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Kéthetente megjelenő közéleti lap

2008. május 23., reggel 9 óra 
előtt néhány perccel a Nadányi 
Zoltán Művelődési Központ ka-
pujában, a mindig mozgalmas, mi 
több, forgalmas Bajcsy Zsilinszky–
József Attila–Tardy utcák kereszte-
ződésében állok a sokadalomban. 
Most a szokottnál is többen vannak 
itt, a nemrég elkészült körforgalom 
által kialakult kicsi téren. Ün-
neplőbe öltözött emberek – mert 
ünnepelni így szokás – sok-sok 
ismerős arc, és fúvószenekarunk 
pattogó ritmusú térzenét játszik. 
Pár perc és kezdődik. Kezdődnek 
az egész napon át tartó programok. 
Lesz körforgalom-, emléktábla-, 
szoboravatás, ünnepi képviselő-
testületi ülés kitüntetésekkel, a város 
történetét bemutató előadással, 
a testvérvárosok küldöttségének 
köszöntése, könyvtári, múzeumi 
programok, városi futóverseny és 
szórakoztató műsorok, helyi és 
igazán profi  szereplőkkel, na meg 
a végén az elmaradhatatlan tűzi-
játékkal – fut át a gondolataimon 
–, mert a szervezők, a város veze-
tése úgy akarta, hogy valamennyi 
városlakó (mind a 15.700) részese 
legyen, valamilyen módon érezze 
magáénak ez ünnepet. Ragyog a 
nap, és körbepásztázva tekintetem-
mel a jelenlévőkön, óhatatlanul is 
a fejedelem jut eszembe, Bocskai 
István. Ő pontosan így akarta, hogy 
vitéz katonáinak, hűséges hajdúinak 
hazája és háza legyen, és utódaik 
egykoron békében és megelégedett-
séggel foglalják majd imába a nevét. 
Végakaratát Báthory Gábor erdélyi 
fejedelem teljesítette, amikor 1608. 
május 23-án, Gyulafehérvárott 
kelt adománylevelében: „Nadányi 
Gergely hadnagynak és hadnagysá-
ga alatt harcoló nemzetes és nemes 
100 mezei katonának hűségét és 
szolgálatát (méltányolva) egész és 
teljes részbirtokokat, amelyek a Bi-
har vármegyében lévő Újfalu és Sz. 

„Mélységes mély az időnek kútja, s aki veszi 
a fáradságot, és lenéz beléje, messzire lát.”

Berettyóújfalu négyszáz éves kiváltságokkal
Kozma nevű birtokokon vannak(…) 
összes használataikkal, valamint 
bármely tartozékaikkal, tudniillik a 
szántóföldekkel együtt (…) örököse-
iknek és összes utódaiknak kegyesen 
adtuk, adományoztuk és juttattuk 
más jogának tiszteletben tartásával. 
Kelt Gyulafehérvár városunkban 
1608. május 23-án.”

Esély és lehetőség, de felelősség 
is volt egyben – amelyet Szeifert Fe-
renc polgármester a nap folyamán 
többször hangsúlyozott - ez a lénye-
gében hajdúvárosi kiváltság, amely 
Berettyóújfalut kiemelte a környező 
jobbágyfalvak sorából, és elindította 
a várossá válás útján, hogy jelenleg 
is a kistérség gazdasági és szellemi 
központja lehessen. Természetesen 
az utódoknak jól kellett-kell sáfár-
kodniuk a vérrel és munkával meg-
szerzett anyagi javakkal, értékekkel, 
és minden generációnak hozzá kell 
tennie valamit. Ezért nem véletlenül 
indult a városnapi ünnepi program 
most is, mint minden évben avató 
ünnepséggel, idén a körforgalmi 
csomópont átadásával. „Régi vágya 
volt ez a városnak és az itt közleke-
dőknek, a korábbi beláthatatlan ke-
reszteződés helyett. Még 2005-ben 
sikerült egy modern körforgalmi 
kereszteződést megterveztetni, 
ami elfér ezen a területen. A mos-
tani átadással egy régóta húzódó 
közlekedésbiztonsági problémája 
oldódik meg a városnak – mondta 
el Szeifert Ferenc polgármester, mi-
után köszöntött valamennyi részt-
vevőt. Múlt és jelen egyszerre van e 
rendezvényen – jelentette ki, mert 
a körforgalom átadását követően 
Simonyi óbestert - a „legvitézebb 
huszárt” méltatta, akinek csapatai 
egykoron városunk környékén 
állomásoztak –, akinek emléktáblát 
állítottak a Pro Patria Alapítvány és 
elnökének, Emődy Dániel István-
nak jóvoltából a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központ falán.

