. Ha ebből
csak a jelent tartjuk fontosnak, akkor
nagyobb részben megtagadjuk azt, amiből igazán tanulhatnák: önmagunkbólönmagunktól-önmagunkról, miközben
az idő folyásán egyensúlyozunk létünk
biztosnak hitt „csolnakjain”…
Kiss Tamás
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Láss, tapints, tanulj!

Konferenciával egybekötött múzeumpedagógiai évnyitót tartottak
augusztus 27-én a Bihari Múzeumban több mint 70 berettyóújfalui és
kistérségből érkező pedagógus részvételével. Az intézmény dolgozói
arról az európai uniós támogatásból
megvalósuló programról tartottak
tájékoztatót és előadásokat, ami a
Bihari „múzeumi tanoda” nevet viseli, és amelynek keretében olyan
múzeumpedagógiai
módszertani
tananyag-csomagokat dolgoztak ki a
hozzá megfelelő eszközök, műtárgymásolatok, segédeszközök beszerzésével, amelyek segítik a gyerekeket az
iskolai tananyag elsajátításában.
A múzeumi órák során a gyerekek
élményeket szerezve elmélyíthetik és
kiegészíthetik a formális oktatás során, a tanórán megszerzett tudást.

E tananyagokat a 4. és 5. évfolyamra készítették el: a tanévben a
gyerekek hat alkalommal látogatnak
el a múzeumba az ének-zene, illetve
a történelem, valamint a technika
és életvitel tanórák keretében. Gondoltak a középiskolás korosztályra
is. A berettyóújfalui Eötvös József
Szakképző Iskola textiles ruhakészítő
szakmájára terveztek egy 6 alkalomból álló programsorozatot, valamint
ugyanennek az iskolának egy hatfős
speciális csoportjára is dolgoztak ki
foglalkozásokat, melyeken informális
keretek között tíz alkalommal találkozott a múzeumpedagógus a diákokkal a múzeumban.
A családokról sem feledkeztek
meg. Az elmúlt egy esztendő során tíz
délután tartottak kétórás tematikus
foglalkozásokat „A bihari táj adomá-

Pályázatok
az Igazgyöngyben
Fotó: Kari

Az Igazgyöngy Alapítvány a
TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0108
pályázat keretében 2010.09.01.2011.08.31. között valósítja meg
projektjét, melynek címe: „Tehetségekkel a közösségekért”.
A program a berettyóújfalui kistérség településein (Told,
Biharkeresztes, Mezősas, Körösszegapáti, Körösszakál, Magyarhomorog, Komádi, Berettyóújfalu)
valósul meg.
A projektben a művészeti tehetségek feltárását, gondozását, saját
társadalmi környezetük fejlesztésével kapcsolják össze, hogy mind tartalmukban, mind módszereikben
maximális kisugárzással bírjanak.
E munka hatására egy olyan támogató környezet képződik, ami képes
a tehetségek fejlesztésére, ugyanakkor e tehetségek pozitív visszahatása
is mint nyomon követhető, értékteremtő indikátor jelenik meg. A művészeti tehetség közösségfejlesztő
képességek fejlesztésével is társul a
projektben.
Nyitókonferenciája szeptember
24-én volt, mintegy 100 fő részvételével. A délelőtti programban külső
előadókat hallhattak a meghívottak
a tehetséggondozáshoz kapcsolódva, délután pedig filmvetítés volt,
majd a részterületek fejlesztését vázolták a projektben dolgozó munkatársak.
A konferenciához kapcsolódó
rendezvényként egy kiállítást is lát-

hattak, ami a társadalmi kirekesztés
elleni küzdelem évéhez kapcsolódik. Ebben a programban mélyszegénységben élő gyerekek rajzai és a
hozzá kapcsolódó fotódokumentáció volt látható.
Ennek a kiállítási anyagnak a
fő bemutatója egyébként október
17-én, a Szegénység elleni küzdelem világnapján lesz, Budapesten, a
FUGA rendezvényközpontban.
Az Igazgyöngy Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény a
TÁMOP-3.2.11/10/1-2010-0017
pályázat keretében a 2010/11es tanévben szervezi projektjét,
melynek címe „Alkotni jó!”
Megvalósulási helyszínei Furta,
Magyarhomorog, Körösszegapáti,
Biharkeresztes, Berettyóújfalu.
A projektben a partnerintézmények igényeire reflektáló heti
rendszerességű művészeti szakköri
foglakozásokat, tanulmányi kirándulásokat, és a tanórán kívüli
tevékenységekhez kapcsolódó konferenciát terveznek. A programban
összesen 95 gyerek vesz részt.
A nyitókonferencia szeptember
30-án volt. Itt a partnerintézmények bemutatkozása, közös kapcsolódási pontok keresése, az igényekre
épülő szolgáltatások összekapcsolása volt a fő téma. A projektindítón
a partnerintézmények képviselői és
a projektben dolgozó munkatársak
vettek részt.
Igazgyöngy A. M. I.

