
 Esőben és hidegben zajlott tehát az idei majális, ennek ellenére a BUSE pályára kilátogató közönségtől csupa pozitív vissza-
jelzés érkezett, elégedettek voltak a programelemekkel és élményekkel teli, vidám napot zárhattak. 3. oldalon

 „Megtisztelő, ha a többség így látja” Jubileumi költészet nap Csevegés Fejős Évával
   Közel egy éve tölti be a főigazgatói 
posztot az orvos családban született Dr. 
Muraközi Zoltán. Interjúkérő telefonhívá-
sunkra készséggel állt rendelkezésünkre. 

Nem a kenyérkereset miatt vagyok ma 
is újságíró. Nekem ez a lelkemnek kell! 
Számomra a regényírás repülést, 
szárnyalást jelent.

15. éve ünneplik a költészet napját április 
11-én Dr. Benke Mária főorvosnő családi 
kertes házának udvarán.2 10 12

Eső áztatta majális, derűs hangulatban
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   A megszokottnál is többen jelentek 
meg a Vöröskereszt helyi szervezete 
által meghirdetett április 21-i 
véradáson a Gróf  Tisza István Kórház 
Transzfúziós Osztályán – tájékoztatta 
lapunkat Magyarné Nyírő Katalin 
vezető asszisztens.
   A reggel nyolc órától 14 óráig 
tartó véradáson 69-en jelentek 

meg, közülük csupán ketten nem 
voltak alkalmasak. A megjelentek 
közül sokan nem először adtak vért, 
volt 63-szoros, 57, 40-szeres 
véradó, de szép számban jelentek 
meg fiatalok is. Általános tapaszta-
lat, hogy a donorok többsége férfi, 
talán mert ők bátrabbak ezen a 
téren – mondta el az asszisztensnő.

Sikeres volt a véradás 
Újfaluban
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„Megtisztelő, ha a többség így látja”  

   Közel egy éve tölti be a főigazgatói posztot az orvos családban született Dr. Muraközi Zoltán. 
Interjúkérő telefonhívásunkra készséggel állt rendelkezésre, s szakított időt a szokásos vezetői értekez-
let és a minisztériumi látogatás között. Beszélgetésünket azzal a viccesnek tűnő élcelődéssel indítottam, 
miszerint az a hír járja, hogy „két Muraközi húzza a várost”. Mit szól ehhez az egyik érintett?

interjú Dr. Muraközi Zoltánnal, a Gróf Tisza István Kórház főigazgatójával

 Gyermekkorunkban szégyelltük, amikor 
viccelődtek a nevünkkel, ám a maiak már 
nemigen tudják, mit jelent ez a név, mit takart 
annak idején ez a szó, hogy „muraközi ló”. 
Bizony, ez egy régi, hidegvérű, roppant 
teherbírású lovat jelentett, amely manapság 
ritkán fordul elő. Ránk vetítve, úgy érzem, több a 
szeretet, mint a csúfolódás. Egyébként meg 
örülök neki, ha valóban úgy látják az emberek, 
jó irányba megy a város, s ezt velünk kapcsolják 
össze. Az is igaz viszont, hogy a siker soha nem 
egy ember érdeme, hanem az eredmény mindig 
egy összeszokott, egy irányba húzó csapaton 
múlik.
   Mi jellemzi az Ön által vezetett, térségi szerepet 
betöltő kórházat?
   Az egész magyar egészségügy átalakítás 
alatt áll, sok a bizonytalanság, s nem látjuk a 
végét annak, melyik változat valósul meg. A 
Gróf Tisza István Kórház gazdasági helyzete 
stabil alapokon áll. Nem kérünk kiegészítő 
támogatást. Az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztártól – OEP – kapott finanszírozási 
pénzből, illetve a saját bevételeinkből tudjuk 
biztosítani a működtetést. Sajnos, ez az összeg a 
fejlesztésekre nem elegendő, de a pályáza-
tokon, amelyek egyre nagyobb számban fognak 
megnyílni, elképzeléseinket meg tudjuk 
valósítani. Ezekben a pályázatokban az 
önkormányzat partner, fejlesztési elképzelésein-

ket támogatják, s amennyiben szükséges, az 
önrészt is biztosítják.
  Milyen pályázatok futnak jelenleg a kórházban?
  Most van folyamatban egy két és félmilliárd 
forintos fejlesztés, melynek megvalósulása 
eredményeként egy új, kétemeletes tömb épül 
meg, melyben modern műtő, intenzív osztály, 
sterilizáló, laboratórium és gyógyszertár kap 
helyet. Ezen belül egy 600 millió forintos eszköz-
beszerzésre is sor kerül. A közbeszerzési eljárás 
most folyik, reményeink szerint ősszel 
elkezdődnek a kivitelezési munkálatok, s 2012 
végére meg is valósul ez a hatalmas beruházás. 
Egy másik pályázatunkat is beadtuk, s ha 
nyerünk, akkor a röntgen és labor épületének 
tetejére napelemeket helyezünk, amik áramot 
termelnek, melyet fel tudunk használni. Ennek 
következtében pedig kevesebb áramot kell 
vásárolnunk a szolgáltatótól. Ez a beruházás 
mintegy 60 millió forintba kerül, melyből 
önerőként tízmillió forintot a kórháznak kell 
előteremtenie. Szintén elbírálás alatt van egy 
másik pályázatunk, amely eszközbeszerzési 
támogatást jelent: 3 betegőrző monitorra és egy 
laborcentrifugára pályáztunk. Ezt a pályázatot 
az önkormányzat nyújtotta be, az önrészt viszont 
a kórház állja. Az 5 millió 355 ezer forint 
összbekerülési költségből ez 300 ezer forintot 
jelent.    
   Hogyan indult az idei év, s hogyan alakul a 

bevétel-kiadás az intézményben?
  Az elmúlt év végén konszolidációs pénzt 
kaptunk, 158 millió forintot, amit csak a szállítói 
szerződések kiegyenlítésére fordíthattunk. Ennek 
eredményeként úgy léptünk az új esztendőbe, 
hogy csak pár tízmilliós adósságunk volt. A 
bevétel és kiadás között azonban mintegy 20 
millió forint eltérés van havonta, természetesen a 
kiadási oldal „javára”.
    Miből tevődik ez össze?
  A finanszírozási rendszer, az úgynevezett 
Teljesítmény Volumen Korlát – TVK – azt 
eredményezi, hogy a betegellátásban nyújtott 
teljesítményünk egy részét az OEP nem fizeti ki. 
Ez a járóbeteg ellátás egyharmadát, a 
fekvőbeteg ellátás egyötödét, a labordiagnosz-
tika több mint felét érinti. Utóbbinál például a 
TVK 230 százalékát teljesítjük.
    Érinti-e ez a betegeket hátrányosan?
   Mi a betegeket nem küldjük el, várólistáink 
nincsenek, tehát a betegek még nem érzékelnek 
semmit. Viszont ebből is látható, hogy az egész-
ségügy átalakítása sokáig nem halogatható. 
  A városban kényszerűségből meghozott 
megszorító intézkedésekből mintha kimaradt 
volna a kórház.
    Így igaz, ugyanis mi ezeket a lépéseket már 
öt évvel ezelőtt megtettük. Ezek voltak azok az 
intézkedések, amelyek lehetővé tették azt, hogy 
a kórház most is működjön. 

Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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Eső áztatta majális, derűs hangulatban
    Borongós nap virradt május elsején. Szürke 
esőfelhők fátyolozták az égboltot, eső illatát 
lehetett érezni a levegőben. Ennek ellenére már 
reggel hat órakor zajlott az élet a BUSE pályán, 
ahol minden esztendőben megrendezésre kerül a 
majális. Árusok építették sátraikat, a technikusok 
lázas igyekezettel végezték az utolsó simításokat 
a felállított nagy színpadon és környékén, hogy a 
tíz órától induló, egész napos rendezvénysoro-
zatra minden készen álljon. Sorban érkeztek a 
főzőversenyre benevezett résztvevők, tüzet 
gyújtottak, csinosították asztalaikat és kedélyesen 
beszélgetve fogyasztották az otthon sült pogá-
csákat, süteményeket, miközben a rotyogó bográ-
csokból ínycsiklandó  illatok szálltak a levegőben.
    Ezalatt időnként az Ifjúsági Fúvószenekar 
ilyenkor elmaradhatatlan zenés reggeli 
ébresztőjének hangjait sodorta felénk a szél. A 
zenészek teherautón ülve járták körbe a várost, 
és gondoskodtak arról, hogy városunk lakói jó 
kedvvel ébredjenek.

  Kilenc órától kezdetét vette az ünnepi kispályás 
futball verseny is, miközben szép lassan 
szállingóztak a városunkban működő művészeti 
csoportok tagjai, akik a délelőtt folyamán léptek 
színpadra, színvonalas produkcióikkal szórakoz-
tatva az egyre nagyobb számban megjelenő 
közönséget.
    Tíz órakor az Ifjúsági Fúvószenekar műsorával 
vette kezdetét az ünnepi programsorozat. Őket 
követte a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületé-
nek Hagyományőrző Népdalköre, mely a 
közelmúltban 2 arany minősítést is szerzett népze-
nei versenyeken. Ezután a Bihar Néptáncegyüttes 
Kökény csoportja lépett színpadra, Antal Roland: 
Moldvai táncok című koreográfiáját adva elő. A 
2010 őszén alakult Bajnóca Gyermek 
Néptánccsoport szatmári és baranyai táncokat 
táncolt. A Berettyóújfalui Pávák népdalcsokra 
után a népdalkörvezetőkből és népdalénekesek-
ből verbuválódott Szederinda Énekegyüttes 
műsora következett. A Bajnóca Néptáncegyüttes-
től magyarpalatkai, baranyai, szilágysági és 
kalotaszegi táncokat láthattunk, majd ismét a 
„Kökények” kerültek sorra, ezúttal Puskás László: 
Hajdúsági táncok című koreográfiáját mutatták 
be. A népzenei blokk után a könnyedebb show 
műfajok kerültek sorra. A modern és show tánc 
területén jeleskedő Piruett Tánc Stúdió növendékei 

nyolc produkciót hoztak erre az alkalomra, köztük 
több díjnyertes koreográfiát. Végül a Debreceni 
Zenetheatrum berettyóújfalui színitanodásai  ad-
tak elő két táncot és néhány betétdalt, június 
elején bemutatásra kerülő vizsgadarabjukból, „A 
Dzsungel könyvéből”.
    Dél felé járt már az idő, Gyöngyösi János 
mesterszakács elnökletével a három tagú zsűri 
körbejárta, szemrevételezte és kóstolgatta a 
főzőverseny csapatai által készített ízletes 
ételeket.
    Rövidesen kezdetét vette a főzőverseny és a 
fociverseny eredményhirdetése, a nyertesek díjait 
és az okleveleket Muraközi István polgármester 
adta át. A 2011-es év Borsos Lajos emlékére 
szervezett „MájusFaKanál” főzőversenyének 
nyertese, így egy kerek esztendeig a vándordíj 
birtokosa, a Berettyóújfalui Polgárőrség csapata 
lett, a dobogó második helyét Papp András és 
családja foglalhatta el, akiket a zsűri még 
különdíjjal is jutalmazott, míg a harmadik helyezést 

a Nők a XXI. 
században Egyesü-
let tagjainak ítélte 
oda. A „Május 1 
Kupa” ünnepi kis-
pályás labdarúgó  
versenyen az arany-
érmet az Origo 
Sport csapata vi-
hette haza, második 
helyezést a „BÉSZ” 
csapata ért el, míg 
a Real FC néven 
benevezett csapat 
a bronzéremmel 
büszkélkedhetett.
Az ünnepélyes díj-
átadást követően 
„Jó ebédhez szólt a 
nóta”, a hangu-
latról a Margittai 

Borisszák gondoskodtak. Délután két órától 
színes ruhakavalkád és változatos műfajok 
pörögtek a színpadon, az Igazgyöngy Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tánccsoportjai és a 
nyugdíjasok Senior Tánccsoportja jóvoltából. 
Láthattunk tőlük többek között angol keringőt, 
twistet, countryt, mazsorettet és hastáncot. Ezalatt 
az Igazgyöngy tanáraival, a majálissal ebben az 
évben egy napra eső anyák napja alkalmából, 
anyák napi díszt készíthettek, illetve arcfestéssel 

tehették színesebbé napjukat a gyerekek.
   A miskolci Pécsi Sándor Guruló Színház mesejá-
téka, a klasszikus Óz, a csöpögő eső ellenére is 
a színpadhoz csalogatta a gyerekeket, majd az 
ezt követő, az esővíztől csúszóssá váló fű miatt 
kicsit rövidebbre fogott lovasbemutató is 
rendkívüli népszerűségnek örvendett a gyerekek 
és felnőttek körében egyaránt.
  A helyi, a Rockinform Magazinnak 
köszönhetően országos hírnévre is szert tevő, 
Szélső Érték Zenekar sajnos már szakadó 
esőben koncertezett, de ez láthatóan nem 
szegte kedvét sem a zenekar tagjainak, sem a 
rajongótábornak, amiről a felpörgött hangulat 
árulkodott.
  Slágeróra következett ezután, Fényes Szabolcs 
szerzeményeiből, bár az időjárás egyértelműen 
ellenünk fordult és szűnni nem akaróan zuhogott 
az eső.
  Nem volt ez másként az est zárókoncertjén 
sem, ennek ellenére a Takáts Tamás Blues Band 
kitett magáért, és a vállalkozó szellemű, kitartó 
közönséget kárpótolta a zenei élményanyaggal, 
amit nyújtott.
  Esőben és hidegben zajlott tehát az idei 
majális, ennek ellenére a BUSE pályára 
kilátogató közönségtől csupa pozitív vissza-
jelzés érkezett, elégedettek voltak a program-
elemekkel és élményekkel teli, vidám napot 
zárhattak.