A tisztelgés elődeink előtt a 
rendezvény második helyszínén, 
a Vörösmarty (régi piactéren) is 
folytatódott. Hajdúzene és kor-
hű ruhába öltözött hajdúvitézek 
álltak díszőrséget az avatandó 
szobor mellett, majd ágyúlövés 
vezette be az adományozó, Bátho-
ry Gábor szobrának leleplezését. 
A Nagyváradi Állami Színház 
Szigligeti Társulatának művészei 
az adománylevél teljes szövegének 
felolvasásával idézték fel a 400 
évvel ezelőtti eseményt. Szeifert 
Ferenc polgármester köszöntötte 

az ünneplőket, valamint az alkotót, 
Kurucz Imre berettyóújfalui szob-
rászművészt, és ismertette a mű 
elkészültének útját is. Az avatáson 
Pokorni Zoltán országgyűlési kép-
viselő mondott ünnepi köszöntőt. 
Budapest–Hegyvidék polgármes-
tere hangsúlyozta, sok gond van 
ma az országban, de a legnagyobb 
baj, hogy korábbi közösségeink 
meggyengültek, és helyette nem 
alakultak újak. Sok-sok magányos 
ember van ebben az országban, 
ezért keresni kell minden szinten 
a módot, a formákat az igazi, élet-

képes, emberi közösségek megte-
remtésére. Többek között ezekre is 
valók a mai napihoz hasonló ünne-
pek – jelentette ki. Az országgyűlési 
képviselő történészként az egyéni és 
történelmi emlékezetet összehason-
lítva mondta, hogy míg az egyszeri 
ember legfeljebb 3-4 generációra 
emlékszik elmondások alapján is 
csak vissza, addig a 400 év legalább 
15 nemzedék. És azért is kell a 
múltunkat ismerni, mert az képes 
segíteni a mát, útmutatást adni, 
hogy erőt meríthessünk belőle. Egy 
ilyen ünnepség jó alkalom, hogy 
egy kicsit messzebbre nézzünk, 

és keressük azokat a pontokat, 
amelyekkel szülőföldjükön tudjuk 
tartani gyermekeinket, fi ataljain-
kat. A szobor leleplezését követően 
a történelmi egyházak képviselői, 
Hasulyó János római katolikus 
esperes-plébános, Majláth József 
református, Papp Dániel baptista 
lelkipásztorok kértek áldást a szo-
borra, és a Hajdú-Bihar Megyei 
Közgyűlés, Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata, a Történelmi 
Vitézi Rend és a Pro Patria Alapít-
vány Simonyi Óbester Regionális 
Szervezetének vezetői helyezték el 
talapzatán a tisztelet virágait.

Őrségváltás, fanfárok és a Him-
nusz eléneklése jelezte, hogy ezúttal 
nem a szokásos képviselő-testületi 
ülés vette kezdetét a városháza első 
emeleti nagytermében. Most is 
Szeifert Ferenc polgármester nyitot-
ta meg az ülést, és köszöntött min-
den jelenlévőt, a képviselő-testület 
tagjait, a meghívott vendégeket, 
illetve a díszvendégeket: Pokorni 
Zoltán országgyűlési képviselőt, 
Gyula Ferencné országgyűlési kép-
viselő asszonyt, Dr. Vitányi István 

országgyűlési képviselőt, Muraközi 
István alpolgármestert és testvér-
városaink vezetőit, Pocsaly Zoltán 
Lászlót, Margitta Megye Jogú Város 
polgármesterét és Stefano Turchet-
et, Porcia város polgármesterét. 
Majd Gyula Ferencné országgyűlési 
képviselő asszonyt kérte fel, hogy 
köszöntse az ünnepi ülés résztvevő-
it. Mélységes mély az időnek kútja, 
s aki veszi a fáradtságot, és lenéz 
beléje, messzire lát –, állapította 

