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ÖNKORMÁNYZAT

Kiegyensúlyozott az idei költségvetés
Törvényi kötelezettségeinek eleget téve, az
önkormányzat február 27-i ülésén elfogadta a
város 2014. évi költségvetési rendeletét.

Idei soron következő ülésén városunk képviselői a mezősasi képviselőkkel közösen - együttes
ülésen elfogadták a Berettyóújfalui Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését.
A polgármesteri jelentés elfogadása után
tértek át a város ez évi költségvetési rendeletének megtárgyalására. Elöljáróban Muraközi
István elmondta: az idei az utolsó, amit ebben az
összetételben készített el a képviselő testület. A
bevételt növelő és kiadást csökkentő intézkedéseknek, valamint az állami konszolidációnak
köszönhetően kiegyensúlyozott költségvetést
fogadtak el. Az önkormányzat adósságállományának jelentős csökkenése mellett a saját
bevételek (iparűzési adó, gépjármű adó itt
maradó része) lehetőséget nyújtanak a biztonságos feladatellátásra. Számít még az
önkormányzat az ingatlanpiaci forrásokból
származó bevételekre is a tulajdonában lévő

Sportlétesítményeink
fejlesztése a cél
A Kabos Endre Város Sportcsarnok és a
BUSE-pálya felújítását célozza az a két pályázat,
melyek benyújtási határidejének közelsége miatt
tartott rendkívüli ülést Berettyóújfalu képviselőtestülete február 13-án.
A sportcsarnok tetőfelújítására a Belügyminisztérium által megnyitott keretből van lehetőség 20
millió forint igénylésére, mely 80 százalékos
intenzitású támogatást jelenthet, és a későbbi,
esetleges nagyobb összegű, átfogó pályázatok
benyújtását sem érinti negatívan. Itt a pályázó az
önkormányzat, mely az idei költségvetésébe
azóta be is építette a szükséges önrészt. A
Berettyóújfalui Sportegyesület maga kíván
pályázni az MLSZ által kezelt programra, mely
összesen 90 százalékos támogatottságú, az
önerőt az egyesület adja hozzá. Az önkormányzatnak tulajdonosként kellett ehhez hozzájárulnia,
így sikeres pályázat esetén megtörténhet a pálya
öntözőrendszerének korszerűsítése, a futópálya,
az edzőpálya és a lelátó rekonstrukciója,
valamint a vizesblokkok felújítása, bővítése.
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ingatlanok értékesítésével. Pozitívuma az idei
költségvetésnek továbbá az, hogy működési
hitelt nem terveztek be. Tisóczki József, a
pénzügyi bizottság elnöke, szóbeli kiegészítésében elmondta: karcsú, de minőségi
költségvetési rendeletet sikerült elkészíteni,
melynek eredményeként a működőképesség biztosítására, a jelentősen csökkenő
hitelállomány kezelésére, a szállítói követelések teljesítésére a pénzügyi fegyelem
maradéktalan betartása mellett van lehetőség. Török Istvánné, a Vass Jenő Óvoda és
Bölcsőde intézményvezetője felszólalásában annak adott hangot, miszerint ilyen
kiegyensúlyozott gazdasági évet nem
kezdtek még, mint a mostani, amiért
köszönet illeti az önkormányzatot.
Elfogadták a képviselők az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletére, valamint eladására vonatkozó rendeletet. A leglényegesebb változás, hogy csak
összkomfortos lakásokat jelölnek ki értékesítésre, amelyeknek vételára a forgalmi érték
korábbi 60 százaléka helyett 95 százalék lesz.
Amennyiben a vevő a vételárat egy összegben
kifizeti, úgy a kötelezően befizetendő 20
százalékos vételárrész levonása után fennmaradó összegből a bérbeadó 10 százalékos
kedvezményt ad. Az eladásra kijelölés feltétele
az, hogy a bérlő legalább öt éve rendelkezzen
a lakás bérleti jogával – részletezte Dr. Ökrös
Zoltán főjegyző. Elfogadták a képviselők a
temetői szolgáltatási díjakat is. Hozzájárultak a
Berettyóújfalu - Nagyvárad közötti kerékpárút
építése című pályázat BM által kiírt EU Önerő
Alaphoz történő 9 millió forint összegű támogatás benyújtásához.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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Tisztelt Lakosság!
Az elektromos hálózat mentén gallyazás/
fakivágás várható!
Az E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a Tajtavill Kft.-t
(Debrecen, Ozmán u. 7.) mint vállalkozót, bízta
meg a tulajdonában lévő villamos hálózatok
vezetékei mentén, a biztonsági övezeten belüli fák,
bokrok, magasabb növényzet eltávolításával,
gallyazásával. Az E.on Tiszántúli Áramhálózati
Zrt. fenti megbízást, a vállalkozó részére a
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
Törvény illetve a biztonsági övezetről
szóló122/2004 (XI. 15.) GKM rendelet alapján
adta ki. A rendelet részletei:
1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény (VET) 2011. X. 1. napjától hatályos,
„gallyazás”-ra vonatkozó módosítás alapján: 124.
§ 2. pont: „ … a közcélú hálózat, termelői vezeték,
magánvezeték vagy a közvetlen vezeték mentén
lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet
eltávolíthatja, a felsorolt tevékenységek elvégzése
céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra
beléphet…..”
2. A biztonsági övezet terjedelme (122/2004. (X.
15.) GKM rendelet szerint: „1-35 kV névleges
feszültségszint között 5 méter, de a vezeték azon
szakaszán, amely belterületre és fokozott biztonságra
vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5
méter … 1000 V alatti kisfeszültségű föld feletti
csupaszvezeték esetén 1 m.”
A biztonsági övezetbe soha, semmilyen körülmények között, a legnagyobb viharban sem kerülhet
gally/fa. Ahhoz, hogy 22000 volt biztonsági
övezetébe soha ne kerüljön gally/fa, a szélső
vezetékhez mérten legalább 5-6 méteres függőleges űrszelvényt kell kitakarítani. Tovább, hogy 400
volt esetében a biztonsági övezetbe, soha ne
kerüljön benövés, gally/fa a szélső vezetékhez
mérten legalább 2-3 métert kell kitakarítani.
3. „A biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs,
vagy egyéb fa telepíthető, illetve akkor hagyható
meg, ha véglegesen kifejlett állapotában 22 000
VOLT névleges feszültség esetén 2 méternél, 400
VOLT esetén 1,25 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az
áramvezetőt.” (A szélsőséges időjárási viszonyok
mellett sem közelítheti meg)
- Ahhoz, hogy ezek a távolságok a legnagyobb
viharban is tarthatóak legyenek, sokkal nagyobb
távolságot kell mérlegelni, mint ahogy azt a 2
m/1,25 m jelzi, mert a fák nőnek és hajlékonyak.
- Nem maradhat a vezeték biztonsági övezete
alatt semmilyen gyorsan növő fa: pl: akác, nyár, fűz
stb. Ezeket a fákat, tekintettel a gyors növekedési
sajátosságukra, ki kell vágni, nem elegendő a
gallyazásuk!)
- A gyümölcsfák nagy része sem maradhatna a
vezeték alatt, mivel véglegesen kifejlett állapotukban túlnövik a vezetéket, a lakosokra való tekintettel viszont, abban az esetben maradhatnak a
vezeték környezetében, ha nagyfokú gallyazást
végzünk rajtuk. (sok esetben a fákat ketté kell
vágni és fa formájúra le kell kerekíteni, hogy az
egy év alatt gyorsan növő vízhajtások se érjék el a
vezetéket a következő évi gallyazásig.)
Tisztelt Lakosság! Szélsőséges időjárási viszonyok
egyre gyakrabban fordulnak elő térségünkben. A
zavartalan villamosenergia ellátás érdekében
kérem, segítsék dolgozóink munkavégzését,
mindenkor szem előtt tartva az élet és vagyonbiztonságot.