- Hirdetések

beszámolók

nyai – a bihari ember hagyományai”
címmel, melynek utolsó témája a fa és
a vessző volt szeptember 18-án.
A konferencián Szeifert Ferenc
polgármester is köszöntötte a résztvevőket, a programban partnerként
szereplő és együttműködő iskolák
igazgatóit, tanárait és diákjait. Ezt követően Kállai Irén múzeumigazgató,
projektmenedzser és dr. Krajczárné
Sándor Mária múzeumpedagógus
előadását és beszámolóját hallhatták
a jelenlévők. A projekt 7 millió forintból valósul meg, és ez év novemberében fejeződik be.
A Bihari „múzeumi tanoda” - A
Bihari Múzeum közoktatást és az
életen át tartó tanulást támogató tevékenységei című projekt.
A Társadalmi Megújulás Operatív
Program „Múzeumok mindenkinek”
„Program a múzeumok oktatásiképzési szerepének erősítésére” című
konstrukciójára beadott nyertes pályázat kódja: TÁMOP 3.2.8./B-082009-0014.
Kedvezményezett: a Hajdú-Bihar
Megyei Múzeumok Igazgatósága BIHARI MÚZEUM

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és az
Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
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Tehetségsegítő hálózat
a Berettyóújfalui kistérségben

Fotó: Kari

Ezzel a címmel került sor szeptember 30-án a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában a TÁMOP-os
projekt nyitókonferenciájára. A
TÁMOP 3.4.4/B-2009-0030 kódjelű pályázatot az iskola nyújtotta be,
nyerte meg és lesz annak lebonyolítója, mentora.
Vajas Anikó projektmenedzser
megnyitója után a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tehetségei adtak műsort, majd Kovács Zoltán, az iskola
igazgatója ismertette a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat, tennivalókat.
A Tehetségsegítő hálózat célja a
Bihari kistérségben meglévő tehetségsegítő kezdeményezések felkarolása,
működési feltételrendszerének javítása,
valamint új tehetséggondozó kezdeményezések elindításának ösztönzése,
támogatása. A programba 7 telepü-

A Fényes-Ház lakóinak is jutott a
keretekből
A Bihari térség 13 települése mellett a berettyóújfalui
Berettyóparti
Nyugdíjasok
Egyesülete és a Fényes-Ház
Gondozó Szolgálat tartós bentlakásos betegei is kaptak azokból
a gurulós járókeretekből, amiket
Pálfi Anikó, a Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány kuratóriumi
tagja adott át Zalkodiné Kajtár Marianna igazgatónőnek az intézmény társalgójában.
A Svédországból érkezett 100 darab gyógyászati segédeszközt
az alapítvány koordinálásával osztották szét. A Fényes-Házba tíz
darab jutott, de már a megérkezéskor kipróbálták a mozgásukban
korlátozott lakók. Pálfi Anikó azt kívánta, hogy sokáig használják
jó egészségben a rászorulók. Nyírő Imréné az otthonlakók nevében
mondott hálás köszönetet az adományért.
Nyírő Gizella

lés - Berettyóújfalu, Biharkeresztes,
Komádi, Csökmő, Szentpéterszeg,
Pocsaj, Esztár - iskolái kapcsolódtak
be, és az ottani intézményekből 20 pedagógus vesz részt a pályázat lebonyolításában. A megvalósítás során egy pszichológus csoport közreműködésével
az érintett iskolák 4. osztályos tanulói
körében felmérést, tehetségazonosítást
végeznek, a kapott eredményeket adatbázisba rendezik, a 60 legjobb teszteredményt elérő tanuló részére személyiségfejlesztő tréningeket tartanak. A
pedagógusok is felkészítő tréningeken
vesznek részt, három kompetenciaterületre négyéves gazdagító, dúsító
tehetségsegítő pedagógiai programot
dolgoznak ki, tehetségnapokat, versenyeket szerveznek.
A hálózati tevékenységet segítendő
önálló honlapot szerkesztenek, ami a

www.rakoczif-bu.sulinet.hu címen érhető el.
A konferencia következő előadója,
Pappné Gyulai Katalin, Debrecen Polgármesteri Hivatala Oktatási Osztályának vezetője Debreceni példa címmel a
cívisvárosban több éve eredményesen
működő tehetséggondozó rendszert
mutatta be, esetlegesen követendő példát mutatva a Bihari kistérség településeinek. Hangsúlyozta, hogy a tehetséggondozás terén olyan lehetőség nyílt
a kistérségben, amelyből összefogással,
sok munkával a kistérség rövid és hos�szú távon egyaránt sokat profitálhat.
A harmadik előadó, dr. Péter Szarka
Szilvia, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet Pedagógia–Pszichológia
Tanszékének tanára előadásában a
tehetséggondozás összetettségét hangsúlyozta. A tehetség kibontakoztatásában a gyermek adottságain kívül óriási
szerepe van a szülőnek, az iskolának,
és a társkapcsolatoknak egyaránt. A
tananyag sulykolásán, az erősségek
fejlesztésén túl nagy gondot kell fordítani a tehetségek gyenge oldalainak
erősítésére, a személyiség fejlesztésre és
a pihenőre egyaránt.
Az előadásokat közös ebéd követte,
majd a konferencia szekcióülésekkel, a
pályázatokból adódó feladatok megbeszélésével ért véget.
II. Rákóczi Ferenc-iskola