Szatmári Kinga
közművelődési munkatárs



   A Föld Napjához kapcsolódóan, április 
23-án, a Millennium úton gyülekeztek kicsik és 
nagyok, férfiak és nők, hogy megtegyék a 10 
kilométeres távot a városban. Hegedűs Zoltán, 
az egyesület elnöke elmondta: immár ötödik 
alkalommal csatlakoztak az Egyesült Álla-
mokból indult mozgalomhoz, mert jelezni 
szeretnék az autós közlekedőknek, hogy velük 
is számolni kell. Berettyóújfaluban nincsenek 
akkora távolságok, hogy ne tudnák megközelíteni 
kerékpárral a célpontokat, ezért is indokolt ez a 
fajta közlekedési eszköz – tette hozzá. Az indulá-
son jelen volt Muraközi István polgármester is, aki 
szintén híve a két keréken való közlekedésnek: a jó 
idő beálltával, motorkerékpárral jár hivatalába. A 
rendőrség és a polgárőrség biztosításával indult 
mintegy százfős „kritikus tömeg” – köztük egy 
egykerekű „biciklista” - egy óra 20 perc alatt 
teljesítette a távot.  Este különleges együttlétre 
került sor a kerékpározás szerelmeseinek: a 
Nadányi Zoltán Művelődési Központ pinceklub-
jában pogácsa és üdítő mellett beszélgettek, 
illetve filmet néztek.                             Nyírő Gizella 

    

„Kritikus tömeg”  bringázott   
   A Bihari Természetbarát Egyesület idén is csatlakozott az országos Critical Mass mozgalom-
hoz, hogy tagjai kerékpáros felvonulásukkal jelezzék, kiállnak a környezetbarát, tiszta és 
csendes kerékpáros közlekedés mellett.

  Megemelte a mezőgazdasági földterületek 
bérleti díját az önkormányzat, ugyanis az utóbbi 
években a bérleti díjakat csak az infláció 
mértékével növelte a korábbi képviselő testület.
  Muraközi István polgármester elmondta: a 
város képviselő testülete még múlt év december 
27-én hozott döntést arról, hogy növelik az 
önkormányzat vagyonából származó 
bevételeket. Így került sor az önkormányzat 
tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületek 
bérleti díjának megemelésére. A polgármesteri 
hivatal pénzügyi irodájának kimutatása szerint 
összesen 444 hektárnyi földterületet haszno-
sítanak bérbeadás útján – részletezte a 
polgármester. A képviselők úgy döntöttek, hogy 
szántók esetében 40 ezer forint bérleti díjat 
vetnek ki hektáronként. Azokon a legelőkön, 
kaszálókon, ahol támogatást vesz fel a bérlő, 
20 ezer forintot kell fizetni hektáronként, ahol 
viszont nem jár támogatás a rét, legelő után, ott 
tízezer forint lesz a bérleti díj hektáronként. 
   A megemelt bérleti díjból idén mintegy ötmillió 
forint bevételre számít az önkormányzat.

Nyírő Gizella 

Változott a 
földhaszonbérleti díj

   A képviselő testület április 21-i ülésén több 
fontos határozatot hozott. Ezek közül legfonto-
sabb, hogy elfogadták az önkormányzat 
2010-ik évi zárszámadási rendeletét, mely 
feltétele annak, hogy a város pályázatot 
nyújthasson be ÖNHIKI-re, azaz az önhibáján 
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
2011. évi támogatására vonatkozó igény 
benyújtására.
  Döntött a testület a Bessenyei György 
Szakközépiskola és Eötvös József Szakképző 
Iskola és Speciális Szakiskola összevonásáról, 

valamint a Szabó Pál Kollégium bezárásáról. 
  Szándéknyilatkozatot fogadott el a testület 
arra vonatkozóan, hogyan tudnák támogatni az 
új munkahelyeket teremtő vállalkozásokat. 
Ennek érdekében június 30-ig kell megvizsgálnia 
és kidolgoznia Muraközi István polgármesternek 
a támogatás konkrét formáját tartalmazó 
önkormányzati rendelettervezetet. Pl. kedvez-
ményes ingatlanjuttatással, konkrét anyagi 
támogatással, illetve milyen egyéb módon tudja 
támogatni az új termelő munkahelyeket teremtő 
beruházásokat.                                Nyírő Gizella

Szándéknyilatkozat munkahelyteremtő vállalkozások támogatásáról

   Közeledik a 2010. évi helyi iparűzési adó 
bevallás és vállalkozók kommunális adója 
bevallás benyújtásának határideje: 

2011. 05. 31.
     A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. alapján 
vállalkozó a gazdasági tevékenységet saját 
nevében és kockázatára, haszonszerzés céljából 
üzletszerűen végző

   A bevallási nyomtatványok, mentességi nyilat-
kozatok letölthetők a www.berettyoujfalu.hu 
honlapról, illetve beszerezhetők Berettyóújfalu 
Város Polgármesteri Hivatalának Adócsopo-
rtjánál. Az elkészített helyi iparűzési adóbeval-
lásokat és a vállalkozók kommunális adójának 
bevallásait 2011. 05. 31-ig kell benyújtaniuk 
postai úton, vagy leadni a Polgármesteri Hivatal 
Adócsoportjánál. Nemleges bevallás esetén is a 
nyomtatványok kitöltése kötelező!
Azoknak a mezőgazdasági őstermelőknek, 
akiknek őstermelői tevékenységükből származó 
bevétele 2010. évben nem érte el a 600.000 
Ft-ot, bevételükről nyilatkozniuk kell.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyi-
ben iparűzési tevékenységet kezdenek, akkor a 
tevékenység megkezdésétől számított 15 
napon belül bejelentési kötelezettségüknek 
tegyenek eleget Adóhatóságunknál az erre a 
célra rendszeresített nyomtatványon.
    A megszűnő vállalkozásoknak a megszűnést 
követő 30 napon belül záróbevallást kell 
benyújtaniuk.                   Polgármesteri Hivatal

- a személyi jövedelemadóról szóló        
  törvényben meghatározott egyéni          
  vállalkozó,
- a személyi jövedelemadóról szóló                      
  törvényben meghatározott           
  mezőgazdasági őstermelő, feltéve,         
  hogy őstermelői tevékenységéből               
  származó  bevétele az adóévben a         
  600.000 forintot meghaladja,
- jogi személy, ideértve azt is, ha az         
  felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
- egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az  
  felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.

Tisztelt Berettyóújfaluban működő 
Vállalkozások/Vállalkozók!

Felhívás Berettyóújfalu 
Város Önkormányzatától

ÖNKORMÁNYZAT -  KÖZÉLET4

(x)



3

   A város vezetője összehasonlítást 
is végzett, melyet megosztott a 
képviselőkkel. Az április 20-i 
állapot szerint Berettyóújfaluban 
423, Debrecenben 679, Mátészal-
kán 408, Hódmezővásárhelyen 
546, Gyulán 312, Derecskén 259, 
Biharkeresztesen pedig 628 sze-
mély nyújtotta be egyszerűsített 
honosítási kérelmét. Az utóbbi 
helyszín kimagasló száma a határ 
közelségével magyarázható, ám 
városunk így is remekül „teljesített”. 
Nincs pedig külön személyzet az 
iratok ellenőrzésére, átvételére, 
ugyanis Törökné Kovács Judit 
anyakönyvvezető fogadja a hatá-
ron túlról érkezetteket. Ott jártunk-

kor éppen egy öttagú, a Fekete-
Körös menti Belényesről érkezett 
család kérelmét vette át. A feleség, 
Bálint Julianna, elmondta: azért 
jöttek Újfaluba, mert nem kellett 
időpontot kérni. Az ügyintézés kicsit 
hosszadalmas, ám a mai napot erre 
szánták, úgyhogy mindegy, meddig 
tart. „Nagy örömmel fogadjuk ezt a 
lehetőséget, hogy végre magyar 
állampolgárok lehetünk, hiszen volt 
keserű szájízünk is, amikor az elmúlt 
években kértük, ám nemmel válaszol-
tak” – részletezte a feleség.
   Az ünnepélyes állampolgársági 
esküre egyébként az idei város 
napi rendezvénysorozat keretében, 
májusban kerül sor.

    Muraközi István polgármester az április 21-i képviselő testületi ülésen számolt 
be arról, hányan nyújtották be magyar állampolgárságért folyamodó kérelmüket 
a polgármesteri hivatalba.

Honosítási kérelmek Újfaluban

   A közbiztonság nem lenne olyan, 
amilyen, ha nem működne haté-
konyan a városi polgárőr egyesület 
– mondta Muraközi István polgár-
mester azon a testületi ülésen, 
amely egyhangúan elfogadta az 
egyesület elmúlt évi beszámolóját.
   Mazács Ferenc elnök havi lebon-
tásban mutatta ki, hol és hány óra 
szolgálati időt láttak el önállóan, 
vagy a rendőrséggel közösen. Fő 

célkitűzésük a bűnmegelőzés, ám 
emellett speciális feladatokat is 
ellátnak. Az elmúlt évben az 
oktatási intézményekben zajlott 
infrastrukturális fejlesztések miatt 
fokozott járőrszolgálatot láttak el 
az iskolák környékén, így nekik is 
köszönhető, hogy baleset nélkül, 
zavartalanul folytak a munkálatok, 
a tanulók pedig biztonságosan 
jutottak el az intézményekbe.
   A polgárőrök jelen vannak a 
városi ünnepségeken, a sportren-
dezvényeken, illetve különböző 
iskolai programok lebonyolí-
tásában is részt vesznek. 
  Fokozott figyelmet fordítanak 
lakókörnyezetük tisztaságára, így 
például sikeres szemétszedési 
akciót is szerveztek, illetve 300 
darab facsemetét is ültettek tavaly. 
Az egyesület anyagi helyzete 
stabil, amihez hozzájárul az 
önkormányzattól kapott 850 ezer 
forint támogatás is. 

  A közbiztonság nem lenne olyan, amilyen, ha nem működne hatékonyan a 
városi polgárőr egyesület – mondta Muraközi István polgármester azon a 
testületi ülésen, amely egyhangúan elfogadta az egyesület elmúlt évi 
beszámolóját.

Kétezer óra szolgálatot láttak el 
tavaly a polgárőrök
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A Bihar Gyermektánc Együttes
 május 13-án 18-kor 

Záróvizsga előadást tart a 
Széchenyi István Tagiskola Tornatermében.

 Minden érdeklődőt szeretettel várnak

A Herpály-Team Kft.
 

bérleti üzemeltetésre 
meghirdeti a 

Berettyóújfalu Városi 
Piacon 

lévő illemhelyiséget.