AKTUÁLIS
Kolozsvár szívében, a Fő téren álló magyar főkonzulátus rendezvénytermében
köszöntötte századik születésnapján Cs. Erdős Tibor festőművészt a városból,
Erdély több pontjáról, illetve a bihari szülőföldről összegyűlt közönség.

Cs. Erdős Tibor 100 éves
A gazdag életművet ez alkalomból egy átfogó kiállítás is reprezentálta,
melyet Kolozsi Tibor szobrászművész, a Barabás Miklós Céh elnöke és
Németh Júlia műkritikus ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Az est házigazdája, Magdó János főkonzul köszöntése után a szakma képviseletében Ioan
Horvath Bugnariu grafikusművész, a Képzőművészeti Egyetem tanára
méltatta a páratlanul gazdag és változatos életművet. Az
Aba-Novák-tanítványt, aki két határvonás után is Erdélyt választotta.
Kolozsváron társalapítója lett a képzőművészeti akadémiának, majd pedig
színházi vezető díszlettervezőként kamatoztatta művészi tehetségét és
gyakorlati ismereteit, leginkább ismertté és elismertté pedig portréfestészete tette, melynek tökélyre fejlesztése saját bevallása szerint már „majdnem
isteni attitűd”.
Muraközi István, a szülőfalu polgármestereként kiemelte, hogy bár három
éve díszpolgára az ünnepelt Berettyóújfalunak, személyesen most, a „második száz év kezdetén” van alkalmuk először találkozni. Ehhez pedig rangos
helyszín, és még rangosabb alkalom adatott most meg. Cs. Erdős Tibort
kiállításán és egy korábbi filmfelvételen keresztül már megismerhették a mai
újfaluiak. Márciusban pedig sor kerülhet az itthoni köszöntésre, ahol
bemutatják a városnak a művész által a közösség számára ajándékozott
alkotásokat. Születésnapi ajándékként többek között a város egy „részletét”, Kurucz Imre szobrászművész Báthori Gábort ábrázoló kisplasztikáját
nyújtotta át Muraközi István.
Maga az ünnepelt is megszólalt, és gyermekkori anekdotákkal fogalmazta meg a művészi tevékenység lényegét: „A gyermek nagyon együtt él az
élettel, a mindennapokkal. A művészet pedig az, ha ezeket az élményeket
felnőttként, idős korában is tudja reprodukálni”.
Az alkalom zárásaként Béres Melinda és Márkos Albert hegedűvészek
egyik legkedvesebb muzsikájával, Bartók-darabokkal köszöntötték az
immár kortalan mestert.
Kolozsvári István

A Bihari Hírlap valamennyi kedves
hölgyolvasójának Boldog Nönapot Kíván
Dr. Vitányi István

Boldog Nőnapot Kíván
Muraközi István
polgármester

Fotó: Kogyilla Zsolt
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A szép magyar beszéd követei
A Nadányi Zoltán Művelődési Központ szervezésében bonyolították le a
Kazinczy-versenyt, melyen a helyi általános iskolák mellett a zsákai intézményből
is voltak résztvevők.
A diákok két kategóriában – 5-6., illetve 7-8. o. – olvasták fel szabadon
választott szövegüket, majd a kötelező szöveg következett. Az előbbi kategória felolvasói A tihanyi visszhanggal birkóztak meg, míg utóbbiak Balogh János:
A megsebzett bolygó című szövegével. A Kapornai Andrásné, Nyírő Gizella és
Hevesi Gyula alkotta zsűri az eredmény meghozatalakor - többek között - a
következő szempontokat vette figyelembe: életkornak megfelelő volt-e a
választás, mennyire tudta átélni a felolvasó a szöveget, helyesen artikulált-e,
megfelelően hangsúlyozott-e, milyen volt az előadás összhatása. Az ítészek
szerint a következő sorrend született:

5-6. osztály: 1. Molnár Erika, Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Zsáka. Felkészítő tanár:
Pappné Nagy Anna. 2. Garabuczi Zsóka, Széchenyi István Tagiskola, Berettyóújfalu.
Felkészítő tanár: Aranyiné Csalánosi Csilla. Megosztott 3. Tóth Tímea Márta, József Attila
Általános Iskola, Berettyóújfalu. Felkészítő tanár: Cseke Szilvia. Bohács István, II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu. Felkészítő tanár: Berekméri-Varró Klára.
7-8. osztály: 1. Papp Balázs, Széchenyi István Tagiskola, Berettyóújfalu. Felkészítő tanár:
Aranyiné Csalánosi Csilla. 2. Tóth Regina Petra, József Attila Általános Iskola, Berettyóújfalu. Felkészítő tanár: Kiss Tamás. Megosztott 3. Nagy Viktória, Kölcsey Ferenc Általános
Iskola, Zsáka. Felkészítő tanár: Pappné Nagy Anna. Garamvölgyi Petra, II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola, Berettyóújfalu. Felkészítő tanár: Teberánné Körtvélyesi Éva.

Az idei galambkiállításon is több tucat serleg és oklevél talált gazdára,
köszönhetően a felvonultatott sok, különleges galambnak és egyéb
kisállatnak. A díjak átadásán Dobai Imre egyesületi elnök mellett részt
vett Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő és Muraközi István polgármester.
/Papp Máté/

Az első helyezett – Papp Balázs – részt vesz a Karcagon vagy Kisújszálláson
megrendezendő regionális versenyen.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő jóvoltából, kellemesen indult
február első hétvégéje városunk kisdiákjai számára. Bodnár Attila és
felesége, Pap Rita átutazóban megálltak városunkban, s az egykori
teniszpartner, Vitányi István kérésére, fergeteges koncertet adtak a Fráter
László teremben.
/Nyírő Gizella/

Választási tájékoztató
A 2014. április 06. napjára kitűzött országgyűlési
választással kapcsolatban a választópolgárokat az
alábbiakról tájékoztatom:
1./A Hajdú-Bihar Megyei 04. Országgyűlési Egyéni
Választókerület Választási Bizottság választott tagjai:
Dr. Horváthné Dr. Nagy Ibolya Mária elnök
Porkoláb Lajosné dr. elnökhelyettes
Dr. Gömöri György tag
Mikóné dr. Szajlai Edit póttag
Daróczi Lajosné póttag
Az országgyűlési egyéni választókerületi választási
bizottságok hivatali helyiségének címe: 4100
Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
telefonszáma: (54) 505-415
fax száma: (54) 505-440
e-mail címe: polghiv@berettyoujfalu.hu
2./Választási iroda:
Hajdú-Bihar Megyei 04. sz. Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Iroda
Vezetője: Dr. Ökrös Zoltán jegyző
Címe: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. 17-19.
Telefonszáma: (54) 505-415
Fax száma: (54) 505-440
E-mail címe: polghiv@berettyoujfalu.hu
A Választási Információs Szolgálat az alábbi helyen
és időben érhető el:
Személyesen: Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. fsz.
13. sz. iroda
hétfőtől – péntekig munkaidőben
Telefonon: (54) 505-458
E-mail címe: valasztas@berettyoujfalu.hu
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3./Szavazás külföldön
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön
szeretne élni a választójogával, annak a választás
kitűzése után, legkésőbb a szavazást megelőző
nyolcadik napon (2014. március 29-ig) kell kérnie
felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti polgármesteri hivatal választási irodáján. A kérelem benyújtható személyesen,
levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy – ügyfélkapus regisztráció esetén – a www.magyarorszag.hu
honlapon.
A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel
rendelkező választópolgárok kizárólag Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem.
4./ Szavazás átjelentkezéssel:
Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, akik a
szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi
lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni.
A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi
választási irodában (de személyes ügyintézés esetén a
bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi választási
irodában is) lehet intézni legkésőbb a szavazást megelőző péntek (2014. április 4-én) 16 óráig. A helyi választási
iroda vezetője (vagyis a jegyző) papíralapú igazolást
nem ad ki, hanem közvetlenül felveszi a választópolgárt
az érintett szavazókör névjegyzékébe.
Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti
jelöltekre lehet szavazni!
5./ Szavazás mozgóurnával:
Mozgóurnát kérhetnek azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok, akik mozgásukban
egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt
akadályozottak.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi
szempontok miatt) kéri, annak a kérését a HVI, illetve
a szavazatszámláló bizottság elutasítja.
Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon
2014. április 4-én (pénteken) 16.00 óráig attól a
helyi választási irodától, a szavazás napján 2014.
április 6-án (vasárnap) 15 óráig pedig attól a
szavazatszámláló bizottságtól írásban lehet igényelni,
ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben
„hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag
mozgóurnával!
6./ Tudnivalók a szavazásról:
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben
szerepel.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal,
útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a
lakcímét.
A választópolgár a fentiek után megkapja a
lebélyegzett szavazólapo(ka)t, az átvételt aláírással
igazolja.
Az országgyűlési választással kapcsolatos információk és nyomtatványok a www.valasztas.hu oldalon, a
04. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületet érintő
információk a www.berettyoujfalu.hu oldalon is
elérhetők.
Dr. Ökrös Zoltán
Hajdú-Bihar Megyei 04. sz. OEVK Választási Iroda
Vezetője