Tisztelt Választópolgárok!
A Bihari Hírlap előző számában képviselőjelölti bemutatkozásomkor külön köszöntöttem a 4. sz. választókörhöz újonnan került
utcáinkban élő polgárokat. Technikai okok miatt lemaradt a Sinka
utca, amiért elnézést kérek. Ezúton, utólag szeretettel és tisztelettel
köszöntöm őket a 4-es körzetben.
Nagy László
önkormányzati képviselő

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább
Édesapa,
Nagyapa: NAGY GYULA (ácsmester)
85. életévében örökre megpihent.
Szeretett halottunktól 2010. március 26-án,
14 órakor vettünk búcsút a berettyóújfalui
Téglaparti temetőben.
Ezúton fejezzük ki köszönetünket azoknak,
akik gyászunkban részvéttel, virággal osztoztak.
„Az élet szép volt veled és vidám,/de elrabolt tőlünk a kegyetlen
halál./Egy szörnyű perc megölte szívedet,/Most meg kell próbálnunk élni nélküled.”
Szerető családja
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Sikeres bihari mesterek a
Budai várban, Rácz Erika
„Az Év Ifjú Mestere”

A Bihari Népművészeti Egyesület
tagjai 1994 óta vesznek részt a Mesterek ünnepén a Budai várban. Ez a
rendezvény a kézművesek legnagyobb
ünnepe, ahová a legkiválóbb alkotók
jutnak el, zsűrizett portékáikkal. A
gyönyörű környezet méltó helyszín a
többszáz mester bemutatkozásához,
a mesterek és tanítványaik, inasaik
tapasztalatcseréjéhez, a közönséggel
való találkozáshoz. Ebben az évben
a Bihari Népművészeti Egyesületből huszonketten utaztak, 13 féle
mesterséget képviselve és bemutatva
- fafaragó, fazekas, ötvös, bőrös, viselet-készítő, mézeskalácsos, hímző,
szűrrátét-készítő, nemezelő, gyertyamártó, tűzzománc-készítő, szövő és
kovács -, közöttük ketten a Népművészeti Ifjú Mesterei és tízen Népi
Iparművészek. A visszajáró látogatók,
már tudják, a Várban, az Új Világ
kertben rendezkednek be igényes,
szép fasátraikkal, gazdag és sokszínű
portékáikkal, érdekes bemutatóikkal a bihari mesterek. Munkájukat
értékeli a Népművészeti Egyesületek
Szövetsége is, hiszen 2006-ban Király
Zsiga Hagyományőrző Díjat, most
pedig Az Év Ifjú Mestere Díjat érdemelte ki Rácz Erika, ötvös.

Rácz Erika berettyóújfalui alkotó, aki tanulmányait Debrecenben
végezte, zománcművességet majd az
ötvös és aranyműves szakmát Gyöngy
Enikőtől és Ötvös Nagy Ferenctől sajátította el. Főleg ékszereket, ékszerkollekciókat, gombokat, pitykéket
készít nemes fémek felhasználásával.
Ékszerei tervezésénél a népművészeti hagyományokat tekinti kiinduló
alapnak, díszítő elemei a növényi
ornamentikák: tulipánok, rozetták.
Számos országos kiállítás díjazottja,
2000-ben a Népművészet Ifjú Mestere címet is elnyerte. Méltó helyre
került most „Az Év Ifjú Mestere” cím
is.
A kiállítás részvevői:
Balázs József, Balázs Józsefné, Gál
Attila, Rácz Erika, Szabó Sándorné,
Antal Csaba, Makai Sándorné, Magyar Zita, Sárközi Béláné, Szilágyi
Sándorné, Szilágyi Sándor, Loósné
Nagy Ilona, Török Zita, Török
Istvánné, Szabó András, Nagy Magdolna, Magyar Sándor, Magyar
Sándorné, Kolozsvári-Donkó Rebeka, Páll Antalné, Marczin Vanda,
Marczin Istvánné.
BNE

Ismét a csúcsokon

„Eurotreff Musik (Zenei
Európa találkozó)” ez volt szeptember 10-12-ig a németországi
város, Baden Baden mottója.
1979 óta évente rendezik
meg az Eurotreff vezetői ezt a
nemzetközi fesztivált Baden
Württernberg városaiban, ahol
különböző országok fiatal zeneművészei vehetnek részt. Magyarország többszöri képviselője
újra a berettyóújfalui Ifjúsági
Fúvószenekar volt. A zenekar 35
fiataljának művészi produkcióit - Szilágyi Péter karmester vezetésével – a kulturális kisváros
már szombat délelőtt a szabadtéri
színpadon (Konzertmuschel) ismerhette meg. A berettyóújfaluiak repertoárja a zenei stílusok
változatos skáláját kínálta az esti
órákban Neuweierben. Számos
hazai pl. Farkas Antal: Üveges
tánc, nemzetközi pl. Gerhswin:
Summertime és német ünnepi
alkalmakhoz illő dalokkal bű-
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völték el rajongóikat. Az együttes
koncertjét egy német újságban
(Gemeindeblatt Baden Baden
Reblanc) így méltatták: „A közönség nehezen búcsúzott az impozáns, magyar fúvószenekartól”.
Igen, nagy siker volt.
A vasárnapi zárkoncerten Szilágyi Péter csoportjával újra bemutatta tudását. Baden Badenben,
a németek kultúrközpontjának
barokk stílusú előadótermében
(Weinbrennersaal) szólaltatták
meg hangszereiket. Szívhez szólt,
a könnyeket visszafolytani nem
lehetett. Előadásukat a Baden
Lied-el zárták, miközben a zene
imádói állva, hangos tapsszóval
énekelték szeretett himnuszukat.
Mi a siker titka? Szívhez szóló,
kristálytiszta melódiákkal elvarázsolni az embereket egy világba,
ahol magyarok vagyunk, és jó
magyarnak lenni. Büszkék vagyunk rátok!
Oehler Rolf
Baden Baden