Érdeklődni:
4100 Berettyóújfalu, 
József Attila u. 35.
Te.: 54/ 402-436

(x)

(x)(x)

Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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    Március elején országos pályázatot hirdetett 
az Agrya (Fiatal Gazdák Magyarországi 
Szövetsége) mellyel az általános iskolás 
tanulókat – és rajtuk keresztül családjukat – 
szólították meg. A „Vesd bele magad!” címet 
viselő program keretében országszerte közel 
2000 kisiskolás kapott gazdák felajánlásából 
zöldségvetőmagokat azért, hogy otthon a 
konyhakertben elvesse, majd a megtermett  
zöldségeket a család elfogyassza. A rendkívül 
szimpatikus kezdeményezés legfőbb célja, hogy 
felhívják a gyerekek figyelmét arra, bizonyos 
friss élelmiszereket, például zöldségeket  
nagyobb anyagi befektetés nélkül – de 
odafigyeléssel, gondoskodással - lehet termesz-
ten. A tanulók megtapasztalhatják azt is, hogy 
milyen különbség lehet a saját maguk által 
termelt és a bolti zöldségek között ízben, 
felhasználhatóságban. 
    Miért olyan fontos – és ennek a pályázatnak 
a keretein túlmutató – szempont ez napjainkban?
Azért, mert a most növénykéiket gondozó, a 

termesztést a magvetéstől a betakarításig, (sőt 
az elfogyasztásig) figyelemmel kísérő gyerekek 
lesznek a jövő „fogyasztói”. Ma, amikor már 
sajnos falusi közegben sem természetes, hogy a 
hátsó kertben zöldséget nevelnek – helyette 
megveszik a bevásárlóközpontok kétes eredetű 
és kétes minőségű árúit – rendkívül fontos már a 
legfiatalabb korosztálynál elkezdeni a szemlé-
letformálást ezen a területen is. A gyerekek 
saját maguk megtapasztalhatják, hogy ahol 
rendelkezésre áll minimális méretű házikert, ott 
már lehet élelmiszert előállítani. Lehet önellá-
tásra törekedni. S minél inkább, minél több 
területen önellátó egy család, egy kisebb-
nagyobb közösség, annál kevésbé kiszolgálta-
tott a külvilág negatív folyamatainak, 
hatásainak. A vetőmagcsomagokban zöldborsó, 
retek, sárgarépa és spárgatök magokat találtak 
a gyerekek, valamint egy részletes leírást, 
„használati utasítást” az egyes növények 
termesztésével kapcsolat-
ban. A pályázathoz 

tartozik az is, hogy a tanulók folyamatosan 
figyelemmel kísérjék és dokumentálják is 
(fényképekkel, rövid leírásokkal, esetleg rajzok-
kal) a növények fejlődését, az elvégzett 
munkákat. Ezeket a beszámolókat fel lehet 
tölteni a program honlapjára és így  bemutatni a 
saját eredményeket, illetve megismerni mások – 
adott esetben az ország másik végén élő 
gyerekek – tapasztalatait. Emellett a szervezők 
még külön versenyt is hirdettek a részt vevő 
iskolák, osztályok között: a legeredményesebb 
„kiskertészek” 3 napos osztálykirándulást 
nyerhetnek, melynek során megismerkedhetnek 
egy-egy fiatal gazda tevékenységével, 
gazdaságával, a helyi élelmiszer feldolgozással. 
    Köszönjük Bagdi Róbert szülő, a Bagdi Birtok 
Kft. ügyvezetőjének támogatását, felajánlását, 
melynek révén iskolánk tanulói is részt vehetnek 
ebben az érdekes és hasznos programban.                

A Toldisok belevetették magukat!

a BIHARI VÁNDORTARISZNYA – a 
Bihari Múzeum tanórán kívüli és 
szabadidős tevékenységei című 
pályázat keretében TÁMOP 
3.2.11/10/1-2010-0021
A program 5–7 éves gyerekek 
részére biztosítja az életkoruknak 
megfelelő élményszerző tanulást. A 
foglalkozás minden alkalommal az 
óvodában veszi kezdetét, az adott 
témához kapcsolódó mesékkel, 
versekkel, dalokkal, ráhangolódva 
a múzeumi foglalkozásra és a 
Bihari Múzeumban eredeti tárgyak 
között folytatódik tovább. Így az 
ovisok kimozdulnak megszokott 
környezetükből, amely önmagában 
is nagy hatással van rájuk.
   A tanév során félévente 5-5 
foglalkozásra kerül sor, ebből 8 
már megvalósult. Az első alkalmak 
során a gyerekek ellátogattak a 
múzeumba, és játékos formában 
bepillantást nyertek  az újkőkori 
ember életmódjába, valamint a 
honfoglaláskori őseink mindennap-

jaiba. A gyapjú, a kender és a 
gyékény feldolgozása során 
kézműves foglalkozás keretében 
különféle játékokat készítettek, 
amelyeket természetesen haza is 
vihettek.
    A II. félév során az óvodások 
megismerkednek a hagyományos 
női munkákkal, mint a szövés, 
vajköpülés, „csigacsinálás”, a 
hagyományos férfi munkák közül 
pedig a fafaragással. A szakkör 
során felpróbálhatnak bihari 
motívumokkal díszített viseleteket is.
A programban a Vass Jenő Óvoda 
és Bölcsőde intézményéhez tartozó 
Székhely Óvoda,  Gyermekkert 
Tagóvoda, Eszterlánc Tagóvoda, 
Széchenyi Tagóvoda óvónői és 
óvodásai vesznek részt.

Tóthné Varga Katalin 

„Kör, kör ki játszik?” - óvodás hagyományápoló szakkör

Siteri Róbert

   Az alacsony gyermeklétszám miatt 
a váncsodi gyerekek a berettyóújfalui 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 
folytatják tanulmányaikat. Az intéz-
ményi társulásról legutóbbi testületi 
ülésén döntött a bihari város 
önkormányzata.

   Muraközi István polgármester 
elmondta: eddig is jártak az 
intézménybe váncsodi gyerekek – 
23 alsó és 26 felső tagozatos – ám, 
ha megalakítják a közoktatási tár-
sulást, akkor a kiegészítő normatí-
vára is jogosult lesz a berettyóújfa-

lui önkormányzat. Számszerűsítve, 
ez tízmillió forintot meghaladó 
összeget jelent – fűzte hozzá.
   Váncsod polgármestere, Szalay 
Csaba, elmondta: szomorú tény, 
hogy településén meg kell szüntetni 
az általános iskolát, ahová jelenleg 9 
tanuló jár. Az ő tanításukban két 
pedagógus és egy iskolatitkár vesz 
részt. – Ha kedvezően változik a 
gyermeklétszám, szeretnénk újraindí-
tani iskolánkat. Hozzátette még, 
hogy az óvodai nevelést Körössze-
gapátival közösen kívánják ellátni a 
jövőben.

Közoktatási társulás Váncsod és 
Berettyóújfalu között

(x)



   A délelőtt csokitojás kereséssel indult, 
melynek győztese a 8 éves Bere Tamás 
lett, aki egymaga 25 darab csokitojást 
szedett össze a legeldugodtabb 
helyekről! Nagy örömöt szereztek a 
szervezők a lakótelepi gyerekeknek a 
nyuszi simogatással, illetve a 3 ugráló 
vár ingyenes használatával. Egy tucat-
nyi gyermek indult a locsoló versmondó 
versenyen, 23 csapat illetve egyéni 
résztvevő nevezett be az aszfaltrajz 
versenyre. A zsűri elnöke Muraközi István 
polgármester, tagjai Tikász Ferenc és 
Szabó Katalin voltak, aki a lakótelep 
önkormányzati képviselője. Két-két 

kategóriában hirdettek győz-
teseket, akik ajándékcsoma-
got kaptak. A kevésbé 
bátrak nyuszifület készítet-
tek, vagy arcfestéssel töltöt-
ték el a ragyogó napsütéssel 
teli nagyszombatot.
Versmondás győztesei: I. ka-
tegória: 1. Csontos Csanád, 
2. Briczky Gábor, 3. Erdei 
Kristóf. II. kategória: 1. Tóth 
Tamás, 2. Mikó Gergő, 3. 
Szabó Szabina.
Aszfaltrajz verseny győzte-

sei: I. kategória: 1. Emmer Nóra, Fodor 
Zsófia és Vígh Dóra. 2. Soproni Réka és 
Sipos Rebeka. 3. Tóth Réka, aki 
egymaga rajzolt. A 11 éven felüliek 
között 1. Szabó Anett és Kovács Izabella. 
2. Simon Dóra és Háló Csenge. 3. Balogh 
Dóra és Balogh Lili.
   Ebéd után kisorsoltak egy élő nyuszit,             
Keresztúri Norbert felajánlásaként.
   A kellemesen eltöltött nap után Szabó 
Katalin köszönetet mondott a 
szervezőknek, s ígéretet tett a jövő évi 
húsvéti játszótér megrendezésére.
   

 

    Egyre nagyobb érdeklődés mellett rendezi meg a Fidelitas berettyóújfalui csoportja 
szokásos húsvéti program kavalkádját a Bessenyei lakótelep szabadidős parkjában. Az 
idei már az ötödik volt – tájékoztatta lapunkat Tikász Ferenc csoportelnök, főszervező.

Fidelitas Húsvéti Játszótér
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Főzőverseny
Bihar vendégfogadója díj kiosztása
Szabadtéri szórakoztató előadások, 
fellépők.

Újszerű a Bihari kistérség egészét átfogó, 
hagyományteremtő szándékkal létrejövő 
Bihari Gasztronómiai napot szervezünk, 
színpadi programokkal, hagyományos 
tájjellegű ételekkel.

Bihari Gasztronómia

2011.május 23. /hétfő/, 14.00 óra
Berettyóújfalu, Népliget

 Jeles napokban szerencsére 
bővelkedünk egész évben, ám a költészet 
ünnepe mégis más, hiszen az irodalom, a 
vers, a rímek, a szárnyaló strófák, a szép 
gondolatok művészete talán kissé mosto-
hagyerekké vált a mai rohanó, felszínes, 
oly gyakran sekélyes külsőségekben 
kimerülő világunkban.
  Minden bizonnyal ezek a gondolatok is 
megfogalmazódtak a József Attila 
Általános Iskola tanáraiban, sőt diákjai-
ban is, amikor az intézményben immár 
hagyományosnak tekinthető József 
Attila-hét szervezésébe és lebonyolí-
tásába fogtak. Az április 11. és 15. 
között megrendezett ünnepi rendezvény-
sorozat idén talán még látványosabb és 
felemelőbb lett, mint ahogy azt a 
korábbi években megszokhattuk, ám 
jelen esetben különösen érvényes, hogy 
ez legyen a legnagyobb gondunk…
    Sokoldalnyi írás születne most, ha 
megpróbálnánk felsorolni, hogy mi minden 
történt ez alatt az egy hét alatt, ám mégis 
érdemes kiemelni Fecske Csaba kortárs 
költő látogatását, Török Péter levéltáros 
előadását Berettyóújfalu infrastrukturális 
változásairól a két világháború közötti 
időszakról. A sor persze hosszú, de még 
mindenképpen említést kell tennünk a felső 
tagozatosok számára megrendezett „Az 
irodalom legyen játék!” elnevezésű 

vetélkedőre, amelyben nyolc csapat mérte 
össze tudását, kreativitását a szakértő 
zsűri előtt.
    A József Attila-hét hagyományaihoz 
híven idén is megtartottuk azt a díjkiosz-
tóval egybekötött gálaműsort, amelyben 
megjutalmaztuk azokat a gyerekeket, 
akik valamilyen versenyszámban 
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy idén erre 
a jeles alkalomra ellátogatott Muraközi 
István polgármester és Pálfi Anikó 
alpolgármester is. Városunk első embere 
rövid köszöntőjében szívesen emlékezett 
vissza az intézményünkben eltöltött 
diákéveire, a jelent méltatva pedig 
megköszönte az ünnepi hét szervezésé-
ben jeleskedő kollégák kitartó türelmét, 
gondos odafigyelését és szakértelmét. A 
kedves szavak után pedig 
iskolánk diákjai Lúdas Matyi 
történetét feldolgozó színjá-
tékkal kedveskedtek a 
megjelentek számára. A 
vidám jeleneteket a mindenki 
által izgatottan várt díjkiosz-
tás követte, ahol a legügyes-
ebbek átvehették megérde-
melt jutalmukat városunk 
vezetőinek baráti gratulációi 
közepette.