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
152/2008-as számú határozata alapján Dr. Barcsay Lászlót 2008-ban 
városunk díszpolgárává fogadta.

Ünnepi lapszám 

a 400. évforduló tiszteletére

***

2008
kitüntetettjei

DR. BARCSAY LÁSZLÓ
Erdőmérnök, a Környezetvé-

delmi Minisztérium nyugalmazott 
munkatársa. Lokálpatriotizmu-
sa Bihar és Berettyóújfalu iránt, 
amely a családi hagyományokból 
táplálkozik, példamutató. A múlt 
emlékeit, tárgyait megőrizte az 
utókor számára, és átadta a Bihari 
Múzeumnak, Berettyóújfalunak. 
Az állandó kiállítás egyik termé-
nek tárgyai a több száz darabos 
játékgyűjteménye, a szintén több 
száz darabos cserkészgyűjteménye, 
valamint több mint 600 fotó, nega-
tív került már be eddig közgyűjte-
ményünkbe ajándékozása révén. Ezenkívül több könyvre való értékes 
helytörténeti munkát állított össze és adományozott a Bihari Múzeumnak, 
melyet eddig csak a kutatók használtak, aminek későbbi megjelentetésével 
tovább gazdagodhat városunk aranykorának hiteles bemutatása.

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
153/2008-as számú határozata alapján Dr. Jelenits Istvánt 2008-ban 
városunk díszpolgárává fogadta.

DR. JELENITS ISTVÁN
1932-ben született Berettyóúj-

faluban. Piarista szerzetes, teoló-
gus, író, magyar és hittan szakos 
tanár. Tótfalusi István név alatt 
gyakran tevékenykedik műfordí-
tóként, nyelvészként. Alapfokú ta-
nulmányait szülővárosában kezdte, 
majd 1955-ben lépett be a piarista 
rendbe. 1959-ben tett örökfogadal-
mat, majd ugyanebben az évben 
Egerben pappá szentelték. 1965 és 
2003 között a Budapesti Piarista 
Gimnáziumban a hittan, illetve a 
magyar nyelv és irodalom tanára. 
A rendszerváltozás után a gödi és a 
váci piarista iskolákban szintén óraadó tanár. A Rendi Hittudományi Fő-
iskolán évtizedekig, majd a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán a 
biblikus tárgyak tanára. 1985 és 1995 között a piarista rend magyarországi 
tartományfőnöke. Tanít az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán és a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán (Piliscsabán) 
is. Meghívott szónokként többször visszatért Berettyóújfaluba a Római 
Katolikus Egyházközség meghívására. 

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
154/2008-as számú határozata alapján Dr. Hamvas Lászlónénak 2008-ban 
„Berettyóújfalu városért” kitüntető címet adományozott.

DR. HAMVAS LÁSZLÓNÉ 
BÉRCZES MÁRTA

Balatonbogláron született, isko-
láit is szülővárosában végezte, 1955-
ben szerzett biológia-rajz szakosként 
tanári diplomát az Egri Pedagógiai 
Főiskolán. Először a Borsod-Abaúj 
Zemplén megyei Sáta községben, 
majd Sápon tanított, aztán több 
mint 30 éven át Berettyóújfaluban, 
az I. Sz. Általános Iskolában, majd 
1985-től nyugalomba vonulásáig az 
5. Sz. – későbbi II. Rákóczi Ferenc 
– Általános Iskolában. Nemcsak ta-
nított, de rajzból szakfelügyelőként 
is tevékenykedett éveken keresztül. 
Rendszeresen járt rajztanár kollegáival, művész barátaival alkotótáborokba. 
Aktív közéleti tevékenységet folytat, több helyi civil szervezetnek is vezető 
tagja, úgy mint a Trianon Társaság, Bihari Múzeum Baráti Köre, Tájak 
Korok Múzeumok Egyesület. 2006-ban egy, 2007-ben négy arcképvázlata 
jelent meg a „Pedagógusok arcképcsarnoka” köteteiben volt tanár kollégá-
iról, Berettyóújfaluban élt és tevékenykedő pedagógusokról.

(folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
meg bevezetésképpen a képviselő 
asszony, és a bihari nagyúrra, a 
szablyás magyarra, Bocskai Istvánra 
emlékeztetett, aki protestáns, jeles 
újító elmével megkezdte a hajdúk 
letelepítését, és kinek munkáját 
Báthory Gábor folytatta. Áldassék 
a nevük – mondta a képviselő 
asszony. A múltat felidézve kijelen-
tette, Berettyóújfalu túlélte a viharos 
évszázadokat, a nemzeti tragédiá-
kat, faluként volt megyeszékhely, 
de a fejlesztésével a revízió örökös 
reményében nem törődtek. Hát-
rányos helyzete, elmaradottsága 
sajnos nem sokat változott a XX. 
század későbbi évtizedeiben sem. 
Őt mégis megfogta ez a táj – val-
lotta be –, itt tartották a mosolygós 
szemek, az üdvözlésre nyújtott ke-
zek, a hívogató, kinyíló kapuk, s az 
emberek végtelen munkaszeretete, 
szorgalma. Köszöntő beszédének 
befejezéséül visszatért Bocskai 
Istvánhoz, és mindannyiunk oku-
lásaképpen az ő intelmeit idézte: 
„tanácsomat, tetszésemet igazán jó 
lelkiismerettel megírom, szeretettel 
kérvén mind magyar, mind erdélyi 
híveimet az egymás közt való szép 
egyezségre, atyafi úi szeretetre való 
szép egyezségre, hazafi úi szeretetre”. 
A testületi ülésen ünnepi beszé-
det Szeifert Ferenc polgármester 
mondott, aki hangsúlyozta, 11 éve 

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 158/2008-
as számú határozata alapján Veress Imrénének 2008-ban „Pedagógiai 
munkáért” kitüntetést adományozott.

VERESS IMRÉNÉ 
GRÓSZ BORBÁLA

Nyíregyházán született. A nyír-
egyházi Állami Kiss Ferenc Taní-
tóképző elvégzése után Darvason 
helyettes tanítóként 1950-től, majd 
a berettyóújfalui 2. Sz. Általános 
Iskolában 1953 és 1984 között 
tanítóként dolgozott, illetve 1985 
márciusától napközis nevelőként 
tevékenykedett. Tanított hittant 
ugyancsak a József Attila Általá-
nos Iskolában. Volt a Pedagógus 
Szakszervezet vezetője is. Munkája 
során folyamatosan igyekezett új 
módszertani technikákat keresni és 
alkalmazni. Fáradhatatlan, eredmé-
nyes, magas szintű munkát végzett 
korszerű eljárásaival, hatékony módszertani gyakorlatával.

„Mélységes mély az időnek kútja, s aki veszi 
a fáradságot, és lenéz beléje, messzire lát.”

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 155/2008-
as számú határozata alapján Szívós Istvánnak 2008-ban „Berettyóújfalu 
városért” kitüntető címet adományozott.