„Csak a munka
számít, a többi
az mese”
E gondolat köré épült a beret�tyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és
Közgazdasági
Szakközépiskola
igazgatójának, Domján Jánosnak a
2010/2011-es tanévet megnyitó ünnepi beszéde.
A tanévnyitó ünnepséget az iskola díszudvarán tartották augusztus 31-én. A Himnusz eléneklése és
Tóth Réka 12. b osztályos tanuló
szavalata után Domján János tanévnyitó beszéde következett. Iskolánk
igazgatója az új osztályfőnökök és
szaktanárok bemutatása után beszédében arra helyezte a hangsúlyt,
hogy a szünidő végével kezdetét
veszi a munka, mely bár sokak
számára kötöttséget és fáradtságot
jelent, mégis bízik abban, hogy a
becsületesen elvégzett munkában, a
tanulásban sokan örömet is fognak
találni. Reményét fejezte ki, hogy
a diákok tartalmas, munkás, jó
légkörben eltöltött hétköznapokat
élnek majd meg ebben a tanévben
is, elősegítve ezzel felnőtt életükről
szőtt álmaiknak - vágyaiknak megvalósulását.
A lelki útravalót követően az
igazgató a megújult iskolaépület
beléptető rendszerének gyakorlati
alkalmazásáról ejtett szót, kiemelve
az iskola az informatikai rendszer
általi biztonságosabbá tételét, a házirend betartásában és betartatásában nyújtandó szerepét. A Szózat
eléneklése után a diákjaink megkapták az egyedi, másra át nem ruházható belépőkártyákat.
A tanév kezdete előtt augusztus
23-a és 25-e között iskolánk idén is
megrendezte az immár hagyomán�nyá vált verébtáborát, amelyet az
intézmény tanárai és felsőbb éves
tanulói a középiskolás tanulmányaikat megkezdő diákok számára
szerveztek meg. A rendezvény céljai
között szerepelt, hogy az iskola új
képviselői, a „kisverebek” megismerjék jövőbeli második otthonukat - az iskolát és természetesen Berettyóújfalu városát -, az itt dolgozó
tanárok és a már itt tanuló fiatalok
egy részét, ezáltal sikeresebben beilleszkedjenek az új közösségbe. A
rendezvény három napja alatt volt
városnézés, kvízjáték, gyalogtúra,
csapatépítő ügyességi játék a szabadban, karaoke, disco, múzeumi
és könyvtári látogatás. A 177 elsős
veréb közül 127-en vettek részt a verébtáborban.
Az idei tanév kezdetén a tanulói
létszám 893 fő. Az iskolánkban tanító 74 pedagógus közül 59 kinevezett
pedagógusi státuszban lévő és 15 fő
óraadó, akik mindent megtesznek
azért, hogy a Bihari térség immáron
legmodernebb középiskolája az itt
tanuló diákok számára versenyképes tudást nyújtson, felkészítve őket
ezzel a „nagybetűs életre”.
Dr. Körtvélyesiné Bokross Eszter
tanár

Emléktábla-avatás
a Szabó Pál Kollégiumban
Szeptember 24-én Bagdy Éva
tanárnő tiszteletére emléktáblát
avattak a Szabó Pál Kollégium aulájában. Bagdy Éva 1950 és 1962
között az Arany János Gimnázium
tanárnője és leánykollégiumának
nevelője volt.
A bensőséges délutáni összejövetelen Bányainé Kozák Piroska kollégiumi nevelő köszöntötte városunk
vezetőit, a Szabó Pál Kollégium és
az Arany János Gimnázium egykori
és jelenlegi igazgatóit, tanárait, diákjait és nem utolsó sorban Bagdy
Éva jelenlévő rokonait.
Herczeghalmi Zoltán hegedűművész játéka után Brantner Dóra
11. a osztályos tanuló Jobbágy Károly: Az elhagyott repülőtér című
versét szavalta el. A berettyóújfalui Városi Zeneiskola fuvolaműsora után a Szederinda népdalkör
nyíradonyi népdalcsokrát hallhatta
a közel 80 fős közönség.
A volt tanítványok nevében
Fürediné Herpai Zsófia (Zsófika
néni) meghatódva emlékezett Bagdy
Éva tanárnőre. A hallgatóság megismerhette és feleleveníthette életét,
tanári és nevelői munkáját.
Bagdy Éva 1925-ben született,
édesapja református lelkész, édesanyja tanítónő volt. A Kossuth
Egyetemen szerzett magyar-latin
szakos diplomát, és 1950-ben került
Berettyóújfaluba, az Arany János