Kiss Tamás

Ünnep a költészet jegyében
Nyirő Gizella
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A költő legyen önmaga, szabad ember
Beszélgetés a nagyváradi Kinde Annamáriával

    A beszélgetésre készülve meglepődve olvastam, 
hogy a nagyváradi költészet napi vendég „civilben” 
erdőmérnöki végzettséggel rendelkezik. /Igaz, hogy 
az éves rendezvények főszervezője Kocsis Csaba is 
ilyen tervekkel kezdte életét, így lett író, költő és 
énekmondó./ Kinde Annamária megmagyarázta a 
különleges indulás okát.
 Az 1970-es években érettségiztem és akkoriban 
csak műszaki pályára lehetett jelentkezni. A 
lehetőségek mellett az erdőmérnöki tűnt a legsza-
badabbnak, mert a végzés után nem kell 
bezáródni egy üzembe vagy egy intézmény 
irodájába. Nagyjából tizenkilenc évesen ezért 
döntöttem így. A természet különben sem volt 
idegen, mert a szüleim nagy kirándulók voltak.
    A 90-es években került kapcsolatba a sajtóval, sőt 
a Nagyváradi Sajtókollégium igazgatója lett.
    A romániai forradalom előtt nagyon visszaf-
ejlesztették a magyar újságírást és a fellélegzés 
után rengeteg lap indult, ahova szakembereket 
kellett képezni. Így alakult meg a váradi újságíró 
iskola, amit egy egyesület működtetett. Ma is 
dolgozik az Ady Endre nevét viselő intézmény. 
    Versantológiában szerepelt először.
   Igen az volt a saját kötet előszobája. Én az 
Alapművelet című, Markó Béla által szerkesztett 

kötetben jelentkeztem 1985-ben. Most főállásban 
egy kulturális folyóiratnál dolgozom és bedolgo-
zok az Erdélyi Riportba.
   Varga Melinda írja Annamáriáról le a hitvallását: 
„Az a hivatásom, hogy magam legyek.” A költő 
legyen szabad ember, a tanítás kommunikáció, a 
folyóirat szerkesztés státusz és megélhetés. 
    A szabademberségen még mindig dolgozga-
tunk. Az a legfontosabb, hogy amit még nem írtam 
meg az papírra kerüljön. A család azt várja el, 
hogy jelenjen már meg egy „rendes” könyvem, ami 
azt jelenti, hogy haladja meg a terjedelme a 200 
oldalt. A verseskötetek általában kisebbek.
    Hat könyve jelent meg eddig. Az első önálló kötet 
elég sokat váratott magára.
 1988-ban adtam le Kolozsváron. Elkerült 
Magyarországra. Írt hozzá Szőcs Géza egy 
ajánlást, de így sem látott nyomdát. Néhány évig 
nem is írtam verset. Minek, ha nem kell senkinek? A 
prózába temetkeztem Gálfalvi György a Látó 
főszerkesztője keresett meg és megkérdezte. 
Kislány hol vannak a verseid? Visszakértem 
Magyarországról és ugyanaz jelent meg talán két 
új verssel megtoldva. Ez történt 1996-ban, amikor 
már 40 éves voltam.
   Írt dalszövegeket is, de rock-opera tervet is 
dédelget.
     A dalszövegeket temesvári egyetemista korom-
ban írtam a Garabonciás nevű zenekarnak. 
Megjelent nagylemezen, ami akkoriban nagydo-

lognak számított. A rock-operáról ebben a 
stádiumban még nem szerencsés beszélni. Annyit 
árulok el, hogy Bethlen Gábornak és Báthory 
Annának a története izgat.
    A Rózsavér kötetről írták, hogy nem ars poetica, 
hanem beszámoló egy szálra fűzve…
    Összegyűjtöttem a verseimet, hogy elkülönítsem 
a Szandra May verseket. Az utóbbiaknál inkább 
viselek maszkot, mint az én-verseknél.
     Ki is Szandra May?
 Ő az embereket megmentő mágus. A 
menthetőséget és a menthetetlenséget járják körül 
a versek. Erről egy hadseregnyi költő írhatna egy 
évezrednyi verset. A főhősnek van kertje, jár a 
sivatagban, sőt a zombigyárban is. Az utóbbit 
minimálszínház műfajban, Ababi Csilla szerkeszté-
sében játszották a váradi Árkádia Gyermek- és 
Bábszínházban. Gyakran előfordult a nagy király 
alakja is. A 90-es években alkottam meg az 
alakját, miután olvastam Hamvas Bélát. Rájöttem, 
hogy neki igaza volt abban, hogy a költők az 
eszmék világából hoznak át tartalmakat.
   Elég pesszimista versei is vannak. A Lélekben 
beszélő vagy az ikerversek. Az olvasott interjúk 
derűsebb embert jelenítenek meg.
      Ez azért van, mert az interjúban lehet hazudni, 
de a versben nem. Az újságírás tárgyilagosságot 
igényel, a lírában a költő magát adja, mint ahogy 
elhangzott. Most már egyre kevesebbet dolgozom 
újságíróként. A versnél nincs főszerkesztő. A költő 
dolga, hogy mások helyett is kimondjon dolgokat.
    A romániai rendszerváltás hozott valami újat?
   Hatalmasat változott a világ. Ha a kilencvenes 
évek legelején valaki autonómiáról beszélt bolond-
nak nézték volna vagy provokátornak. Jelenleg 
már az RMDSZ programjában is szerepel. Az a 
baj, hogy azok az illúziók, amik a szabadsághoz 
kötődtek, lassan elfogytak. A hétköznapokon az 
emberek a negatívumokat érzik. Aki most képes 
megmondani, hogy mi következik, az valószínű 
szélhámos.

  Korábbi lapszámainkból, híradásokból kiderül, 
hogy Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
komoly energiát fordít arra, hogy városközpontját 
több ponton átalakítsa. A pontosan 899.968.068 
forintos beruházáshoz az Önkormányzat 
pályázati úton nyert 708.858.046 forint, vissza 
nem térítendő támogatást. A „Berettyóújfalu az 
egészséges város” című, ÉAOP-5.1.1/D-2f-
2009-0005 kódszámú projekt keretében összesen 
12 helyszínen zajlanak a munkálatok, amelyekből 
ezúttal újabbakat ismertetünk meg közelebbről. 
 A Kossuth utca 6. szám alatt található „volt 
Megyeháza” épületének esetében a homlokzat és 
a tetőhéjazat cseréjéről, épületbővítésről és 

akadálymentesítésről beszélhetünk. Az épület 
mögötti területen személygépkocsik számára új 
parkolóhelyek kerülnek kialakításra. 
  A Kálvin téren sétány kerül megépítésre, 
amelynek felülete – a díszburkolat mellett – 
negyven százalékban növényzettel lesz fedett. 
A sétányt egyedi padok, kandeláberek, őshonos 
növények díszítik majd. 
    A szintén Kálvin téri „Bank épület” homlokzata 
már új köntöst kapott. A tervek alapján utólagos 
falszigetelés és tető felújítás valósult meg.
   A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósul meg. 

Berettyóújfalu az egészséges város

A József Attila Általános Iskola, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat (4100 Berettyóúj-
falu, József Attila u. 11.) pályázatot hirdet az 
alábbi álláshelyekre a Pedagógiai Szakszol-
gálaton: 1 fő szakvizsgázott logopédus, 1 fő 

pedagógiai vagy gyermekvédelmi 
asszisztens. 

Bérezés a Kjt. szerint. 
A logopédus állás elbírálásánál előnyt jelent a 

saját személygépkocsi. 
A pályázatokat szakmai önéletrajzzal, az 

eddigi gyakorlatok feltüntetésével az 
intézmény igazgatójának kérjük benyújtani a 
fenti címen, személyesen, vagy postai úton, 

2011. június 15-ig.
A pályázat elbírálásának határideje: 

2011. június 24. 
Az álláshelyeket 2011. augusztus 15-től lehet 

betölteni. A pályázathoz kérjük csatolni: 
minden végezettséget igazoló okirat másolatát, 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Köszönetnyilvánítás

Az Eötvös DSK sportolói nevében, köszönetet 
mondunk mindazoknak, akik jelenlétükkel vagy 
támogatásukkal elősegítették a 2011. március 
12-én megrendezésre kerülő jótékonysági est 
sikerét.

 A belépőjegyekből, a támogatójegyekből és 
a tombola felajánlásokból 371.000 Ft gyűlt 
össze, melyet a versenyeken való részvételre 
kívánunk fordítani. További támogatásukban 
bízva, köszönettel Ungai János, az Eötvös DSK 
sportolói és az Eötvös József Szakképző Iskola 
dolgozói.

Harasztosi Csaba

(x)(x)
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   Idén harmadik alkalommal rendezte meg a 
Nadányi Zoltán Művelődési Központ húsvétváró 
játszóházát. Az eredetileg a Népligetbe 
tervezett program, az időjárási viszonyok miatt 
ugyan nem valósulhatott meg szabadtéren, de 
ez nem befolyásolta a nagyfokú érdeklődést, 
hiszen zsúfolásig megtelt a művelődési központ 
nagyterme. Az elmúlt években kialakult hagyo-
mányoknak megfelelően, többféle kézműves 
tevékenységet próbálhattak ki a gyerekek, a 
húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan. Hagyo-

mányos népi technikákkal festhettek tojásokat, 
például berzseléssel, hagymahéj levében, de 
kipróbálhatták a viaszolásos és maratásos 
módszereket is. A festett tojásokhoz színes 
kartonokból tojástartó kosárkát, illetve karton-
ból és színes textíliából vicces csirkefigurát 
készíthettek, asztali díszként, az ünnepi asztalra.
   A családi délután második felében vendégünk 
volt a Bakator Népzenei Együttes, akik húsvéti 
táncházzal fokozták a hangulatot, és pezsdítet-
ték fel az alkotási vágy kiélése után a jókedvű 
mulatozásra mindig kapható gyermekeket.
  A legnagyobb sikert természetesen, mint 
mindig, a kisállat simogató aratta, a bájos kis 
nyuszik elbűvölték a kicsiket, a húsvéti játszóház 
tehát elképzelhetetlen nélkülük. Ezúton is köszö-
net a gazdájuknak, Nagy Zsoltnak, amiért 
önzetlenül támogatott bennünket és határtalan 
örömet szerzett a kis állatbarátoknak.

Szatmári Kinga közművelődési munkatárs

 

         Május

     9. Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesület Anyák napi    
         ünnepsége         
         Nadányi Zoltán Művelődési Központ Nagyterme,     
        14 óra
  
   20.„Kitesszük a szűrét”  – a BNE Országos nemez -és  
        szűrrátét-készítő pályázat kiállítása,
        Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
        Bihar Vármegye Képgaléria
        Megtekinthető június 3-ig.

   23. Bihari Gasztronómia  Népliget (rossz idő esetén  
         Nadányi Zoltán Művelődési Központ udvara) 14:00

   27. Nova Villa Zenés Esti Korzó I. - Népzenei Est  
         Szent István tér 
         Közreműködnek a helyi és környékbeli népdalkörök   
         és néptánc együttesek, 
         táncház a Szeredás Együttessel, 18 óra

  28. Városnap Szent István tér

        Június

   10. Nova Villa Zenés Esti Korzó II. - Latin Est     
        Szent István tér 
        A Latin Combo Cubano Produkció karibi-kubai élő    
        zenés koncertje, 19 óra
        

   
    Születtek
Április
18.: Jakus Boglárka
(Jakus Zoltán Sándor – Kulcsár Angéla Lenke)

    Elhunytak
Március
26.: Katona Ferenc (1938)

Április
3.: Szabó Gyula (1925)
3.: Orosz Imre (1941)
5.: Dr. Burai József Nándorné 
     Makleit Margit (1929)
13.: Méhes Ferencné Buti Elvira (1926)
19.: Szilágyi József (1936)

A 3 részesre tervezett kora nyári, 
szabadtéri zenés est második 
programján a latin zene kerül előtérbe.

Élő koncertet ad a
LATIN COMBO CUBANO együttes

„Nova Villa” – Zenés Esti Korzó  II.
2011. június 10. /péntek/ 19.00 óra
Berettyóújfalu, Szent István tér

Nova Villa – Zenés Esti Korzó  I.
2011.május 27. /péntek/ 18.00 óra
Berettyóújfalu, Szent István tér

Népzenei Est, 
amelyen Berettyóújfalu és a környező 
települések népdalkörei, néptánc 
együttesei mutatkoznak be. 
Az est táncházzal zárul.
A zenét a SZEREDÁS együttes szolgáltatja.