Az iskolaalapítóra emlékeztek
Az 1989-ben létrejött Szabó Ferenc Alapítvány idén is megemlékezett a
berettyóújfalui gépírás alapítójáról, Szabó Ferencről.
Az Arany János Gimnázium aulájában elhelyezett emléktáblánál a
leszármazottak, a polgármester, a város kulturális menedzsere, a KLIK
képviselői, egykori és mai tanítványok, kollégák körében Daróczi Lajosné,
az alapítvány kuratóriumi elnöke tartott rövid köszöntőt, majd versszavalatok után Erdeiné Bán Ilona, a 40 éve végzett egykori növendék emlékezett
meg Szabó Ferencről. Az emléktábla koszorúzását követően beszámolót
hallgattak meg a jelenlévők az alapítvány működéséről. Kiderült: az elmúlt
15 év alatt meghirdetett versenyeken 2400 diák vett részt, közülük 640-en
kaptak díjat. A mostani díjkiosztón 46 tanuló részesült oklevél elismerésben, illetve tárgyjutalomban. Hat kategóriában – gépírás, korrektúra,
szövegszerkesztés, helyesírás, illem, etikett, protokoll és idegen nyelvek –
hirdettek eredményt. A három kategóriában is győztes Nagy Mónika
vehette át a vándorserleget.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
hirdetés

Fotó: Kocsis Attila

fizetett politikai hirdetés
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Orbán Balázs kegyeleti és temetkezési emlékhelyet avattak
Méltó emléket állítottak az Orbán Balázs Társaság kezdeményezésére február 5-én az
Orbán Balázs téren. Kurucz Imre képzőművész elkészítette Orbán Balázs portré domborműves bronzemléktábláját, Nemes Sándor pedig egy csodálatos jelfát faragott.
Az avató ünnepség a Himnusz a baráti szálakat az oszthatatlan magyar
eléneklésével kezdődött, majd az nemzet elszakított vásznán. Kiemelte a polgárOrbán
Balázs
szülőfalujából, mester Orbán Balázs fő művét, a Székelyföld
Székelylengyelfalváról érkezett Bálint leírását, azt, hogy a tudós, polihisztor neve már
Domokos tanácsos tartott beszédet, életében szimbólummá vált. Zsinórmérték,
melyben kiemelte: nagy tiszteletadás, igazodási pont volt kortársai, majd az utókor
elismerés, kiváltság, érdem, ha valaki- számára – húzta alá. „Az a mód, ahogyan egy
nek jelképet, szobrot, emlékművet nép becsüli az előidőkben érte cselekvőket, a
helyeznek el. A székelylengyel- szolgálattevőket, azokat, akik a köz dolgain
falvaiakat pedig Igazgyöngyösök
elégtétellel és munkálkodtak,
az annak a jelzője is, hogy a
Nagyváradon
büszkeséggel tölti el az a tudat, hogy történeti jelen mennyire érzi közösségnek
a politikus, polihisztor, tudós bronzba önmagát” – idézte az erdélyi történész, Imreh
öntött képmását leplezik le. Ez a István iránymutatását Muraközi István beszéde
tisztelet annak a személynek szól, aki végén.
1881-től haláláig Berettyóújfalu és
környéke népét képviselte a magyar Dr. Nagy Gábor, nyugalmazott kórházigazgató,
országgyűlésben. „Orbán Balázs a az Orbán Balázs Társaság elnöke, meghatódva
társadalom élő lelkiismerete, akinek lépett a mikrofonhoz, s konstatálta, hogy két
sorsa küzdelem az uralkodó iránnyal” szellemi óriás fogja össze a teret: Orbán Balázs
– idézte Jakabos Elek jellemzését, és a kórház névadója, Gróf Tisza István. A
majd a tudós önmagáról megfogal- továbbiakban kiemelte azokat a - mint
mazott jellemét tolmácsolta Bartalis fogalmazott - szellemi lépcsőfokokat, amelyek
Andrea, aki szintén Lengyelfalváról Orbán Balázs életének meghatározói voltak: a
érkezett.
református szellemiségben való nevelkedése, a
forradalom és szabadságharc, a Bach-korszak,
Muraközi István polgármester ünnepi a Kossuth Lajossal való találkozása, közel-keleti
beszédét Orbán Balázs végrendele- útjai, londoni, párizsi évei. Az 1859-es hazatétének felidézésével kezdte: „Család- rése után függetlenségi programmal lett
dal nem lévén megáldva a magyar országgyűlési képviselő, a budapesti parlament
népet tekintem családomnak, s azt is radikálisainak táborát erősítette. 1872-től élete
kívánom fő örökö- végéig tagja volt az országháznak, 1881-től
sömmé
tenni”. haláláig, 1890 áprilisáig Berettyóújfalu
Emlékeztetett
a képviselője volt. Szejkefürdői sírhelye mára
városvezető arra, nemzeti kegyhellyé vált.
hogy közel egy Az emléktáblát és a jelfát leleplezésük után a
éve tűzték ki a történelmi egyházak vezetői áldották meg,
székelyzászlót a illetve szentelték fel, majd a szónokok elhelyezvárosházára szoli- ték a megemlékezés és hála koszorúit.
daritásuk kifeje- A kegyeleti emlékhely szomszédságában nyílt
zéseként, egyúttal meg az Orbán Balázs temetkezési emlékhely,
igazolva azt a amely a városban élők számára kínál lehetőséköteléket,
ami get az urnák díjmentes tárolására mindaddig,
Orbán
Balázs amíg a családoknak megfelelő anyagi lehetősémunkássága által gük nem lesz a hamvak méltó körülmények
a két települést közötti végső elhelyezésére.
összeköti, s ami Az ünnepség a Szederinda Énekegyüttes
most
újabb műsorával ért véget.
kötelékkel erősíti
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Gyertyagyújtással emlékeztek
elhunyt orvosaikra
A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház tragikus közlekedési
balesetben február 15-én elhunyt ideggyógyász orvosaira
emlékeztek meg február 17-én a főépület előtt.
Az este hat órára meghirdetett főhajtásra már félórával korábban érkeztek a tisztelgők, az értelmetlen halál előtt értetlenül és
döbbenten állók. Dr. Béres Rita és Dr. Kovács Márton fotója előtt
százak helyezték el tiszteletük és szeretetük jeléül a mécseseket,
gyertyákat és virágokat. A családtagok, barátok, betegek mellett
a kórház dolgozói, a város önkormányzata, az intézmények
képviselői rótták le kegyeletüket az elhunytak emléke előtt, s
osztoztak a hátramaradottak mérhetetlen fájdalmában.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése Berettyóújfaluban
Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
a 2014.04.28. és 2014.11.02. közti időszakban
a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
próbaüzem jelleggel házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtést valósít meg Berettyóújfalu
területén. A gyűjtési rendszer bevezetése nem
jelent többletköltséget a lakóknak.
Berettyóújfalu Önkormányzata és a Bihari
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. vezetése kéri
a tisztelt lakosságot, hogy csatlakozzanak a
lakossági házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez.
A gyűjtési rendszer megkezdéséhez a Bihari
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai
2 db külön erre a célra szolgáló gyűjtőzsákot
juttatnak el minden háztartásba egy tájékoztató
információs levéllel egy időben a gyűjtési rendszer
bevezetését megelőzően. A zsákok visszapótlását
a szállítást végző dolgozók fogják elvégezni, az
elszállított zsákok mennyiségének megfelelően. Az
üres zsákokat lehetőség szerint a postaládákba,
vagy a kitett kukák fülébe húzva helyezik el.
A szelektív hulladék gyűjtéséhez külön erre a
célra szolgáló zsákot a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatain is kérhetnek ingyenesen.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy csak a szükségleteiknek megfelelő mennyiségű zsákot vigyenek
el és csak szelektív hulladékgyűjtés céljára
használják fel!
A szelektív hulladékgyűjtő zsákok házaktól
történő begyűjtése havi 1 alkalommal történik,
mely időpontokról a Bihari Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. munkatársai által terjesztésre
került tájékoztató levélben, illetve honlapunkon
olvashatnak.
A szelektív hulladékgyűjtő zsákokat külön autó gyűjti
össze, függetlenül a normál szemétszállítástól!
A begyűjtött zsákokat a Berettyóújfalui Regionális
Hulladékkezelő Telep Válogató üzemébe
szállítják, ahol az újrahasznosítható hulladékokat
frakciókra válogatják, majd hasznosítónak
továbbadják újrahasznosítás céljára.
Ételmaradékkal, vegyszerekkel szennyezett
hulladékokat, üveg hulladékokat, kérjük, ne
tegyenek a gyűjtőzsákokba!
Berettyóújfalu területén lévő szelektív szigetek
továbbra is üzemelnek.
Együttműködésükben bízva, tisztelettel:
Simon Péter ügyvezető
Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
Ez a zsák kizárólag kisebb papír-, fém-, és
műanyag csomagolási hulladékok, illetve az italos
kartondobozok gyűjtésére szolgál!
Kérjük, hogy a zsákba csak az alábbi szelektíven
gyűjthető csomagolási hulladékokat helyezze el!