Fotó: Kari

Gimnáziumba, ahol mindkét szakját tanította. 1951-ben a lányok diákotthonának vezetője lett. Éva nénitől mindenki sokat tanulhatott. A
latinosok sok közmondást és szólást
ismertek meg a szerény, kedves, határozott egyéniségű tanárnőtől, aki
minden alkalmat kihasznált arra,
hogy a tananyagon keresztül vagy
azon kívül nevelhessen hazaszeretetre, a kollégiumban komolyzenére,
népdalra, varrásra, helyes étkezésre.
Anyjuk helyett anyja volt a kollégistáknak, akik az 1950-es években
hosszú hetekig nem mehettek haza.
A tanítványai számára Bagdy Éva
volt a PEDAGÓGUS, az emberi
és pedagógusi mintakép. 1962-ben
Debrecenbe került nevelőnek, a családja közelébe. 1966-ban 41 évesen

súlyos betegségben hunyt el. Arany
János írja: „nem hal meg az, ki milliókra költi dús élte kincsét”. Éva
néni emléke fennmaradt, ezt bizonyítja az emléktábla avatása is, mely
a szeretet és a tisztelet jele. Felhívást
tettek közzé a volt tanítványok, és a
felajánlott adományokból 400.000
forint gyűlt össze. A kisebb-nagyobb adakozásoknak köszönhetően Mezey Emőke közbenjárására a
szentendrei Páljános Ervin szobrász
készítette el az emléktáblát, amit
Horváth Győzőné Kovács Mária és
Toperczer Gábor volt diákok lepleztek le. A koszorúzást követően vendéglátással és baráti beszélgetéssel
ért véget a rendezvény.
Dr. Körtvélyesiné
Bokross Eszter

Valami olyat kell mondani, írni,
ami az élet és a Nap felé tör
Fotó: Kari

Szeptember 24-én – Sinka Istvánt, névadónk születésnapját ünnepeltük a könyvtárban. Aranyiné
Csalánosi Csilla a Bánat az Alföldön című Sinka-vers elmondásával
teremtette meg azt a hangulatot,
melynek áramában a polgármesteri
köszöntő is méltó módon hajtott fejet
a „fekete bojtár” életműve és immár
emblematikus szerepe előtt. Szeifert
Ferenc beszámolt a városvezetés húsz
éve alatt tett azon lépésekről is, melyek a település arculatát – irodalomtörténeti nézőpontból is – karakteressé tették. Külön kiemelte Bakó Endre
tavalyi megállapítását, ami szerint:
„Vannak értékek, melyek nem azonnal és nyilvánvalóan robbannak bele
a nemzeti és világirodalomba, hanem
rejtetten és mélyenszántóan beivódnak a nemzeti kultúrába, mert annak

A Berettyóújfalu Református Egyházközség
októberi hírei
Október, a reformáció hónapja
- Október 17-én, vasárnap este, 5 órakor emlékező istentisztelet lesz
a templomban a II. világháború berettyóújfalui áldozatainak és Oláh
Zsigmond lelkésznek tiszteletére
- Október 23-án, nemzeti ünnepünkön, szombaton délelőtt, 10 órakor lesz istentisztelet a templomban
- Október 31-én, vasárnap, a reformáció ünnepén, délelőtt 10 órakor
lesz istentisztelet a templomban
- Egyéb alkalmaink a megszokott rend szerint lesznek.

Minden alkalmunkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk
Kedves Testvéreinket.
Áldáskívánással: a Berettyóújfalui Református Egyházközség

www.reformatusbujfalu.hu • www.toldirefsuli.hu

mélyáramaiból táplálkoznak.” A felkért előadó, dr. Takács Miklós Ph.D, a
Debreceni Egyetem
Bölcsészettudományi Kara Irodalom
és Kultúratudományi Intézetének adjunktusa a könyvtár
olvasótermében az
érdeklődő közönség előtt a prózaíró Sinka Istvánról
tartott érdekfeszítően elemző, értékelő és a szemléletmódot tekintve posztmodernbe is áthajló előadást. A „hideg” és „forró” emlékezetet elemezve
a következőket emelte ki: „A XX.
század elején a hagyományos paraszti
életformával együtt eltűnik az állandósult „hideg” emlékezettársadalom
a „forrósodó” kollektív emlékezetben.
A modern társadalmakban a múltat
nem ismétlik, hanem felidézik – ez
pedig közvetett viszonyt jelent, azaz
az emlékezés mindig együtt jár egy
veszteségtudattal is. A „felejtéstársadalmakat” archiválási mánia jellemzi
(amit a múlt elvesztésétől való félelem
vált ki.)” Majd a népi mozgalom nagy
alakjairól vallott: „S ím, mégis, az
idő és a történelem az író parasztokat
igazolta, a sejtelem, az ösztön dolgo-