SZÍVÓS ISTVÁN
Szívós István hosszú idő óta 

kiemelkedő munkásságot fejt ki 
Berettyóújfalu város történetének 
kutatása terén, elősegítette a város 
szellemi életének gyarapodását, 
valamint a város kulturális és tár-
sadalmi fejlődését. Munkássága 
nyomán ismertté vált az egykori 
megyeszékhely 1920–1940, illetve 
1945–50 közötti története, közread-
ta az 1956-os események sorát, illet-
ve annak az évtizednek a történéseit 
is (1970–1979), melynek során Be-
rettyóújfalu a városi közigazgatási 
státusz elnyerésére készült. Berety-
tyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének is tagja volt 2002 
és 2006 között, amelyben a gazdasági bizottság elnöki posztját is betöltötte. 
Rendszeresen publikál a Bihari Hírlapban, és ez év márciusában jelent 
meg Levelek Biharból című kötete, mely a város múltjáról, jelenéről szóló 
írásaink gyűjteménye. Jelentős szerepe volt a város 1956-os emlékművének 
megvalósításában. Aktív tevékenységet folytat Berettyóújfalu és az erdélyi 
magyarság közötti kapcsolatok kialakításában, elmélyítésében. 

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
159/2008-as számú határozata alapján Zsuró Tamásnénak 2008-ban 
„Pedagógiai munkáért” kitüntetést adományozott.

ZSURÓ TAMÁSNÉ
1970 óta dolgozik óvodapeda-

gógusként. Több évtizedes szak-
mai munkája megalapozott és 
példaértékű, tevékenységét áthatja 
a gyermekek szeretete. 1989-ben 
„Miniszteri Dicséretben” részesült. 
Eredményesebb munkavégzése 
érdekében folyamatosan gyarapítja 
pedagógiai módszereit. Mindig 
aktívan vállal a nevelőtestületben 
és intézményi szinten is megbíza-
tásokat. Részt vett a mai Eszterlánc 
Tagóvoda néphagyományőrző 
programjának kidolgozásában, a 
Jubileumi évkönyv létrehozásában. 
Éveken át munkaközösség-vezető és 
gyermekvédelmi felelősként tevékenykedett. Jelenleg a mérési munkacso-
port tagja. Hat éven keresztül tagóvoda-vezetői feladatokat látott el a Tavasz 
körúti óvodában. Érzékenyen érinti a hátrányos helyzetű gyermekek neve-
lése, sokat tesz azért, hogy a diff erenciált egyéni fejlesztés eredményeként 
minden gyermek azonos eséllyel induljon a sikeres iskolakezdés útján.

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 156/2008-
as számú határozata alapján Vadas Istvánnak 2008-ban, „Berettyóújfalu 
városért” kitüntető címet adományozott.

VADAS ISTVÁN
1954-ben született Derecskén. 

Tanulmányait a makói Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Szakkö-
zépiskolában, majd a budapesti 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Főiskolán végezte. 1978-tól 1996-
ig vezetője volt Berettyóújfalu 
legnagyobb áruházának, majd 
vállalkozóként megépítette a város 
akkor legnagyobb magánszállás-
helyét, az Angéla panziót, mely 
rendezett, virágos környezeté-
vel Berettyóújfalu város kellemes 
színfoltja. Önzetlenül segítette az 
óvodákat, iskolákat, különböző 
sporteseményeket. Munkássága 
során sorra nevelte ki a hasonló gondolkodású üzletembereket, akik a mai 
világban is eredményesen megállják helyüket. Mind kereskedőként, mind 
vendéglátóként azt a szakembert testesíti meg, aki szolgálatkészségével, 
vendégszeretetével nem csak maga, és az általa nyújtott szolgáltatás, de a 
város jó hírnevét is garantálja. 

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 157/2008-
as számú határozata alapján Tóthné Gosztonyi Évának 2008-ban „Pedagó-
giai munkáért” kitüntetést adományozott.