- pillepalackok (PET) laposra taposva
- fóliák, szatyrok, zacskók, zsugorfóliák
FÉMHULLADÉK:
- alumínium italosdobozok (sörös, üdítős)
- konzervdobozok

AMI A ZSÁKBA KERÜLHET:
PAPÍRHULLADÉK:
- újságok, magazinok
- szórólapok
- kisebb papírdobozok (pl: teás, sajtos)
A nagyobb kartondobozok a zsák mellé helyezhetők!
ITALOS KARTONDOBOZOK:
- tejes, gyümölcsleves, többrétegű italos karton
dobozok tisztán
MŰANYAGHULLADÉK:

NEM KERÜLHET A ZSÁKBA:
- Üveg, mert balesetveszélyes!!!
- zsíros, olajos papír
- indigó, matrica
- használt szalvéta, papír zsebkendő
- zsíros, olajos, vegyszeres, festékes flakon
- ismeretlen anyag, szemét
- hungarocel
A zsákba csak tiszta hulladék helyezhető, mivel ez
az újrahasznosítás egyik alapfeltétele! A nagyobb
kartondobozokat a zsák mellé helyezheti el!
A legtisztább megoldás…

BIHARI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
H-4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond 1-1.
Tel.: (00-36) 54/505- 260, 80/204 849 Fax: (00-36) 54/505-269
www.biharikft.hu
e-mail: biharikft@biharikft.hu, ugyfelszolgalat@biharikft.hu
Évi szokásos kiszállásos véradását rendezte a Vöröskereszt Berettyóújfalui Területi Szervezete a Berettyóújfalui
Rendőrkapitányságon február 6-án délelőtt.
Az évek óta sikeres véradáson 25
donorra számítottak, ám már a
befejezés előtt egy órával a 33.
véradó jelent meg! Mindannyian
egészségesek, véradásra alkalmasak voltak. A donorok 80 százaléka
rendőrségi dolgozó volt – férfiak,
hölgyek - , de kapitányi engedéllyel
külső véradók is élhettek a véradás
lehetőségével. Még egy szegedi
hölgy – korábbi ígéretéhez híven –
is eljött, s adott vért – tájékoztatott
Dr. Szénási György, a Gróf Tisza
István Kórház Transzfúziós Osztályának osztályvezető főorvosa.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Vér folyt a rendőrkapitányságon!
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A BERETTYÓÚJFALUI HERPÁLY SE ÚSZÓI SIKERT SIKERRE HALMOZNAK
Úszóink kimagaslóan szerepeltek a 2014. február 1-jén megrendezett HAJDÚSÁGI KUPÁN
Hajdúböszörményben. Összesítve: 13 db aranyérem, 13 db ezüstérem, 10 db bronzérem született.
50 m gyorsúszás:
Gáti Panna 1. hely
Váradi Zita 1. hely
Nagy Fanni 1. hely
Szántó Zsolt 1. hely
Major-Pucsok Panni 2. hely
Nagy Ádám 2. hely
Erdős Milán 2. hely
Nagy Orsolya 3. hely
Gulyás Krisztián 3. hely
Kelemen Benjamin 3. hely

50 m hátúszás:
Major-Pucsok Panna 1.hely
Nagy Fanni 1.hely
Nagy Ádám 1.hely
Szántó Zsolt 2.hely
Kóti Krisztina 2.hely
Gáti Panna 3.hely
Váradi Zita 3.hely
Kelemen Benjamin 3.hely

50 m pillangóúszás:
Váradi Zita 1.hely
Szántó Zsolt 1.hely
Gáti Panna 2.hely
Major-Pucsok Panna 2.hely
Nagy Fanni 2.hely
Kóti Tamás 2.hely
Erdős Milán 2.hely
Nagy Orsolya 3.hely
Gulyás Krisztián 3.hely

50 m mellúszás:
Nagy Fanni 1.hely
Gáti Panna 1.hely
Nagy Ádám 1.hely
Kelemen Benjamin 1.hely
Váradi Zita 2.hely
Nagy Orsolya 2.hely
Szántó Zsolt 2.hely
Nagy Antónia 3.hely
Major-Pucsok Panna 3.hely