zott-e eme parasztokban? Az ösztön,
ami meglátta a történelem még ki sem
bontakozott körvonalait? A sejtelem
rátapintott - valamire -, az elme, az én
meg összegezte? Véletlenség, vak eltalálás nem lehetett. Nyolc, tíz írónál
egyforma véletlenség? Nem hittem,
hogy megtörténik. Ezek után kiemelte a prózaíró Sinka-könyvről vallott
felfogását az összemberi emlékezet
tükrében: „A könyv mi tehát? A lélek
beszéde, a gondolatnak rögzítése. Egy
ember gondolkozik és ír Franciaországban, egy másik Oroszországban,
szintén egy másik Angliában, aztán
Finnországban, Kínában, Japánban,
Olaszországban stb…, s én azt olvasom, és már tudomást is szereztem
általuk úgyszólván a kerek nagyvilágról.” A szóbeliséget, írásbeliséget
és a mai mediatizált emlékezetet ös�szehasonlító kultúratudományi iskola
képviselője, a Görömbei-tanítvány
beszélt még a „jelhagyás” erejéről a
fekete bojtár vallomásai tükrében, végül a Kadocsa, merre vagy? című mű
értelmezését is adta az irodalomelméleti iskola mai álláspontja szerint.
– Jövőre újra lesz emlékelőadás, talán
a felejtéstől való félelmünk legyőzése
végett is.
kvt

Az Oberhauser László Társaság (OLT)
rendezvényei a berettyóújfalui
Bella Costa étteremben
Október 27-én, 17 óra
KIÁLLÍTÁS ÉS KÖNYVBEMUTATÓ
Dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes művésztanár kiállítását megnyitja Kocsis Csaba író, szerkesztő, a nagyrábéi művelődési ház igazgatója. Közreműködnek a Városi Zeneiskola növendékei
A 60 év – Kulák-gulag Magyarországon 1950-2010 című könyvet
bemutatja dr. Kenyeres Imre
Közreműködik: Kiss Tamás és Nagy Zsigmond
November 7-én, 17 óra
AZ OLT 6. KÖTETÉNEK BEMUTATÓJA
Balogh Gyula, Bíró Gyula, Kocsis Csaba: A vessző az jön... című
felolvasóestje
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Sport - Hatodik

Ontják az érmeket az erőemelők
Augusztus 29 - szeptember 4-ig
Pilsenben 38 ország részvételével
rendezték meg az Ifjúsági és junior erőemelő világbajnokságot. Az
Ungai János szövetségi kapitány által
irányított 13 fiatal versenyző 10 fogásnemenkénti érmet szerezett, valamint három versenyző az összetett
eredmények alapján is dobogóra állhatott. A berettyóújfalui Eötvös DSK
3 versenyzője: Makrai Éva, Mikula
Norbert és Balibán Márk a válogatott legeredményesebb sportolója
lett. Makrai Éva a junior -48 kg-os
kategóriában fekvenyomásban 107,5
kg-ot teljesítve világbajnoki címet
szerzett. Guggolásban 122,5 kg, felhúzásban 115 kg-os teljesítményével,
345 kg-os összteljesítménnyel harmadik helyezést ért el. Mikula Norbert
az ifjúsági +125 kg-os kategóriában
fekvenyomásban kétszer javítva a világcsúcsot, 245 kg-mal világbajnoki
címet szerzett. Guggolásban 255 kgos teljesítménnyel 3. helyezést, míg
felhúzásban 240 kg-os teljesítmén�nyel 2. helyezést ért el. Ezzel a 740 kgos összteljesítménnyel világbajnoki 2.
helyezést ért el. Balibán Márk, aki
ugyancsak az ifjúsági +125 kg-os súlycsoportban indult fekvenyomásban
195 kg-os teljesítménnyel 2. helyezett
lett. A guggolásban és felhúzásban a
200 kg-os teljesítménye az előkelő 6.
helyezést jelentette számára.
E nagyszerű eredményeket támogatta Kontroll-Sec Kft., Mezei-Vill
Kft. és a Móló Panzió.
Szeptember 18-19-én Barcson
rendezték az Ifjúsági, junior erőeme-