Hirdessen a Bihari Hírlapban!  Tel.: 54/ 500-023.

„BERETTYÓÚJFALU AZ EGÉSZSÉGES VÁROS”
ÉAOP – 5.1.1./D-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Hímes-míves Húsvétváró
A Nadányi Zoltán Művelődési Központ 

 programjai

(x)

(x)(x)

Anyakönyvi hírek

(x)
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    A főorvosnő ezen a napon kitárja otthona 
kapuit a költészet kedvelői előtt, s a megjelentek 
méltóképpen emlékeznek nemcsak Nadányi 
Zoltán (1892-1955) költő, levéltáros 
munkásságára, de a múlt és a jelen lírája is 
helyet kap az ünnepségen. Így volt ez az idén is, 
hiszen a Kocsis Csaba énekmondó moderá-

lásával folyt műsorban meghívott vendégként 
fellépett Nagyváradról Kinde Annamária költő, 
újságíró, Sorbán Attila költő, valamint Lakatos 
Antal és Varga Annamária versmondók.  
    Az irodalmi összeállítás után a vendégek – 
köztük Muraközi István polgármester, Pálfi Anikó 
alpolgármester – az intézmények vezetői 
megkoszorúzták a Kurucz Imre szobrászművész 
által készített Nadányi Zoltánt ábrázoló 
arcképes domborművet. A házigazdának és a 
költő unokájának, Kovacsóczy Katalinnak 
virágcsokrot nyújtott át Muraközi István. A 40 
éve Németországban élő Nadányi-unoka 
elmondta: 9 éves korában veszítette el a 
nagyapját, akitől a versek szeretetét tanulta, s 
akire mindig csodálattal tekintett. Nem érkezett 

üres kézzel: a városnak ajándékozott két 
bronzérmet. Egyiket Nadányi Zoltán kapta 
1947-ben a Petőfi Társaságtól, míg a másik egy 
Nadányi Zoltán arcképét ábrázoló Kurucz 
Imre-alkotás.

Esőben, szélben, napsütésben és hidegben, immár 15. éve ünneplik a költészet napját április 11-én Dr. 
Benke Mária főorvosnő családi kertes házának udvarán, Nadányi Zoltán egykori lakhelyén.

Jubileumi költészet nap

   „Miért ne?!” címmel szervezte meg a Nadányi 
Zoltán Művelődési Központ közel két hetes, 
drogellenes felvilágosító kampányát április 4-e és 
16-a között, felső tagozatos általános iskolás és 
középiskolás diákok számára. A kampány április 
4-én, a Narconon Magyarország Alapítvány 
képviselőjének prevenciós oktató előadásával 
vette kezdetét. A budapesti szervezet országos 
szinten tart hasonló előadásokat, illetve aktívan 
közreműködik a drogfüggő szenvedélybetegek 
leszoktatásában, rehabilitációjában. Nagy Zsolt, a 
szervezet képviselője azon túl, hogy ismertette a 
legális és illegális drogoknak a  szervezetre és a 
pszichére gyakorolt káros hatását, pozitív mintákat 
is ismertetett a manapság oly gyakran céltalan-
ságban élő fiatalok számára.
   Április 5-én ünnepélyes megnyitóval vette kezde-
tét és nyitotta meg kapuit a volt Megyeháza 
dísztermében nyíló „Köztes átmenetek – a drog” 
című interaktív kiállítás, amely a kampány teljes 
ideje alatt várta a 15 fős csoportokat. A kiállítást 
addiktológus és pszichológus szakemberek 
mutatták be. Az interaktív jellegnek és a kiscsopor-
tos formának köszönhetően, a diákok számára 
lehetőséget biztosítottak kérdések feltevésére, 
illetve a tapasztalataikról, problémáikról beszé-
lgethettek a szakemberekkel.
    A  kiállítás öt berendezett teremből állt. Elsőként 
egy nappali szobába érkeztünk, a békés, boldog 
gyermekkor állapotát idézve, ahol a kanapén és 
fotelekben üldögélve egy kisfilmet tekintettünk 
meg, amelyben rehabilitációs programban 

résztvevő, drogfüggő fiatalok mondják el, hogyan 
kerültek kapcsolatba a kábítószerrel, milyen 
gyermekkor, családi háttér vezette őket erre az 
útra. 
   A második teremben a falakon elhelyezett 
szimbólumok az egyes kábítószercsoportokat 
voltak hivatva illusztrálni. A tárlatvezető szakem-
ber itt röviden ismertette az adott kábítószereket, 
hatásmechanizmusaikat. A következő teremben 
rövid spotokat láthattunk, ezek négy kábítószer-
fajta: a marihuána, az LSD, a speed és a heroin 
által kiváltatott hangulatot és képi világot 
jelenítették meg virtuálisan, a képzeletbeli 
operatőr szemszögéből.
   A negyedik terem nyomasztó kiállítási anyaga a 
már lecsúszott, kábítószerfüggő szenvedélybeteg 
szétesett lelki világát jelenítette meg. Itt 
visszaköszöntek az első terem használati tárgyai, 
de mindez itt már a kaotikus állapotokat tükrözte, 
azt a destruktív állapotot, amikor a normális 
értékrend már megszűnik a drogos számára. Ezen 
kívül egy volt drogos személyes tárgyait, gyer-
mekkori emlékeit, fotóit láthattuk az egyik falon, 
illetve három önmagáról készített önarcképet, 
életének különböző fázisaiban. Az utolsó rajzot 
néhány nappal a halála előtt készítette a 
fiatalember, mielőtt kábítószer túladagolásban 
meghalt.
Az ötödik, utolsó teremben a végeredménnyel, a 
teljes elmagányosodással, elszigeteltséggel 
szembesülhettünk, illetve a lehetséges kiutakkal, 
amennyiben egy szenvedélybetegben megszü-

letik a szándék, hogy kilépjen a kábítószerek 
bűvköréből.  
   Ez a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által 
támogatott kiállítás, ahogy a leírásból is 
kiderült, nem megelőzési céllal jött létre, hanem 
a drogprobléma konkrét ismertetésére.
A felvilágosító kampány harmadik progra-
melemeként vendégünk volt Dr. Juhász Zoltán 
rendőr alezredes, a Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési 
osztályának vezetője, aki általános és 
középiskolások számára tartott előadást a 
kábítószerrel kapcsolatos bűnözés 
megelőzéséről és felszámolásáról.
   A kampány során érkezett visszajelzésekből 
teljesen nyilvánvaló, hogy jelenlévő problémáról 
van szó, emiatt rendkívüli fontosságú most és a 
jövőben is hasonló programok szervezése, hogy 
a fiatalok hiteles, korrekt információkkal 
rendelkezzenek a különböző kábítószerekkel 
kapcsolatban és ezen információk birtokában 
hozhassák meg döntésüket, miszerint nem 
kívánnak élni a drogok nyújtotta mesterséges 
élvezetekkel, nem menekülnek egy olyan, eleinte 
csábítónak tűnő illúzióvilágba, mely végső soron 
szép lassan bekebelezheti őket és ellehetetleníti 
az egészséges, harmonikus személyiségfejlő-
dést, de akár elveheti az egész életüket. 

Szatmári Kinga  közművelődési munkatárs

„Miért ne?!” - drogellenes felvilágosító kampány

„BERETTYÓÚJFALU AZ EGÉSZSÉGES VÁROS”
ÉAOP – 5.1.1./D-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nyírő Gizella
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FELHÍVÁS
I. SZEDERINDA NÉPZENEI GYERMEKTÁBOR

Minden 7-14 éves gyermeket szeretettel várunk, akik  szeretné-
nek énekelni, táncolni, citerázni tanulni egy nagyon kellemes 

helyen, családias hangulatban, sok  móka közepette!
Helyszín:  TISZAFÖLDVÁR Időpont: 2011. JÚLIUS 3 –7 – ig.

Választható foglalkozások: népi ének, néptánc, citera.
Délután szabadidős tevékenységek, közös programok

Az egy hét egy közös gálaműsorral ér véget, ahol a tábor apraja-
nagyja az oktatókkal mutatja be a hét munkájának eredményét 

Részletfizetési lehetőség van!
Jelentkezési lap kérhető az alábbi e-mail címen:

szederinda09@freemail.hu, h.karancsi.ann@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2011. Június 10-ig (a megadott e-mail 

címek valamelyikén)! 
További részletes információ:

Pércsiné Szilaj Etelka
Tel: 70/624-79-89
Vajasné Ragályi Edit 
 Tel: 20/320-54-55

Hadobásné Karancsi Annamária   
Tel: 20/ 388 – 33 – 59 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 2011.május 28. 
/szombat/, 14.00 óra

Berettyóújfalu, 
/Tűzoltóság-városközpont/

(x)

  Május 16-án és 30-án délután fél 5-kor 
Bibliaóra lesz a Kálvin téri gyülekezeti teremben 
a kisgyermekes családok részére.
  Május 17-én és 31-én délután fél 5-kor báb és 
drámafoglalkozást tartunk a Kálvin téri 
gyülekezeti teremben.
    Május 21-én szombaton Szeretethíd Kárpát – 
Medencei Református Önkéntes nap. Gyülekezés 
és regisztráció 8 órától, megnyitó 8,30-kor a 
Toldi Miklós Református Általános Iskola 
udvarán. 
   Május 22. vasárnap, a Református Egység 
Napja. Délelőtt 9 órakor Istentisztelet az Imaház-
ban, 10 órakor a Templomban, 2 órakor a 
Fényes Házban és 4 órakor az Imaházban.
  Május 27-én pénteken délután 5 órakor 
Berettyóújfalu Város Napja és a Liszt Ferenc 
emlékév alkalmából jótékonysági koncert lesz a 
Templomban. Belépés díjtalan, persely-
adományainkkal templomunk felújítását 
támogatjuk.
 Május 28-án szombaton Egyházmegyei 
Sportnap. Helyszín: a Toldi Miklós Református 
Általános Iskola és az Eötvös József Szakképző 
Intézet sportpályái. Regisztráció 8 órától. 
   Június 2-án Áldozócsütörtökön délelőtt 9 
órakor tartunk Istentiszteletet az Imaházban, 10 
órakor a Templomban.
    Június 5-én vasárnap délelőtt 10 órakor lesz 
a Templomban konfirmandus testvéreink vallás és 
fogadalomtétele.
Június 7 – 9-ig, keddtől – csütörtökig lesznek 
bűnbánati alkalmaink délután 4 órakor a 
Wesselényi utcai Imaházban, 5 órakor a Kálvin 
téri gyülekezeti teremben.
    Június 7-én kedden délután 2 órakor Pünkösdi 
Istentiszteletet tartunk a Kórházban a gyülekezet 
szolgálatával.
 Június 9-én csütörtökön délután fél 2-kor   
Pünkösdi Istentiszteletet tartunk a Mátyás utcai 

Szociális Otthonban a gyülekezet szolgálatával.
   Június 10-én pénteken délután 4 órakor lesz 
a Toldi Miklós Református Általános Iskola 
végzős diákjainak ballagási Ünnepi Istentisztelete 
a Templomban. 
Június 10-én pénteken délután 5 órakor 
Ballagási Ünnepség lesz a Szivárvány Református 
Óvodában. 
Június 12-én Pünkösd vasárnap délelőtt 9 
órakor lesz úrvacsorás Istentisztelet az Imaház-
ban, 10 órakor a Templomban, lekonfirmált fiatal 
testvéreink első úrvacsoravétele. Délután 2 
órakor úrvacsorás Istentisztelet a Fényes Házban 
a gyülekezet szolgálatával. 3 órakor Istentisz-
telet az Imaházban. 
Június 13-án Pünkösd hétfőn délelőtt 9 órakor 
Istentisztelet az Imaházban, 10 órakor a 
Templomban. 

Nyári alkalmak: 
Vakációs Bibliahét BERETTYÓÚJFALU; Csillag-
pont Református Ifjúsági Találkozó TATA; 
Református Fiatalok Országos Konferenciája 
BALATONSZÁRSZÓ; Iskolai ifjúsági tábor 
HEJCE; Hittanos, konfirmációs, ifjúsági, családi 
tábor BALATONFENYVES; Egyházmegyei 
ifjúsági tábor HEGYKÖZSZENTMIKLÓS; VIII. 
Református Zenei Fesztivál, Művészetek Palotája 
BUDAPEST; Magyar Reformátusok Hatodik 
Világtalákozója „KRISZTUSÉRT KÖVETSÉGBEN”. 
(Információ a 402-619-es telefonszámon, vagy 
a Kálvin tér 3. sz. alatti Lelkészi Hivatalban).