A Debreceni Sportuszodában került megrendezésre a HAJÓS ALFRÉD KUPA ÚSZÓVERSENY I.
fordulója 2014. február 15-én. Úszóink közül 8 fő állhatott dobogóra.
100 m gyorsúszás: Váradi Zita 1.hely, Gulyás Krisztián 3.hely, Nagy Dávid 3.hely, 200 m hátúszás:
Nagy Ádám 2. hely, 100 m hátúszás: Gulyás Krisztián 3. hely, 200 m mellúszás: Gáti Panna 2.hely,
Kelemen Benjámin 3. hely, 200 m vegyes úszás: Váradi Zita 2.hely, 100 m pillangóúszás: Szántó
Zsolt 2. hely, Váradi Zita 3. hely, Békési Eszter 3.hely
A HERPÁLY KUPA meghívásos úszóverseny a hagyományoknak megfelelően a berettyóújfalui Bihar
Termálligetben került megrendezésre 2014. február 22-én szombaton. A verseny színvonalát
növelte, hogy nem csak Hajdú-Bihar megye úszói, hanem Nagyvárad két úszóegyesülete is nagy
létszámmal képviseltette magát. Egyesületünk rendkívül jól szerepelt. A legfiatalabb, 2007-ben
született versenyzőink is sok érmet szereztek.
50 m vagy 100 m
mellúszás
Nagy Dóra 1.hely
Gáti Panna 1.hely
Váradi Zita 1.hely
Békési Eszter 1.hely
Papp Panna 2.hely
Nagy Fanni 2.hely
Budai János 2.hely
Kóti Tamás 2.hely
Nagy Ádám 2.hely
Kelemen Benjamin 2.hely
Varjú Bence 2.hely
Nagy Dávid 2.hely
Korcsmáros Boglárka 3.hely
Varga Réka 3.hely
Major-Pucsok Panna 3.hely
Nagy Ákos 3.hely
Varjú Balázs 3.hely

50 m vagy 100 m
50 m vagy 100 m
50 m vagy 100 m
hátúszás
pillangóúszás
gyorsúszás
Gáti Panna 1.hely
Gáti Panna 1.hely
Gáti Panna 1.hely
Nagy Ádám 1.hely
Váradi Zita 1.hely
Váradi Zita 1.hely
Bohács Alexandra 2.hely
Nagy Dávid 1.hely
Nagy Fanni 1.hely
Pappa Panna 2.hely
Nagy Ádám 2.hely
Erdős Milán 1.hely
Váradi Zita 2.hely
Nagy Dávid 2.hely
Nagy Dávid 1.hely
Major-Pucsok Panna 2.hely
Major-Pucsok Panna 2.hely Varga Réka 3.hely
Békési Eszter 2.hely
Major-Pucsok Panna 3.hely
Békési Eszter 2.hely
Békési Eszter 3.hely
Nagy Fanni 2.hely
Gulyás Krisztián 2.hely
Budai Bálint 2.hely
Nagy Fanni 3.hely
Nagy Ádám 2.hely
Kóti Tamás 3.hely
Varjú Balázs 2.hely
Nagy Orsolya 3.hely
Korcsmáros Boglárka 3.hely
Szántó Zsolt 3.hely
Kóti Tamás 3.hely
Erdős Milán 3.hely
Nagy Orsolya 3.hely
Szántó Zsolt 3.hely
Budai János 3.hely
Varjú Balázs 3.hely
Gulyás Krisztián 3.hely
KÖSZÖNETTEL TARTOZUNK A DERECSKE ALMA
Szántó Zsolt 3.hely
Kelemen Benjamin 3.hely KFT-NEK ÉS A HERPÁLY TEAM KFT-NEK A TÁMOGA-

TÁSÉRT!
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„Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van” címmel a Diószegi Kis István Református Általános Iskola tanulóinak műsorával emlékeztünk a kommunizmus áldozatainak emléknapján, február 25-én a Nadányi Zoltán Művelődési Központ
Nyírő Gizella
nagytermében.
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1. A HÁZAK Országos program keretében
2014. április 4-5-6-án egész napos
program várja az érdeklődőket a Bihari
Népművészeti Egyesület Alkotóházában.
Helyszín: Berettyóújfalu Tavasz krt. 10.
Programok:
2014.04.04 9-18-ig
A gyapjú feldolgozása:
- nemezelés
- szűrrátét készítés
- szövés
- játékkészítés
2014.04.05. 9-18-ig
Szálas anyagok felhasználása:
- vessző
- szalma
- csuhé
- gyékény
2014.04.06. 9-18-ig
Családi nap: „ Húsvétoló”
készülődés ünnepre - tojás festési technikák
2. A BNE 2014.04.08-án a Hagyományok
Házának Osztályával közösen Országos
zsűrizést szervez.
Az érdeklődők a tudnivalókról tájékoztatást
kérhetnek a 06/54 400-146-os
telefonszámon.

A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde 2014.
március 24-28-ig „Bölcsőde kóstolgató”-ra
hívja a leendő bölcsődés gyermekeket,
naponta 9.00 – 11.00-ig 15.00 – 17.00-ig
Bölcsőde, József Attila u. 25.
A tagóvodák 2014. március 24 - 28-ig
Óvodanyitogatón várják szeretettel a
leendő óvodásokat, naponta
9.30 – 11.30 -ig 15.30 – 17.00 –ig
Székhely Óvoda, Radnóti u. 2.
Eszterlánc Tagóvoda, Vass J. u. 8.
Rákóczi Tagóvoda, Rákóczi u. 25.
Gyermekkert Tagóvoda, Puskin u. 108.
Széchenyi Tagóvoda, Széchenyi u. 4-6.
Mezősasi Tagóvoda, Mezősas, Nagy S. u. 53.

Boldog Nőnapot
kíván

„Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van…”

A Bihari Népművészeti Egyesület
tájékoztatója

Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde
4100 Berettyóújfalu, Radnóti u. 2.
Tel/fax:54/402-194
E-mail: vass@ovoda3sz.t-online.hu
OM.200649

A természettudományos képzés megalapozása
Önerő nélküli, százszázalékos támogatottságú
projekt megvalósítására nyert mintegy 329 millió
forintot korszerű kémiai laboratórium megújítására,
illetve eszközbeszerzésre az Arany János Gimnázium. A Hevesi Gyula igazgatóhelyettes moderálásával zajlott projektnyitó rendezvény a Makk Kálmán
Moziban volt február 20-án.
A projektben résztvevők mellett jelen volt
városunk
polgármestere,
alpolgármestere,
valamint a KLIK képviseletében Karika Rozália.
Muraközi István köszöntőjében szólt arról, hogy az
önkormányzat, mint kedvezményezett, 329 millió
forintot nyert el a természettudományi érdeklődés
– elsősorban a kémia – felkeltésére, ami az Arany
János Gimnáziumban kémiai laboratórium megújítását és eszközbeszerzést foglal magában. A
laboratórium azonban nemcsak a gimnázium,
hanem a helyi és környékbeli általános iskolák
felső tagozatos tanulóinak is segítséget nyújt.
Karika Rozália felszólalásában kiemelte: az Arany
János Gimnázium a bihari térség legmeghatározóbb intézménye, ahol tudatos felelősségvállalás
folyik a tehetséggondozás és felzárkóztatás
területén. A humán, reál, általános tantervű,

közgazdasági, egészségügyi és egyéb szakmacsoportú képzéseken 798 diák tanul, akiknek 36
százaléka helybeli, 64 százaléka pedig a vonzáskörnyékből jár az intézménybe. Mindez azt
mutatja, elismert és népszerű középiskola az Arany
– szögezte le. Az eredményesség pedig abban is
mérhető, hogy az érettségire jelentkezettek 30
százaléka emeltszintű érettségit tesz. Jelentős
arányban kerülnek be felsőfokú intézményekbe az
itt végzettek, de a szakmaválasztás is igen
eredményes – tette hozzá. A projekt megvalósításához gratulált a szakember, annál is inkább, mivel
a 2011-ben benyújtott pályázatból a környező
általános iskolák tanulói is profitálnak.
Daróczi Lajosné projektmenedzser előadása
elején bemutatta az intézményt, alakulásától
napjainkig, különös tekintettel az elmúlt évtizedek
alatt elért fejlődésre, eredményekre. Az önerő
nélküli pályázat céljáról elmondta: legfontosabb
a természettudományok oktatása, megújításának
erősítése, a tanulók természettudományos érdeklődésének felkeltése, korszerű természettudományos szemléltetés kialakítása költséghatékony
módon. Részcélként jelölte meg az eszközök

2014. február 4-én a Berettyóújfalui Arany János Gimnázium,
Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola vendége volt a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri
Főigazgatóság két munkatársa, Dávid Zoltán pénzügyőr százados rendészeti
osztályvezető és sajtóreferens, valamint dr. Kiss Nóra pénzügyőr hadnagy
sajtóreferens. Előadásukban a szakemberek ismertették a NAV szervezetét,
annak felépítését, saját munkakörüket, és bemutatták a csempészek néhány
trükkjét, sokszor igencsak meglepő szemléltetőeszközök segítségével.