Fiatal sztárt igazolt az MVFC
A Győr mellett a Colorspectrum
Aramis tudott érdemi ellenfele lenni
a tavalyi bajnokságban Mezei József
csapatának. A döntőbe jutásért vívott
Aramis elleni mérkőzéseken igen sok
borsot tört az orrunk alá egy fiatal játékos, név szerint Rábl János. Már ott
kitűnt rendkívül technikás játékával,
rámenősségével és „futsal intelligenciájával”. Az idén már nem a mi sorsunkat „keseríti”, ugyanis az MVFC
csapata leigazolta a fiatal sztárt.
- Hogyan kerültél kapcsolatba az
MVFC-vel?
- Már korábban is kerestek, de
akkor még érvényes szerződésem volt,
illetve akkor még tanulmányaimat
folytattam Pesten. Már akkor is csábító volt a gondolat, hogy az egyik
legprofibb csapatban focizhatok, de
csak az MVFC ellen játszott elődöntő
után döntöttem a bihari gárda mellett.
Szitkó Róberték kerestek meg, vázolták a lehetőségeimet, és olyan jövőképet rajzoltak elém, ami egybevágott az
én elképzeléseimmel is. Sikerült meggyőzniük. Egyébként Győrből is kerestek, de Mezei József megbízhatósága,
személye garancia volt számomra.
Július végén a felkészülési szezonra
érkeztem, és bár teljesen más a környezet, mint Pesten, már megszoktam, és
szeretek itt lenni. Csak a futsallal kell
foglalkoznom.
- Sikerült-e a csapatba beilleszkedned?
- Úgy érzem, mindenki elfogadott.
Tihanyi Csabával és Nagy Tamással
lakom együtt, de az alapozás alatt
mindenkivel megismerkedtem, illetve
barátságot kötöttem. Maga az alapozás
nem annyira kemény, inkább monoton
volt, de az eddig lejátszott mérkőzések
alapján mindenképpen eredményes. A
csapatszellem jó, az edzők személyével
és tudásával is teljes mértékben elégedett vagyok.
Három győzelemmel indítottunk,
és az első két mérkőzésen sikerült gólt
is rúgnom. Remélem, hogy góljaimmal nagyban hozzájárulok a csapat
sikeréhez, hiszen alapvetően inkább

A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ programjai
Október

lő magyar bajnokságot. A 14 klub
részvételével zajló megmérettetésen a
berettyóújfalui Eötvös DSK 17 versenyzővel szerepelt. A színvonalas versenyen a berettyóújfalui versenyzők 8
bajnoki címet szereztek, valamint az 5
második és 4 harmadik helyezés mellett 5 országos csúcsot is javítottak.
Ezzel a teljesítménnyel a fekvenyomás
után az erőemelésben is az ország legeredményesebb utánpótlás egyesülete
az Eötvös DSK, amelyet a Kontrollsec Kft. és a Bihari Vállalkozók Egyesülete támogatott.
Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a háromszoros fekvenyomó
ifjúsági világbajnok, Mikula Norbert, aki a -125 kg-os kategóriában
mindhárom fogásnemében új ifjúsági
országos csúccsal diadalmaskodott.
Norbi guggolásban 257,5 kg-ot,
fekvenyomásban 255 kg-ot, míg felhúzásban 240 kg-ot teljesített. Ezzel
a 752,5 kg-os összteljesítménnyel,
nemcsak a súlycsoportját, hanem az

ifjúsági és junior kategória abszolút
bajnoki címét is megszerezte.
Ugyancsak kiemelkedő teljesítményt ért el a négyszeres junior
fekvenyomó világbajnok, Makrai
Éva, aki a junior -52 kg-os kategóriában, guggolásban (120,5 kg) és
fekvenyomásban (98 kg) javította
meg az országos csúcsot. Éva a 333,5
kg-os teljesítménnyel nyerte súlycsoportját, valamint nagy fölénnyel abszolút bajnok lett.
A +90 kg-ban szereplő Köteles
Mária 120 kg-os fekvenyomása is új
ifjúsági országos csúcsot jelentett.
Bajnoki címet szereztek még: Somogyi Edina, Kovács Eszter, Vastag
Emese, Csáki Ádám, Balibán Márk.
Második helyezést ért el: Bujdosó Beatrix, Balázs Erika, Kiss Lilla, Mező
Károly, Gombos Attila. Bronzérmet
szereztek: Szabó László, Bácsi Dávid,
Dudoma Attila és Jakab János.
Felkészítő Ungai János
és Hajzer Tamás

Sporteredmények
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Gyermek néptánc
„ ARKADAS” Baranta SE edzése
Piruett táncstúdió foglakozása
„ ARKADAS” Baranta SE edzése
Bajnóca néptáncegyüttes próba
Gyermek néptánc foglalkozás
Nyugdíjas tánc
Piruett táncstúdió foglakozása
ZeneTheatrum Mini Színi Tanoda
Együtt-egymásért Klub foglalkozása
Piruett táncstúdió foglakozása
Bajnóca néptáncegyüttes próba
Gyermek néptánc foglalkozás
„ ARKADAS” Baranta SE edzése
Koncert Parola Pinceklub: GIXER, VÉSZKIJÁRAT
Piruett táncstúdió foglakozása
„ ARKADAS” Baranta SE edzése
Bajnóca néptáncegyüttes próba
Kórustalálkozó, batyus buli
Piruett táncstúdió foglakozása
ZeneTheatrum Mini Színi Tanoda
Idősek napja: a 25 éves Nyugdíjas Klub köszöntése
Piruett táncstúdió foglakozása
Diabetes Klub összejövetele
Verébavató-Arany János Gimnázium

Gyermekműsor: október 27-én: 10.30 és 13.30 órakor Minden egér szereti a
sajtot, zenés mesejáték.
Belépődíj: 400 Ft.
Színházi előadás: november 25-én, 19.00 – órakor „A vidám kísértet”
komédia. Jegyek válthatók a Nadányi Zoltán Művelődési Központban,
Telefon: 54/500-023
Minden héten, kedden, 14.00-tól Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete – Hagyományőrző népdalkörének összejövetele
Minden héten, kedden és csütörtökön, 15 órától csontritkulást megelőző gerinctorna