Minden alkalmunkra nagy szeretettel hívjuk és 
várjuk Kedves Testvéreinket.
Áldáskívánással: 
A Berettyóújfalui Református Egyházközség.
www.reformatusbujfalu.hu    www.toldirefsuli.hu 
Minden alkalmunkra nagy szeretettel hívjuk és 
várjuk Kedves Testvéreinket.

A Berettyóújfalui Református Egyházközség, 
a Toldi Miklós Református Általános Iskola és 

a Szivárvány Református Óvoda hírei
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    Az újságot író ember nem árt, ha felkészül leendő alanyából. Kiderült, hogy az Internet sem tud 
mindent jól. A vidám, diáklányos típusú Fejős Éva kapásból cáfolta a megszerzett információkat. Valóban 
adott „interjút” a dezodoros doboznak, de nyolc évesen nem írt krimit, nem írta át a Tüskevár végét sem, 
mert kedvence volt Fekete István regénye. Azzal egyetért, hogy „behúzza a történet”, mert legutóbbi 
regényének még nem tudja a végét. Nehéz kiszállni, hiszen ő is saját olvasójává válik.

„A regényírás szárnyakat ad, az újságírás a  
földön tart” 

    Valaki csak felfedezte, hogy tehetsége van az 
íráshoz?
  Én fedeztem fel, de persze volt idő, amikor 
mások erről nem tudtak, és én is csak 
reménykedtem benne... Valóban írogattam és 
érettségi után második lettem egy regénypá-
lyázaton. A krimi kategóriában pedig elsőként 
végeztem, de talán nem is volt több pályamű a 
kriminél... Az igazi felfedező az Ulpius-ház 
Könyvkiadó volt.  Kepets Andrásnak ismeretlenül 
küldtem el a Bangkok, tranzit kéziratát.
   Azt nyilatkozta valahol, hogy az élet film, de 
mégsem szeretne filmet egyik történetéből sem.
   A rendezők elsősorban a Hotel Balit szeretnék 
megfilmesíteni, hiszen ez a könyv olvasóim 
kedvence. Az én véleményem szerint a Bangkok, 
tranzit és a Cuba libre a „legfilmesebb”. 
Manapság rettenetesen sokba kerül egy 
történet megfilmesítése, pláne helyszíni forgatá-
sokkal. Ezért mondhattam, ha egyelőre nem 
készül a regényeimből film, nem baj. Ha nem 
most, talán később egy amerikai cég filmre viszi.  
Munka egy „női” lapnál és a regényírás
    A közkedvelt Nők Lapja hetilapnál dolgozik 
2001 óta. A lapnak olyan elődei voltak, mint a 
Magyar Lányok vagy a Magyar Úriasszonyok 
Lapja. A több mint ötvenéves orgánumnak persze az 
elődök szemléletéhez semmi köze. Sok férfi olvasója 
is van! Miért népszerű a hetilap mindkét nemnél?
   Nem kifejezetten nőkről nőknek, hanem az 
olvasóknak írunk. Élettörténeteket, riportokat, 
sokszor hétköznapi emberekről, olvasmányosan, 
szórakoztatóan. Szerintem a férfiak is érzik, 
hogy a lap nem csupán nőknek szól.
   Már a kilencedik regényét írja. Nem lehet 
megélni csak a regényekből, vagy az újságírás 
egy nagy szerelem?
   Nem a kenyérkereset miatt vagyok ma is 
újságíró. Nekem ez a lelkemnek kell! Számomra 
a regényírás repülést, szárnyalást jelent. Engem 
felpörget, szenvedély. Nem szeretnék főállású 
regényíró lenni, mert engem igazán egyensúly-
ban tart, hogy újságíróként érdekes helyzetekkel 
és emberekkel találkozhatom. Az egyik repülést, 
a másik földön járást jelent, és ez így jó.
   Ráadásul a televízió is megkísértette. A Duna 
Televízió Családban marad sorozatában 1999-
ben nívódíjat kapott. Nem akarták elcsábítani?
   A sikert a forgatókönyvírás jelentette. Egy jó 

kirándulás volt, így próbáltam ki a rádiózást is 
riporterként.
   Ha már a díjaknál tartunk, kapott egyet a 
„Minőségi újságírásért” is, amelynek témája a 
petesejt adományozással kapcsolatos törvényi 
ellentmondások feltárása volt. Merőben más, mint 
a regényei miliője!
    A Helloó, Londonban például tovább „boncolom” 
a béranyaság kérdését, amelynek újságíróként 
itthon is, külföldön is utánajártam, és számos ellent-
mondással találkoztam. A Nők Lapjánál, mint 
minden társadalmi kérdésben, ebben is jó vitapart-
nerek voltak az olvasók. Regényhősök és öreg 
elefántok
   Végül lazításul valamit arról, hogyan vett részt 
Távol-Keleten beteg elefántok ápolásában. Ez a tett 
is a sokoldalú, színes életű Fejős Éva tevékenysége?
    Szerencsés vagyok, mert sokszor töltöttem 
Thaiföldön a szabadságomat. Egy alkalommal 
rátaláltam egy elefánt árvaházra, ahol 
elaggott, munkaképtelen elefántokat próbáltak 
„szocializálni”. A lelküket ápolgatták. Jelentkez-
tem ápolónak és egyből felfogadtak. Az a világ 
sokkal nyitottabb, mint a miénk. Nálunk – 
Magyarországon – legalább 60 féle igazolást 
kértek volna egészségi állapotomról és a 
családi környezetemről. Ott örültek nekem.

Harasztosi Csaba

- Csevegés Fejős Évával -

Kőműves tanulók 
szakmai kirándulása 

Budapesten

„BERETTYÓÚJFALU 
AZ EGÉSZSÉGES VÁROS”
ÉAOP – 5.1.1./D-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

   A berettyóújfalui Eötvös József Szakképző 
Iskola végzős kőműves tanulóiként építőipari 
szakkiállításon vettünk részt a budapesti Syma 
Csarnokban. A rendezvény keretei közt az 
építőiparban egyedülállónak számító 
falazóelem elméleti és gyakorlati bemutatóját 
tekintettük meg. A cég szakemberei egy rövid 
demonstrációval szemléltették, hogy az új 
elemek speciális kialakításának köszönhetően 
sokkal gyorsabban és jobb minőségben készül-
nek el a megtervezett falszerkezetek.
    A bemutatón töltött két óra az elménket, az 
azt követő svédasztalos felszolgálás a testünket 
táplálta. Süteményekkel, szendvicsekkel, 
üdítőkkel és kávéval vendégeltek meg bennün-
ket. A kiállításon még maradt időnk arra is, hogy 
megtekintsük azokat a korábban általunk nem 
ismert technológiákat, amelyeket   napjainkban 
használnak a korszerű házak építéséhez. 
Ráadásul, a legtöbb kiállító apró ajándékokkal 
is kedveskedett, amelyek egy részét szeretteink 
nagy örömére továbbajándékozhattunk. A 
kiállítást követően a budapesti Közlekedési 
Múzeumba vezetett az utunk. Szerencsére  az 
érkezésünkkor mutatták be a 424-es 
gőzmozdony kicsinyített mását működés közben. 
Ez a mozdony a magyar járműipar fénykorának 
büszkesége, és egyben a magyar vasút 
legendája is. 
    A csodás élményt követően a nap fáradalmait 
Budapest egyik legújabb bevásárló- és 
szórakoztató központjában pihentük ki. Az 
utazásig maradt rövid időben lehetetlen volt 
bejárni a hatalmas épületet. Lelkes kísérőnk 
Duró Kálmánné, Valéria tanárnő a nap minden 
pillanatát megörökítette. Ennek eredménye a 
mellékelt kép is. Zárásul szeretnénk  köszönetün-
ket kifejezni a tanárnőnek, mert a munkája 
nélkül nem vehettünk volna részt ezeken a tartal-
mas  programokon.

Garabuczi Gergő 13. osztályos kőműves tanuló

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város 
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Újraélesztést tanultak
Az Arany János Gyermekotthon 11 lakásotthonának 
szakdolgozói számára – Bán Ferencné szervezésé-
ben – a Gróf  Tisza István Kórház Sürgősségi 
Osztályának vezető főorvosa, Korcsmáros Ferenc és 
Katona Gergő mentőtiszt újraélesztési elméleti és 
gyakorlati ismereteket tartott.

    A mintegy kétórás elméleti előadásból a 30 
fős hallgatóság megtudhatta, mi a teendő 
eszméletlen felnőtt vagy gyermek esetében, 
milyen szabályokat kell betartani az 
elsősegélynyújtás során. A láncolat a következő: 
azonnali segítséget kell nyújtani, biztonságos 
helyszínt, fertőzésvédelmet biztosítani, segítsé-
get hívni, s annak megérkeztéig, elsősegélyben 
részesíteni az eszméletlen személyt – részletezte 
Korcsmáros Ferenc. Kiemelte a stressz leküzdé-
sét, illetve a pszichés támogatás fontosságát, 
valamint a fertőzés elkerülését, az 
elsősegélynyújtó részéről. A jellegzetes 
szituációk közt említette a főorvos a roncsolt, 
felborult gépjárművek által okozott közlekedési 
baleseteket, a veszélyes anyagot szállító 
járműveket, az áramütéses baleseteket, 

tűzeseteket, illetve a strandokon bekövetkező 
fulladásos baleseteket. Felhívta a szakember a 
figyelmet a betegvizsgálat fontosságára, amit 
érintés- és hangingerrel kell végezni: megrázni 
és megszólítani az eszméletlen személyt. Ha nem 
reagál a beteg, azonnal segítséget kell hívni, s 
megkezdeni a légútbiztosítást, majd orron vagy 
szájon át a lélegeztetést, illetve a mellkas 
kompresszió alkalmazását. Ezt mindaddig kell 
végezni, amíg meg nem érkezik a mentő. 
    A felnőttek esetében – nyolc éves kor fölött – 
alkalmazzák a félautomata defibrillátort, amely 
nagymértékben megkönnyíti az újraélesztést, 
mert magyar nyelvű utasításokkal adja 
tudtunkra, mi a teendő. 
   A szakdolgozók kérdéseket is feltehettek a 
főorvosnak. Ilyen volt például: égésre lehet-e 
tojásfehérjét alkalmazni. A válasz egyértelműen 
elutasítja ezt a fajta „gyógymódot”, csupán a 
folyóvíz megengedett! Mi a teendő az öngyilkos-
ságra hajlamos gyermekek esetében? – 
hangzott a következő kérdés. Fizikai korlátozás-
sal meg kell akadályozni, ám mindent szigorúan 
dokumentálni kell – húzta alá a főorvos. Az is 
előfordul az állami gondoskodásban élő 
gyermekeknél, hogy stimuláló szereket használ-
nak. Ekkor a legfontosabb, hogy levegőre kell 
vinni a gyermeket, de mindenképpen egészsé-
gügyi szakellátóhoz kell fordulni – javasolta 
Korcsmáros Ferenc, aki azt is kérte a 
jelenlévőktől, hogy minden esetben kísérjék el a 
gyerekeket, hiszen közvetlen környezetük tudja 
leginkább, mi történt velük.               

                                                                

    Játékos tudomány – a fizika csodái címmel 
nyílt április végén interaktív kiállítás a volt 
Megyeháza dísztermében. A kiállítást főleg 
rendhagyó fizika óra keretében látogatták meg 
városunk általános és középiskolás diákjai, de 
természetesen egyénileg vagy családi körben is 
sokan megtekintették. 
      A kiállítási anyag játékos formában ismerteti 
meg a látogatókkal a fizikai törvényszerűsége-
ket, ezáltal szórakozva tanulhatnak a gyerekek, 
az interaktív jelleg ugyanis lehetővé teszi, hogy 
kipróbálják a kiállítási tárgyakat. A kiállítást az 
egy hét alatt több százan tekintették meg, és 
kerültek közelebb ezáltal a fizika izgalmas 
világához

„Csodák Palotája” interaktív kiállítás 

„BERETTYÓÚJFALU AZ EGÉSZSÉGES VÁROS”
ÉAOP – 5.1.1./D-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

   Az általános iskolák felső tagozatosai számára 
hirdettük meg a múzeumi informatikai szakkört, 
melynek során a tanulók megismerkednek a 
Bihari Múzeumban használt technikai eszközök-
kel, a nyilvántartási rendszerrel, multimédiás 
lehetőségekkel, tárgyfotózással, valamint a 
számítógépes adatbázis felépítésével. 