ARANYOS NAV-OSOK

Az előadáson főként 12. évfolyamos közgazdasági tagozatos tanulók vettek
részt, de más osztályokból és a tanári karból is akadtak érdeklődők. Elmondták a szakemberek, hogy milyen felvételi eljáráson keresztül lehet valakiből
vám- és pénzügyőr, milyen előírásoknak kell megfelelniük a jelentkezőknek.
Nemcsak tudásbeli, hanem fizikai, szellemi és általános ismereteket is elvárnak

Újfalui arcképcsarnok
140 éve, 1874. március 15-én született Kollányi
Boldizsár újságíró, esztéta, mérnök. A Holnap
című antológia második kötetének szerkesztése
fűződik a nevéhez, az előszavát is ő írta. 1898tól Nagyváradon élt, itt vette feleségül Bihary
Margitot. A váradi szabadkőműves páholynak is
aktív tagja volt. Házassága regényesen alakult.
Feleségétől elvált, újranősült, de az új felesége
néhány hónap múlva meghalt. Kollányi ezek után
újra házasságot köt első feleségével.
Nagyváradon ismerkedik meg Ady Endrével,
akivel nagyon jó barátságot kötnek. A Holnap
antológia a nagyváradi Holnap Irodalmi
Társaság kötete volt. 1908-ban adták ki. Hét

szakszerű felhasználását, a minél szélesebb
körben való érdeklődés felkeltését a természettudományi tárgyak iránt, becsalogatni a diákokat a
korszerű laboratóriumba, továbbá elérni azt,
hogy minél több diák érettségizzen emelt szinten
a természettudományos tárgyakból.
A 2013 májusában indult, s idén novemberben
végződő projekt megvalósításában mintegy
2200 fő vesz részt. Kiderült: a helyi általános
iskolák mellett a Diószegi Kis István Református
Általános Iskola, a földesi, a szentpéterszegi, a
furtai, a magyarhomorogi és a nagyrábéi általános iskolák is részt vesznek a projektben.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

a NAV-nál. Mindezek mellett fontos az elhivatottság, a felelősség- és kötelességtudat. A megfelelő jogi, közgazdasági vagy közszolgálati szakképzettség
megszerzése ugyan még nem egyenes út a hivatalhoz, de egy jól képzett
pályázó természetesen jobb esélyekkel indulhat. Több itt dolgozó, szép
karriert befutott tiszt is az Aranyban érettségizett. Az előadás fő témáját még
érdekesebbé tette Dávid Zoltán és dr. Kiss Nóra azáltal, hogy több olyan
eszközt hoztak magukkal, melyeket főleg a dohányáru-csempészek használnak. Cigaretta illegális behozatalára egyedileg alakítanak át könyvet, sörös
dobozt, kólás flakont, hajlakkot, spray-t, porral oltó készüléket, cipőt, de még
plüssmacit is. Nagyon meglepő volt látni, hogy dohányárunak álcázott csomagokba tömör papírt raknak, lefóliáznak és így adják tovább kartonszámra,
mintha cigaretta lenne. Láthattuk azt is, hogy a hamis márkajelzésű cipőt
hogyan álcázzák, hogy a vevőket becsapják. Mindezekkel persze komoly
károkat okoznak a magyar államnak, több millió, akár több milliárd forint
értékben. A csempészek és márkahamísítók sosem fogynak ki az ötletekből, de
természetesen a NAV munkatársai is lépést tartanak velük, nagyon sok trükkjüket már ismerik, a bűncselekményeket hamar felderítik. Folyamatosan képzik
magukat, együttműködésük a rendőrséggel pedig szép eredményeket hozott
a csempészek elleni harcban.
Az előadás végén a diákok kérdéseket tehettek fel az előadóknak és a
szolgálati járműbe is beülhettek.
Terveink között szerepel tanulóink pályaválasztásának segítése a jövőben is
azzal, hogy szakembereket - köztük egykori diákjainkat - hívunk meg
intézményünkbe, akik közelebbről is megmutathatják az érdeklődőknek
hivatásuk szépségeit.
Szilágyiné Győri Krisztina
a Berettyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és
Közgazdasági Szakközépiskola közgazdasági munkaközösségének vezetője

költő – Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla,
Dutka Ákos, Emőd Tamás, Juhász Gyula, Miklós
Jutka – verseit tartalmazta. A holnaposok célja az
volt, hogy Budapest mellett létrehozzanak egy
vidéki kulturális, irodalmi központot. A Nyugat
című folyóirat mellett a Holnap lett a modern
magyar irodalom másik nagyhatású fóruma.
Kollányi előszava hatalmas vitákat gerjesztett
megjelenésekor. A holnaposok felpezsdítették a
korabeli irodalmi, kulturális életet.
Kollányi az első világháborúba önként jelentkezett. A frontról többször küldött harctéri tudósításokat, verseket nagyváradi és berettyóújfalui
lapoknak. A háború alatt szakadt meg barátsága
Adyval, akinek háborúellenességét gúnyolta.
Kollányi úgy gondolta, hogy háború idején