U-19 NB II.
Szabadkígyós – BUSE 1:1
BUSE – Orosháza 2:3
Makó – BUSE 9:0
BUSE – Grosics Akadémia 0:1
Tisza Volán – BUSE 0:2

Férfi NB II.
BMSE – Fehérgyarmat 22:34
Mátészalka – BMSE 34:27
BMSE – Nádudvar 25:25
Ifi
BMSE – Fehérgyarmat 39:19
Mátészalka – BMSE 17:40
BMSE – Nádudvar 30:23

Köszönetnyilvánítás
„Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, BÓNÁCZ PÉTER
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek, mélységes fájdalmunkban
együttérzésüket fejezték ki.”
A gyászoló család

Szeretettel meghívom a
Pedagógus kórus egykori
vezetőjét és kórus tagtársaimat egy batyus találkozóra
október 18-án, 17 órai
kezdettel a Nadányi Zoltán
Művelődési Központba.
Mindenki jelenlétére
számítok.

U-13
Kaba – BUSE 1:16
BUSE – Derecske 2:4

Földes – BMSE II. 30:9
BMSE II. – Balmazújváros 19:39
BMSE II. – Nagyhegyes 18:26
Balmazújváros – BMSE I. 19:17
BMSE I. – Nagyhegyes 30:34
BMSE II. – Hajdúszoboszló 21:31

Elhunytak
Szeptember 15.:
Rácz Lajosné Monoszi Veronika Mária
(1930)
Szeptember 16.:
Nagy Imréné Nagy Magdolna (1932)
Szeptember 17.:
Horváth Sándorné Aszalós Irén (1935)
Pintye János (1931)
Szeptember 20.:
Kalmár Sándorné Pásztor Juliánna (1932)

Meghívó

U-17 NB II.
Szabadkígyós – BUSE 1:0
BUSE – Orosháza 0:5
Makó – BUSE 7:0
BUSE – Grosics Akadémia 0:9
Tisza Volán – BUSE 3:0

Kézilabda
Női megyei
BMSE I. – DSCSI 20:30
Komádi – BMSE I. 17-22
BMSE I. – Földes 29:24
BMSE II. – Komádi 16:32

Házasságot kötöttek
Augusztus 14.:
Kovács Péter Gyula – Jakab Katalin
Szeptember 18.:
Galambos Zoltán – Bondár Orsolya Katalin
Szeptember 25.:
Garabuczi Zoltán – Nap Hajnalka Katalin

Az „Élet Diabétesszel Egészségesen, Sokáig Közhasznú
Egyesület” vezetősége október
21-én, 17 órai kezdettel szeretettel várja a cukorbetegséggel kapcsolatos érdeklődőket és kedves
tagjait a Nadányi Zoltán Művelődési Központba. Meghívott
orvos előadónk: dr. Lugosi Anna
főorvosnő. Téma: neuropátia.
Állandó dietetikusunk: Nagy
Judit. Meglepetés most is lesz.
Bíró Antalné

Futball NB III.
Nyírmada – BUSE 2:0
BUSE – Kemecse 0:0
Kótaj – BUSE 3:0
Ibrány – BUSE 2:0
BUSE – Püspökladány 0:3

támadó játékosnak érzem magam.
Az Aramisban az alapszakaszban 18
góllal a hatodik voltam az országos
góllövő listán. Most újra szeretnék az
élmezőnybe tartozni, és az ellenfeleim
között saját csapatom, az MVFC több
játékosa is ott lesz. Michell például
idáig hét gólt rúgott.
- A bemutatkozó hazai mérkőzéseden nagyon jól játszottál.
- Gyenge volt az ellenfél, és nagyarányú győzelmet arattunk, de természetesen ilyenkor is jól kell játszani. A
bemutatkozás szerintem is sikerült, de
az igazi bizonyítási lehetőség a Győr
elleni hazai mérkőzés lesz. A Győr és
az Aramis a legkeményebb ellenfelünk
ebben a bajnokságban is, amelyet mindenképpen meg kell nyernünk, hiszen
mindenkinek, nekem is az a célom,
hogy a Bajnokok Ligájában szerepelhessek. Azért is igazoltam ide, mert
látom ezt a lehetőséget a csapatban, és
a BL legjobb 16 csapata közé sem lehetetlen bekerülnünk. Az én legnagyobb
vágyam egy külföldi szerződés. Remélem, a csapatnál töretlen lesz a fejlődésem, és közösen elérhetjük céljainkat.
R. S.

Születtek
Augusztus 24.:
Rácz-Pallás Bíbor
(Rácz Sándor – Pallás Katalin)
Szeptember 15.:
Puskár Zsombor (Puskár Attila
Gergő – Sós Gabriella)

Értesítés

Futsal NB I.
Csömör – MVFC 3:8
MVFC – Ózd 13:0
Gyöngyös – MVFC 1:5

Már Mezei Vill-es mezben

Anyakönyvi
hírek
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