    A programba három iskola csatlakozott: a 
Toldi Miklós Református Általános Iskola, a 
József Attila Általános Iskola Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat és a Széchenyi István 
Tagiskola. A foglalkozások félévente ötször, 
alkalmanként két órában, 10–15 tanuló részvé-
telével a Bihari Múzeumban és az iskolákban 
zajlanak. A szakkör zárásaként egy rendhagyó 
iskolatörténeti kiállítást készítünk, melynek során 
a gyerekek megismerkednek iskolájuk múltjával 
és betekintést nyernek a tablókészítés valamint 
a meghívó szerkesztés rejtelmeibe is.

                     Tóthné Varga Katalin

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

BIHARI VÁNDORTARISZNYA
 – a Bihari Múzeum tanórán kívüli és szabadidős tevékenységei című pályázat 

keretében TÁMOP 3.2.11/10/1-2010-0021

    A megyei önkormányzat égisze alatt működő 
Bocskai Munkabizottság - melynek elnöke Dr. Vitányi 
István országgyűlési képviselő - Bocskai István 
fejedelemmé választásának évfordulóján, április 
19-én emléktáblát avatott szülőházának falán. 
   Györfi Lajos szobrászművész domborműves 
emléktábláját az egykori szülőház - ma a 
Sapientia Egyetem - falán való elhelyezését a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium is támogatta. 
Avató beszédet Halász János államtitkár 
mondott, aki igazi államférfinek nevezte 
Bocskait, aki hol fegyverrel, hol diplomáciai 
eszközökkel védte hazáját, s tett sokat a 
nemzetegyesítésért. A bensőséges ünnepségen 
részt vettek az egyetem vezetői, Kolozsvár 
alpolgármestere, László Attila, hazánk kolozs-
vári főkonzulja, Szilágyi Mátyás, Bodó Sándor 
megyei közgyűlési elnök, Szólláth Tibor 
Hajdúnánás polgármestere, több megyei 
közgyűlési tag, illetve a hajdúszoboszlói Bocskai 
István Hagyományőrző Egyesület tagjai. 
Városunkból Dr. Vitányi István és Kovács Zoltán 
vett részt az emléktábla leleplezésén.

Nyírő Gizella

Bocskai emléktáblát 
avattak Kolozsváron

13 EGÉSZSÉGÜGY - KULTÚRA
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   A Magyar Vöröskereszt szervezésében területi 
elsősegélynyújtó versenyt rendeztek meg a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában április 
18-án. A versenyt a Berettyóújfalui Területi 
Vezetőség Elnöke, Dr. Illés-Tóth József nyitotta 
meg. A csapatok két korosztályban versenyez-
tek elméleti és gyakorlati feladatokat 
megoldva. A feladatokat a Gróf Tisza István 
Kórház Sürgősségi Osztály Vezető főorvosa, Dr. 
Korcsmáros Ferenc dolgozta ki, és készítette fel 
a zsűri tagjait, illetve az imitátorokat. A verseny 
során a Vöröskereszt  elmúlt 150 éves 
történetéből, és a napjainkban végzett 
tevékenységéről is bizonyíthatták ismereteiket a 
résztvevő fiatalok. A győztes csapatok a megyei 
versenyen, Hajdúszoboszlón folytatják a versen-
gést, ahol eldől, hogy kik juthatnak el a zánkai 
országos megmérettetésre.
  Az általános iskolai kategória I. helyezett 
csapata: II. Rákóczi F. Ált. Isk. Hunyadi Mátyás 
Tagiskola, Berettyóújfalu, Felkészítő tanár 
Oroszné Tutor Erzsébet, csapattagok: Török 
Laura, Szász Kitti, Szász Tímea, Borsós Kristóf, 
Veres Sándor.
   A középiskolai kategória I. helyezett csapata: 
I. Rákóczi György Gimnázium és SZ.K.I.., Derecs-
ke. Felkészítő tanár: Bak Enikő, csapattagok: 
Brinkmann Patrik, László Károly, Bede Zoltán, 
Takács Tamás, Fazekas Kitti.
A győztes csapatok vándorkupát vihettek el 
iskolájuk számára, amelyet egy évig birtokol-
hatnak.
              

   

További hírek: Szuper-gyűjtést szervezünk 
2011. május 7-én (szombat) a piacnál és a Posta 
előtt, melynek összegét a fogyatékkal élő 
gyermekek táboroztatására fordítjuk. Május 
13-án (péntek) 10.00-14.00 között VÉRADÁS 
lesz a Tesco áruház üzletsoránál (koncessziós-
sor). Május 28-án a Város napján a Vöröske-
resztes sátorban, ingyenes vérnyomás – és 
vércukorszint méréssel, és újraélesztés-
oktatással várjuk az érdeklődőket.
Folyamatosan várjuk a lakossági használt ruha 
felajánlásokat, amit a legrászorultabbak 
körében osztunk szét, érdeklődni irodánkban 
Berettyóújfalu, Kossuth u. 6. sz. Tel.: 54-402-
078, 06-70/330-14-84   

Elsősegély verseny

 Pap Zoltán területi vezető

Mellműtét után is van élet! 
Az Emlő Klub szervezésében – a Gróf  Tisza István 
Kórház Böszörményi Nagy Géza termében – 
divatbemutatóval egybekötött előadásra került sor.

  A megjelenteket Kóti Csaba osztályvezető 
főorvos köszöntötte, aki bejelentette: emlőműtét 
után is van élet, a traumát fel kell dolgozni, s 
tovább lépni azon. Az érintettek megtudhatták, 
hogy a mellprotézishez, a protézist tartó 
termékekhez támogatottan lehet hozzájutni, ám 
vényre kell azokat felíratni.
   Tóth Lászlóné, egy fővárosi cég képviseleté-
ben tartott előadást. Mint fogalmazott, a 
mellműtét utáni rehabilitáció hivatás, melyet 
empátiával és nagyfokú szakmai hitelességgel 
lehet csak végezni. A mellműtét utáni nőiesség 
fenntartása is nagyon fontos. A továbbiakban 
szólt arról, hogy mivel már egyre fiatalabb 
korban jelentkezik a mellrák, nagy hangsúlyt kell 
fektetni a korai felismerésre. Ezért van szükség 

önvizsgálatra, illetve szűrővizsgálatokra. Utóbbi 
kapcsán elmondta: napjainkban a nőknek 
csupán 43 százaléka jelenik meg emlőszűrő 
vizsgálatokon, amely igen alacsony arány. A 
gyógyulás esélyei pedig annál jobbak, minél 
korábban ismerik fel a daganatot – húzta alá. A 
gyógyítás sebészi beavatkozással történik, 
részleges vagy teljes emlőeltávolítással. Ma már 
egyre inkább emlőmegtartó műtéteket 
alkalmaznak – emelte ki. 
   Az előadás után mellműtéten átesett hölgyek – 
köztük helybeliek is - mutattak be melltartókat, 
fürdőruhákat, a jelenlévők elismerő tapsa 
kíséretében. – Nagy dolog, hogy felmerték 
vállalni önmagukat! - hangzott a széksorok felől.

Nyírő Gizella ,

(x)
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Egészségünk titkairól beszélt a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központ teltházas nagytermében a 
sokak által az „egészségügy fenegyerekének” 
aposztrofált Dr. Lenkei Gábor, április 15-én 
megtartott előadásán.
   Az orvos, aki szembeszállt a gyógyszermaf-
fiával! Többen így ismerik a hazánkban több mint 
100 000 példányban eladott „Cenzúrázott 
egészség” íróját. Az előadás alcíme: „Amit még 
soha nem mondtak el Önnek!” E témakörben a 
csaknem háromórás előadás során hallhattunk 
mindarról, ami az egészséges és teljes élet 
alapjainak megvalósításához kell. Átfogó 
ismertetést kaptunk az egészségünket fenyegető 
legfontosabb tényezőkről, és a hatékony egész-
ségmegóvás lehetőségeiről is. Sokan „vitamingu-
ruként” is ismerik. A témában már számos könyvet 
megjelentetett, legutóbbi oldalain 211 vitaminfo-
gyasztó osztja meg az olvasókkal tapasztalatait.  
A doktor úr azt írja magáról: az oktatásnak, 
előadások tartásának, újabb könyvek írásának és 
a kutatásnak szenteli idejét. Célja, hogy teljesen 
gyógyult, újra teljesen egészséges emberek 
kerüljenek ki a kezei közül.
  Nehéz lenne egy ilyen tartalmas bemutató 
anyagát – melyet egyébként orvosi 
tankönyvekből vett definíciókkal támasztott alá 
Dr. Lenkei – pár sorban összefoglalni. Egy biztos, 
aki ott volt az előadáson valószínűleg más 
szemmel néz ezek után a sóra, a koleszterin- és 
vérnyomás csökkentő gyógyszerekre, úgy 
összességében a gyógyszerekre, na meg „az 
okos narancsra”.

Rácz Katalin 

A betegség elkerülhető, az egészség megóvható
Dr. Lenkei Gábor Berettyóújfaluban

 „Útkereső” – a Berettyóújfaluban és a 
környező településeken élő hátrányos 
helyzetű munkanélküliek vagy inaktív 
személyek munkaerő-piaci esélyeit és 

társadalmi beilleszkedését elősegítő projekt
TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0092

  Másfél évvel ezelőtt kezdődött az a projekt, 
melynek záró konferenciájára a napokban került 
sor. A projekt konkrét célja a Berettyóújfaluban, 
Szentpéterszegen, Gáborjánban és Hencidán élő 
hátrányos helyzetű aktív korú embereknek olyan 
szolgáltatások nyújtása, amelyek eredményeként 
foglalkoztathatóságuk esélye megnő.
  A program megvalósításának fő helyszíne 
Berettyóújfalu, a Bihari Szociális Szolgáltató 
Központ. Projekt időtartama: 2009.11.01 - 
2011.04.30
A cél az volt, hogy az egyénekkel elért eredmé-
nyek modellként szolgálhassanak a munkané-
lküliek családján keresztül a felnövekvő nemze-
déknek, illetve más munkanélküliek számára is.  
   A foglalkozásokat 2 turnusban - helyi és vidéki 
csoport - vezették a magas csoport létszám 
elkerülése miatt. A programban 3 alkalommal 
üzemlátogatást szerveztek: a Hajdú Gabonába, 
a BERIV ruhagyárba és a Bihari Hulladék-
gazdálkodási Kft-be.
A projekt összköltsége: 45.926.220 Ft
Kedvezményezett: Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata Közreműködő szervezet: ESZA 
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.                                            

KEDVES EGÉSZSÉGÉRE!
    