minden embernek segíteni kell a hazáját, habár
az erőszaktól irtózott. A háború tönkretette
egészségét és idegrendszerét. 1916-ban jelent
meg verseskötete: Vérfoltok - Énekszó a
förgetegben. Versei háborús élményeit dolgozzák fel.
1920. május 13-án Nagyváradról Berettyóújfaluba menekült. Felesége Berettyóújfaluban
köztiszteletben álló személy volt. Tanítónőként
dolgozott, gyakran szerepelt helyi színi előadásokon. Kollányi Boldizsár 1921-ben halt meg,
Berettyóújfaluban helyezték örök nyugalomra.
(Forrás: Bakó Endre: Kollányi Boldizsár arcképéhez, In: Bihari Múzeum Évkönyve IV–V.)
Szémánné Veres Gabriella
Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár
2014. március Bihari Hírlap
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Munkaerő-piaci magazin
A „TÉR-ERŐ” program projektmenedzsere, Almási
Mariann vagyok. Munkatársaim nevében köszönöm
figyelmüket, remélve, hogy a Munkaerő-piaci
magazinoldalaink által hasznos információkhoz
jutottak az elmúlt időszakban.
A sorozat zárócikkében a coaching-ra, egy speciális szolgáltatási formára
szeretném felhívni az álláskeresők, és az állásváltoztatást fontolgatók figyelmét.
Egyre gyakrabban hallhatjuk, olvassuk az idegenül csengő kifejezést, ’coach’,
’coaching’, ugyanakkor azt tapasztalom, hogy régiónkban még kevéssé ismert a
szolgáltatás valós tartalma.
Talán olvasóink közül többen is próbáltak utána járni, mit is takar ez a kifejezés,
azonban a kínálat rendkívül sokszínű, és bonyolítja a tisztánlátást a tény, hogy a
meglehetősen divatossá vált név alatt, megjelennek korábban más néven illetett
szolgáltatások marketingcélból átbarkácsolt változatai. Ezek mögött természetesen
kiváló szakmai színvonal is állhat, példaként had említsem a nemrégiben látott
’krízis-coach’ címet, amit a korábban egyszerűen pszichológusnak hívott szakember
kapott, aki válsághelyzetekben szaktudásával már sokaknak nyújtott segítséget.
Ugyanakkor a divat ebben az esetben is elindítja a bóvli szakértők próbálkozásait,
de sebaj, hiszen mindig bízhatunk józan ítélőképességünkben, személyes tapasztalatainkban, érzéseinkben.
A coachingot korábban leginkább a felsővezetők, vezetők hatékonyságának
növelése céljába állították, azonban napjainkban az üzletemberek mellett, magánemberek is hasznosítják a felgyűlt tapasztalatok gyümölcseit. Business @ Life
coach-ként, saját tapasztalatom is azt mutatja, hogy a szolgáltatás kiválóan
alkalmazható az új célok, megfelelő állás elérésének támogatására is.
Mi az a coaching?
A coach, szó szerinti fordításban edzőt jelent, a teniszvilág jól ismeri a kifejezést. Ne
várjuk azonban, hogy a coach-unk ütővel és labdával érkezik, de arra számíthatunk,
hogy a szakembertől egy teljesen személyre szabott módszert kapunk, ami úgy illik
ránk, mint az egyedileg készített tréningruha. Fejlesztő, edző jellegű tevékenység,
ahol az ügyfelet egy meghatározott cél elérésében segítik. Például egy új állás
elérésében.
Mi történik a coaching-folyamatban?
Formája legtöbbször strukturált beszélgetések sorozata, azonban az egyes coach-ok
eszköztárában - ami összefüggésben van háttérképzettségükkel - többféle eszköz
megjelenhet, ami szemléletesebbé teheti, elősegíti az ügyfél céljainak, erőforrásainak tisztázását, a vágyott cél elérését. Ilyen lehet például egy szimbólumkártya
csomag, egy dramatikus elem. Az eszközök használatáról szakmán belül is sokféle
vélemény él egymás mellett, itt most nem célom ezek közül egyet sem kiemelni, vagy
mellőzni. A coach-ok által használt folyamatmodellek is sokfélék, vannak magyar és
adaptált, ilyen és olyan elnevezésű modellek, ezekről bőven rendelkezésre áll
információ a szakkönyvekben, azonban ennek a cikknek inkább az érdeklődés
felkeltése és nem a módszertani képzés a célja.
Kis túlzással itt is elmondható, hogy ahány coach iskola, annyi modell, és ahány
coaching, annyi eszköz, de amire bizton számíthatunk, hogy a klasszikus coach kérdez
és kérdez, és méghozzá nagyon jókat, amelyeket ha átgondolunk, megválaszolunk,
igen hasznossá válik számunkra.
A jó coach-ok a lehető leghathatósabban mozgósítják az ügyfél előrevivő erőit.
Bizony, itt a coachee - vagyis az ügyfél - saját erői kapnak főszerepet. Az „edzések”
tapasztalataim alapján gyakran nevetéssel fűszerezettek is lehetnek, de nem kevés
erőfeszítést és kitartás igényelnek.
Megjelenik az értékek és jövőkép tisztázása, valamint konkrét célok kitűzése, annak
érdekében, hogy az ügyfél kielégítőbb, sikeresebb és teljesebb életet éljen.
A coaching során tehát a coach segít kliensének tisztázni, mit akar az élettől, milyen
a számára testhez álló állás, és folyamatosan támogatja, bátorítja a változási
folyamat során, az ügyfél céljához vezető út, vagy saját magában rejlő göröngyök
leküzdésében.
A coaching sorozat ideális esetben akkor zárul le, ha az ügyfél elérte a kitűzött célt.
Mennyi időt vesz igénybe a folyamat?
A coaching a rövidebb folyamatok körébe sorolható, átlagosan 6 alkalomból áll egy
folyamat, de lehet 2-3, vagy 8 alkalmas is, természetesen függ a célok jellegétől, és
tőlünk is. Az első találkozás alkalmával ez már megközelítőleg körvonalazódik, ez
alapján köttetik a megállapodás. Egy találkozó/ülés ideje lehet 45, 60, vagy 90
perc, ezt szintén érdemes tisztázni.
A célok elérése kapcsán konkrétan milyen témákon lehet a coaching-folyamatban
dolgozni?
Néhány jellemző példa:
- Karrier
- Döntés
- Asszertivitás (olyan önérvényesítő magatartás, amely tekintettel van a másik félre is)
- Önbizalom
- Önismeret
- Burnout (magyarul kiégés-ként emlegetett, túlterheltség kapcsán jelentkező, kimerült
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hirdetés

állapot megelőzése, állapot javítása)
- Delegálás
- Időgazdálkodás
- Motiválás
- Stressz
- Konfliktuskezelés
Kinek nem ajánlott a coaching?
Akik nem elkötelezettek a változásra. Ez nem azt jelenti, hogy aki nem érzi magát
elég bátornak, vagy némi bizonytalansággal küzd, esetleg még nem elég világos a
célja, ne jelentkezzen. Ellenkezőleg, hiszen a folyamatban rengeteg támogatást és
megerősítést kap. Az elkötelezettség más. Egy belső döntés arról, hogy szembe
nézek a dolgaimmal, nyitott vagyok, és kész vagyok cselekedni is saját céljaimért.
Mennyibe kerül, hogy lehet elérni a szolgáltatást?
Korábban Budapesten lehetett coachinggal foglalkozó szakembereket találni,
azonban ma már Debrecenben is több coach kollégámat tudom ajánlani, így sokkal
könnyebben elérhető bárki számára.
A coaching szolgáltatás teljesen személyre szabott, a fókuszba állított téma feldolgozási
idejétől függő alkalom számmal, de mégis mire lehet számítani?
Hallhatunk híreket arról, hogy a több tíz/százezer forintba kerül egy-egy business
coaching alkalom. Ez igaz, de ez ne riasszon el senkit, mert jó szolgáltatást vásárolhatunk ettől elérhetőbb áron is, amely hasonló egy pszichológusi, vagy más
tanácsadásban szokásoshoz.
Álláskeresőink számára ajánlom a lentebb részletesebben kifejtett „Állásvadász
tábor”-ra való jelentkezést, ahol most alakalom nyílik saját tapasztalatokat szerezni
a coachingról.
Sok sikert kívánva:
Almási Mariann projektvezető, coach
CSAT Egyesület, 52/530-895
ÁLLÁSKERESŐBŐL MUNKAVÁLLALÓ!
Állásvadász tábor indul összesen 30 fő részére csoportonként 2 hetes időtartamban,
2014. április 07-18-ig és május 19-30-ig, mely felkészíti a résztvevőket arra,
hogyan legyenek álláskeresőkből sikeres munkavállalók.
Helyszín: Erdőspusztai Club Hotel, 4002 Debrecen, Panoráma - Diószegi út,
www.erdospuszta-clubhotel.hu
A tábor szakmai felépítése:
- álláskeresési technikák oktatása és karrier tanácsadás
- coachinggal és mentorálással egybekötött felkészítés
- munkatapasztalat szerzés
- egyéni "állásvadász portfólió"
- stílus tanácsadás
- közösség önkéntes és szabadidős programok
Megtanítjuk:
- hogyan írjanak jó önéletrajzot
- hogyan legyenek magabiztosak és sikeresek az állásinterjún
- hogyan alkalmazzák a célt érő álláskeresés technikákat a gyakorlatban
- hogyan érvényesítsék érdekeiket a munkáltatókkal történő tárgyalás során
Várjuk azok jelentkezését, akik:
- 18-55 év közöttiek
- elszántan tenni akarnak azért, hogy dolgozhassanak
- meglátják és elfogadják a kihívást a felkínált lehetőségben
- vállalják a részvételt a táborban és a felkészítő programban
Bővebb információért az alábbi elérhetőségeken kereshetnek bennünket:
Novotni Edit, ügyvezető 06 70 7702899
Ferenczi Gábor, kapcsolattartó 06 20 433 1913
e-mail: info@csat.hu, szociogrammkft@gmail.com
honlap: www.csat.hu, www.szociogramm.hu
CSAT Egyesület, Debrecen, Arany J. u. 2. fsz. 2.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hi
06 40 638 638

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszirozásával valósulnak meg.

AKTUÁLIS

A Berettyóújfalui Sportmászók ismét remekeltek

A MAKK KÁLMÁN MOZI MŰSORA MÁRSIUSBAN
6-7-8-9. hétfő-csütörtök Kezdés: 18.00

POMPEJI

16

Színes szinkronizált am.-német fantasztikus akciófilm
6-7-8-9. hétfő-csütörtök Kezdés: 19.45

TEMPLOM A DOMBON

16

Sz. feliratos szerb-német-francia-szlovén-horvát filmdráma
10-11-12. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 18.00

MŰKINCSVADÁSZOK

12

Színes szinkronizált amerikai-német kalandfilm
10-11-12. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 20.00

MOCSOK

18

Színes szinkronizált angol thriller
13-14-15-16-17-18-19-20. csü-csü Kezdés: 18.00

MR. PEABODY ÉS
SHERMAN KALANDJAI

6

Színes szinkronizált amerikai családi rajzfilm
13-14-15-16. csütörtök-vasárnap Kezdés: 19.45

ALABAMA ÉS MONROE
Színes feliratos belga filmdráma

16

17-18-19. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 19.45

NYÁRUTÓ

Színes feliratos amerikai filmdráma

12

20-21-22-23. csütörtök-vasárnap Kezdés: 19.45

PÉNTEK BARCELÓNÁBAN
Színes feliratos spanyol filmvígjáték

16

21-22-23. pé-szo-vas Kezdés: 18.00

300: A BIRODALOM HAJNALA

16

2014. február 22-én immár negyedik
alkalommal vettek részt a Magyar Hegy és
Sportmászó Szövetség Szolnokon megrendezett
RISZI
Kupa
országos
versenyén
a
Berettyóújfalui Széchenyi István Tagiskola
ifjúsági sportmászói. A hat kategóriában induló
versenyzők, még a tavalyinál is kitűnőbb
eredményt könyvelhettek el, hiszen a nyolc
résztvevő két arany- és három ezüstéremmel
térhetett haza. Kiemelkedő teljesítményt ért el
Fráter Iván gyermek kategóriában, aki
hibátlanul mászott az egész napos verseny
során, s a hat selejtező út mellett a döntő-,
illetve holt verseny miatt a szuper döntő
utat is „top”- ra teljesítette. Fráter Janka
mini lány arany érmével, Horváth Szabolcs
pedig a serdülő fiú kategória ezüst
érmével ismételte meg tavalyi remek
szereplését.
Bravúros teljesítmény a
tavalyi negyedik helyezéséhez képest
Molnár Tamás mini kategória ezüst érme, s
meglepetésnek számított a negyedik
helyezéssel záró mini újonc Buti Bence
döntőbe jutása is. Szabó Dóra / Tóth
Árpád Gimnázium/ junior kategóriában a
tőle megszokott rutinos versenyzéssel
szerezte meg ezüstérmét,
s a nem
egészen egészségesen versenyző Erdei
Vanda serdülő kategória negyedik
helyezése, illetve az újonc Szabó Balázs
/Diószegi Kis István Ref. Ált. Iskola/ gyerek
kategória hatodik helyezése is figyelemre
méltónak számít. Méltó folytatása ez a tavalyi
év két Magyar Kupa bronz éremének / Szabó
Dóra boulder bronz, Fráter Iván nehézségi
bronz/ s büszkék vagyunk két sportolónk Erdei
Vanda és Fráter Iván „Hajdú-Bihar megye Jó
tanulója jó sportolója” kitüntetésére is.
A Szirt Sport Egyesület sportolói az ország
többi egyesületeihez képest összehasonlít-

hatatlanul mostohább feltételeik ellenére évek
óta öregbítik a berettyóújfalui sportélet jó
hírnevét. A versenysport mellett sziklamászó
túrák, edzőtáborok, gyalog- és kerékpáros
túrák színesítik a Széchényi István Tagiskola
környezettudatos nevelési programját, városi
szinten is lehetőséget nyújtva a természet közeli
sportok gyakorlására. Külön köszönet illeti a
szülők önzetlen segítségét mind a szakmai-,
mind pedig az utaztatással kapcsolatos
teendők ellátásában.
Szarka István tanár, sportmászó edző

(x)

Színes szinkronizált amerikai akciófilm

24-25-26. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 18.00

MEGDÖNTENI HAJNAL TÍMEÁT 16
Színes magyar romantikus vígjáték

24-25-26. hétfő-kedd-szerda Kezdés: 19.45

TÉLI MESE

12

Színes feliratos amerikai romantikus dráma
27-28-29-30. csü-vas Kezdés: 18.00

NEED FOR SPEED

16

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ
2014. március havi programjai:
12. 16.30. Méhész klubgyűlés – előadói terem
12. 13.30. Nők a XXI. században
Egyesület gyűlése Erdélyi G. terem

Színes szinkronizált amerikai akciófilm
27-28-29-30. csü-vas Kezdés: 20.00

MIELŐTT MEGHALTAM

18. 16.30. ÉDES - klubgyűlés
16

Színes feliratos amerikai életrajzi dráma
31. hétfő ÁPRILIS 1-2. kedd-szerda Kezdés: 18.00

NON STOP

Színes szinkronizált amerikai-francia akciófilm

16

30. vasárnap Kezdés: 20.00
31. hétfő ÁPRILIS 1-2. kedd-szerda Kezdés: 19.45

A GRAND BUDAPEST HOTEL
Színes amerikai feliratos film

Jegyárak: ART
700 Ft
Digital 2D 890 Ft
Digital 3D 1190 Ft
Berettyóújfalu Kártyával 20 % kedvezmény!

Gombavizsgálat Erkel F. u. 40.
Hétfő és kedd kivételével - naponta 16-18-ig.

16

20. 16.30. Méhész Egyesületi gyűlés
Erdélyi G. terem
21. 16.00. Cs: Erdős Tibor
Kiállításának megnyitója
26. 16.30. Méhész klubgyűlés – előadói terem

Minden kedden 14.00 órától a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete Hagyományőrző népdalkörének
foglalkozása. Minden szerdán a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének Szenior tánckara próbál

Anyakönyvi hírek
Születtek
2013. február
11. Szilágyi Botond
(Szilágyi Attila – Barkóczi Tímea)
11. Szilágyi Blanka
(Szilágyi Attila – Barkóczi Tímea)
Házasságot kötöttek
2013. február
5. Mező János József – Laska Olga
Elhunytak
2014. január
31. Micskei Istvánné Kiss Margit Piroska (1934)

2014. február
3. Kádár Antal (1949)
8. Magyar István (1929)
8. Szabó Dániel (1931)
8. Csordás Jánosné Bringye Juliánna (1924)
10. Karácsony Károlyné Csörsz Emma (1923)
15. Rácz László (1950)
15. Béres Rita (1966)
17. Szilágyi Józsefné Erdei Juliánna (1929)
17. Simon Sándorné Köves Róza (1932)
17. Bába Istvánné Nyírő Mária Juliánna (1955)
19. Harasztosi Jánosné Labancz Mária (1919)
20. Iliszi Sándorné Magyari Juliánna (1914)
20. Horváth Zoltán Miklós (1942)
2014. március Bihari Hírlap

11.