    Képzeljük el, ülünk a világ leggyorsabb 
vonatán, ami 431 km/órás sebességgel halad. 
Pokoli a száguldás. Mit látunk, ha kitekintünk? 
Miért van erre a gyorsaságra szükségünk?  
Sokunk élete hasonló módon zajlik. Sietünk. 
Hová és miért? Ennek eredménye lehet, hogy 
nincs időnk magunkra, elégedetlenek vagyunk, a 
szeretetünket nem juttatjuk kifejezésre, nem 
figyelünk a táplálkozásunkra, az egészsé-
günkre. Megbetegszünk.
   A betegség mindig jelzés, hogy valami nincs 
rendben a gondolatainkkal, a lelkünkkel.  Van 
lehetőségünk másként szervezni az életünket? 
Természetesen. A mi döntésünk, hogy milyen 
minőségben létezünk. Három dolog az, ami 
alapvetően segít, hogy szépen éljünk magunkkal 
és a külvilággal. Tiszta és pozitív gondolatok, 
egészséges táplálkozás és mozgás.
Ez utóbbi egy speciális formája a Callanetics. 
Ezt a tornát Callan Pickney alkotta meg. Nincsen 
benne ugrálás, hirtelen mozdulat. Ezért 
végezheti bármely korosztály, testsúlytól 
függetlenül. A mozgás 5 alapelvre épül: 
medencebillentés, 1 cm-es mozgások, egyszerre 
egy izom dolgozik, fájdalommentesség és 
egyéni a haladási tempó. Kitartással és a 
gyakorlatok helyes elsajátításával elérjük a 
közérzetünk- és a tartásunk javulását, alakvál-
tozást, ami cm-ekben mérhető. A torna 
„mellékhatásai”: az izmok erősödése, főként a 
medence izmaiban, nő az általános teherbírás,  
fokozódik a koncentráló képesség, megszűnik az 
inkontinencia, nyugodtabbak leszünk … Ezt a 
mozgásformát végezhetik mozgásszervi 
problémával rendelkező emberek és kismamák 
is. Sőt férfiaknak is ajánlott.
    Szeretettel várok minden érdeklődőt hétfőn és 
szerdán 19 órától a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában az 1 órás tornára. Bővebb információ: 
www.ragalyinora.hu, 06-70/628-60-97. Irodal-
mi ajánló: A gyógyító erő (Emil Coué), Testünk 
üzenetei (Kurt Tepperwein), A viskó (Paul Wm. 
Young)

Csehné Ragályi Nóra

Remekül szerepelnek a BUSE 
gyerek labdarúgói

Az első  Aqua-Palace teremlabdarúgó tornán 
Hajdúszoboszlón az U-7-es korosztályban 
berettyóújfalui siker született. Az öt csapatot 
felvonultató összecsapáson körmérkőzések 
alapján dőlt el a végeredmény. A BUSE gyerek 
labdarúgói a nagy rivális Hajdúszoboszlót 
utasították maguk mögé és elnyerték a torna 
legjobb játékosa címet is Bagdi Róbert szemé-
lyében.
A következő szintén ötcsapatos tornára 
Hajdúböszörmény városában került sor, ahol 
nem sikerült az élen végezni, de egy igen 
küzdelmes és tanulságos tornán vehettek részt a 
gyerekek, mely jól szolgálta a tanulást és a 
szórakozást egyaránt. A második helyezés is 
szép eredmény, ahogyan Bagdi Róbert gólkirá-
lyi címe is (hat gól).
Az U-7-es korosztály mellett U-9-es és U-11-es 
csapataink is nagyon szép eredményeket érnek 
el a különböző tornákon. Tusz Attila a csapatok 
edzője saját véleményét is közzétette a 

szerepléssel kapcsolatban:
- A városnak ezekre a gyerekekre van és lesz 
szüksége. Rájuk kell alapozni a jövőt és amint az 
eredmények mutatják érdemes is. A közelmúlt-
ban az iskolákban és óvodákban egy felhívást 
helyeztem ki, ahol 2002. és 2006. között 
született gyerekek jelentkezését várom ezen 
nagyszerű közösségünkbe. Itt megismerkedhet-
nek a labdarúgás alapjaival és rengeteg játék 
vár rájuk. A szülők támogatása nélkül nem 
szerepelhetnének ilyen jól a gyerekek, hiszen ők 
szerezték be a szükséges technikai eszközöket 
így minden feltétel adott a magas szintű 
edzésmunkához. Külön köszönetünket fejezzük ki 
Balázs Gábornak, aki az U-9-es korosztályt egy 
garnitúra mezzel szerelte fel. Természetesen az 
egyesület vezetése is mindent megtesz az ideális 
körülmények megteremtéséért.
- Büszkék lehetünk ezekre a labdarúgó palán-
tákra, mert tanulni lehet még a felnőtteknek is 
tőlük. A BUSE eredményesebb száz évének 
záloga lehet, hogy hogyan „gazdálkodik” a 
mostani és a közeljövő tehetséges labdarúgó 
gyerekeivel.                                              R. S. 

Bihari Futóverseny
2011. május 28. /szombat/, 13.00 óra
Rajt/cél: Berettyóújfalu, Szent István tér

Berettyóújfaluban nagy hagyománya 
van a futásnak. 
Sokan kocognak a folyóparton 
vagy az utcákon.
A versenyen mindenki indulhat 
nevezési díj nélkül, 
az első három helyezett, minden 
korcsoportban 
díjazásban részesül.

(x)

(x)
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Célkitűzés a negyedik hely 
megszerzése

A tavaszi kézilabda szezont két új igazolással 
kezdtük. Gurbai Fanni és Fülöp Annamária 
személyével szerettük volna erősíteni a csapatot. 
A bevételi oldalon „két emberrel” a kiadási 
oldalon viszont három fővel számolhatunk. Hajdú 
Magdolnára vállsérülése miatt műtét vár, Dede 
Katalin Budapesten kapott munkát Csendes 
Viktória pedig Győrbe egy NB II-es alakulathoz 
igazolt.
Fülöp Annamária balszélső, Gurbai Fanni 
balátlövő poszton fog szerepelni, ő a DVSC 
ifiből „öregedett ki”. Már az edzőmérkőzéseken 
lehetett látni, hogy erősítést jelentenek a gárda 
számára. Valóban a lejátszott első öt mérkőzés 
alapján elmondhatom, hogy beváltották a 
hozzájuk fűzött reményt. Az alap célkitűzés a 
negyedik hely megszerzése (12 csapat). 
A nyitó mérkőzés rögtön az első helyezett ellen, 

a DSI lányaival zajlott. Igazi erőfelmérő 
mérkőzésnek ígérkezett és csapatom hozta is az 
általam elvárt formát. Az első félidőben sikerült 
meglepni ellenfelünket, mindössze egy gól volt a 
különbség, a második félidőben azonban már 
kijöttek hibáink. A végén ötgólos különbséget 
realizáltunk, de volt tartása a csapatnak és 
elértük célunkat ezen a mérkőzésen.
Hazai pályán következett Komádi, amely 
mérkőzés igazi presztízcsatának bizonyult. A 
vártnál nehezebben kerekedtünk felül és 
igazából a második félidő elején ment jól a 
játék.
A Földest könnyedén vertük idegenben, majd jött 
egy igazi rangadó a Balmazújváros ellen. Végig 
uraltuk a mérkőzést, egyedül az ötvenedik perc 
környékén volt egy kis megingásunk, de egy 
remek végjátékkal 26:20-ra megnyertük a 
mérkőzést.
Sajnos ismét elért minket egy hullámvölgy, 
helyezés szempontjából nagyon értékes 
mérkőzést veszítettünk Nagyhegyes ellen. 
Idegenben játszottunk, ahol mind támadásban 
mind védekezésben átlagon alulit nyújtottunk. 
Vezéregyéniség sem akadt ezen a napon, aki a 
hátára vette volna a csapatot a bajban.
A hátralévő hat mérkőzésen tíz pont megszer-
zése a cél. A DVSC gárdáját kivéve mindenkit le 
kell győznünk a negyedik hely megszerzéséhez, 
amire egyébként reális esélyünk van. 

Bencze Zoltán

Sporteredmények
Futsal NB I.

Nyíradonyi Huszárok – MVFC 4:7
MVFC – Colorspectrum Aramis 7:2

MVFC – Cső Montage 5:1

Futsal Magyar kupa döntő
Gyöngyös 800 néző

MVFC – Rába Eto 0:9 (0:6)

Labdarúgás NB III.
BUSE – Kótaj 0:1
BUSE – Ibrány 0:1

Püspökladány – BUSE 3:1
BUSE – Balkány 0:2

NB II. U-19
BUSE – Makó 1:4

Grosics Akadémia (Gyula) – BUSE 7:0
BUSE – Tisza Volán (Szeged) 2:3

NB II. U-17
BUSE – Makó 0:7

Grosics Akadémia (Gyula) – BUSE 19:0
BUSE – Tisza Volán (Szeged) 1:4

U-13
BUSE – Hosszúpályi 7:0

BUSE – Nagyhegyes 17:0

Kézilabda
Férfi NB II. alsóházi rájátszás

Nyírbátor – BMSE 32:23
Mezőtúr – BMSE 20:19

Nádudvar – BMSE 21:22

Ifi
Nyírbátor – BMSE 26:35
Mezőtúr – BMSE 33:33

Nádudvar – BMSE 17:21

Női megyei
BMSE II. – Földes 21:28
BMSE I. – Komádi 28.25
Földes – BMSE I. 19:30

Balmazújváros – BMSE II. 47:11
Nagyhegyes – BMSE II. 37:10
BMSE I. – Balmazújváros 26:20
Nagyhegyes – BMSE I. 28:20

Hajdúszoboszló – BMSE II. 21:22

BUSE sorsolás
05.14. szombat  16:30 CIGÁND – BUSE
05.22. vasárnap 17:00 BUSE – LÉTAVÉRTES SC 97’
05.28. szombat   17:00 ÚJFEHÉRTÓ – BUSE
06.05. vasárnap 17:00 BUSE – BAKTALÓRÁNTHÁZA
06.11. szombat   17:00 TUZSÉR – BUSE

A BELÉPŐK 500 ÉS 300 FORINTOS ÁRON 
VÁSÁROLHATÓK MEG
A JEGYPÉNZTÁRBAN.

HAJRÁ BUSE!!!

 

 

Nézze a Berettyó Televízió adását az Interneten is: www.berettyotv.hu

Sportmászás 2010/2011
Bár az iskola felújítások miatt a nyári és kora 
őszi időszakban mászófal nélkül edzettek a 
SZIRT Sport Egyesület sportolói a tavalyihoz 
hasonló szép eredményeket értek el a Diák 
Olimpia Sportmászó döntőn. (2010 Kiskunfél-
egyháza: Fekete Orsolya Arany János Gimná-
zium ezüstérem, Szabó Dóra Széchenyi István 
Tagiskola bronzérem, Papp Dóra Széchenyi 
István Tagiskola 4. helyezés, Orosz Máté József 
Attila Ált. Iskola 4. helyezés, Papp Anna II. 
Rákóczi Ferenc Ált. Iskola 5. helyezés, Carvalho 
Diána Széchenyi István Tagiskola 6. helyezés, 
Borsós Kristóf Hunyadi Mátyás Tagiskola 6. 
helyezés). A sikeres nyári edzőtáborozás után 
(Bükk, Kis-Dédes) rendszeresen edzettek vasúti 
hídpilléren, hazai (Abasár), s bihari sziklafala-
kon (Vársonkolyos, Révi-szoros, Székelyjói 
Sas-bérc). A felújított tornaterem megújult  
mászófalán több, mint ötven résztvevővel  
rendezték meg az adventi Diák Olimpia Városi 
Döntőt. A rendezvény az egyesület szülői 
gárdájának, illetve a Széchenyi István Tagiskola 
nevelőtestületének köszönhetően az elmúlt 
évekhez hasonlóan jó hangulatú és magas 
színvonalú volt.  A 2011. január 16-17. -én 
zajlott az Országos Diák Olimpiai döntő, ahol a 
berettyóújfalui mászók tovább öregbítették a 
sportágban már megalapozott jó hírnevüket:
Kurtán Kitti József Attila Ált. Isk. ezüstérem, 
Szabó Dóra Széchenyi István Ált. Isk. bronzérem, 
Papp Dóra Széchenyi István Ált. Isk. bronzérem, 
Orosz Máté József Attila Ált. Isk. 4. helyezés, 
Dózsa Zoltán József Attila Ált. Isk. 4. helyezés, 
Erdei Vanda Széchenyi István Ált. Isk. 6. 

helyezés, Király Balázs Széchenyi István Ált. Isk. 
7. helyezés, Papp Rebeka József Attila Ált. 
Isk.10. helyezés.  Külön örömet jelentett az elmúlt 
évek során elvégzett munka eredményeként az, 
hogy Szabó Dóra és Papp Dóra a Széchenyi 
István Tagiskola tanulói ebben az évben elnyer-
ték „Hajdú Bihar megye Jó Tanuló Jó Sportolója” 
oklevelet is. 

A fenti eredmények azért is figyelemre méltóak, 
mert az egyesület működtetése ebben az évben 
szinte teljes egészében a bázis iskola és a szülők 
támogatásának köszönhető, illetve országos 
szinten a legkisebb sportmászó fal felülettel 
rendelkezik. 
Legutóbbi eredmények: RISZI Országos Sport-
mászó Kupa Szolnok 2011. február: Szabó 
Dóra Széchenyi István Tagiskola 4. helyezés, 
Orosz Máté József Attila Ált. Isk.6. helyezés,  
Dózsa Zoltán József Attila Ált. Isk. 4. helyezés, 
Erdei Vanda Széchényi István Ált. Isk. 4. 
helyezés, továbbá Ujjerő Boulder Magyar Kupa 
Budapest 2011. március: Rácz Máté Tóth Árpád 
Gimnázium aranyérem.

Szarka István

Hirdessen 
a 

Bihari Hírlapban!
Tel.: 54/500-023