TÓTHNÉ  GOSZTONYI ÉVA
1974 óta tanít a Bessenyei 

György Szakközépiskolában ének-
zenét. Az iskola és Arany János 
Kollégium meghatározó tanáregyé-
nisége. Munkaszeretete elismerésre 
méltó, mindennapi tetteivel példát 
mutat kollégáinak, diákjainak. 
Évek óta osztályfőnök, jelenleg az 
osztályfőnöki munkaközösséget 
is irányítja. Bár ének-zenét az 
iskola minden tanulójának tanít, 
legeredményesebb tevékenysége 
az oktatás szakmacsoporthoz és 
ennek elődjéhez, az óvónői szakhoz 
köthető. Jelentős része van diákja-
ink pedagógiai országos szakmai 
tanulmányi versenyre való felkészítésében, az ott elért eredmények az ő 
munkáját is dicsérik. Évtizedek óta igen eredményesen készíti fel növen-
dékeit az óvodapedagógusi és a tanítói továbbtanulásra. Tanórai és órán 
kívüli munkájával hozzájárul az iskola kulturális sikereihez, öregbíti jó 
hírnevünket városi rendezvényeken. 

ünneplik város napjaként május 
23-át, ezért mindig kiemelkedett 
az év napjainak sorából. Minden 
évben ezt az alkalmat választották, 
ha valamilyen nagy horderejű, 
jelentős fejlesztés eredményét kí-
vánták bemutatni, illetve mindig 
igyekeztek valamilyen emlékezetes, 
a városkép tekintetében is látványos 
eseménnyel megjelölni e napot. Így 
került sor többek között a Bihari 
Múzeum és Városi Könyvtár épüle-
tének átadására, a megújult vasútál-
lomás felavatására, a Nyugdíjasház 
új épületszárnyának átadására. 
2000-ben a szintén Kurucz Imre 
által újraalkotott Országzászlót és 
legutóbb a városháza bejáratánál 
Birizdó Gabriella Évszakidő című 
muráliáját leplezték le. Ebben az 
évben, a 400-dik évfordulón pedig 
az adományozó, Báthory Gábornak 
állítottak maradandó emléket. De 
véleménye szerint Berettyóújfalu 
„kiváltságos”, kiemelkedő szerepe 
nem egyedül ennek az eseménynek 
köszönhető. A történelem során 
olyan mérföldkövek következtek a 
település életében, melyek központi 
szerepét és jelentőségét tovább 
erősítették. Kimagaslott ezek közül 
a XX. század első fele, városunk 
megyeszékhely volta, vagy amikor 
várossá válhatott. Az itt élők te-
hetsége és munkája lehetővé tette 
azt, hogy ez a folyamat napjainkig 

Minden város életében vannak 
mérföldkövek. Mérföldkövek, 
amelyek jelzik a fejlődést, a megtett 
utat, az elvégzett munkát. Az idő 
szövevényes fogságában leledzik az 
ember, de a jelenben mégis magára 
találhat.  Az alkotó, a szerető, a 
szeretetre vágyó ember. Igen, mi is 
magunkra ismerhettünk, kik május 
végéhez közeledvén városunk nap-
ját ünnepeltük. Kellő patetizmussal 
és lokálpatriotizmussal átfűtve 
vettünk részt a délelőtt folyamán a 
hivatalos rendezvényeken. Felavat-
tuk az új körforgalmat, lelepleztük 
Simonyi óbester emléktábláját, 
lelepleztük és megáldottuk Bátho-
ry Gábor szobrát, kitüntettük az 
értünk tevékenykedő kiválósága-
inkat. Így telt a nap első fele.

És eljött a délután, amikor a vá-
ros apraja-nagyja összegyűlhetett 
a Szent István téren. Érkeztek is 
családok, baráti társaságok, gyer-
mekek és öregek, egyszóval min-
denki, aki kikapcsolódni kívánt 
ezen a péntek délutánon (mintha 
csak a majális ismétlődött volna 
meg…). A hely pedig mindent 
megadatott számukra a felhőtlen 
kikapcsolódás végett. Mert ki enni 
akart, ehetett, ki inni akart, ihatott, 
ki vásárolni akart, vásárolhatott. Ez 
a világ rendje, hisz nem csak a hét-
köznapok szürke egyhangúságával 
kell eltelnie az életünknek.

Hangok, színek, érzések hatot-
ták át ezt a délutánt. Öt órakor a 
helyi Tomcats zenekar foglalta el a 
kisszínpadot, lendületes, „karcos” 
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rock-metal zenéjük kiváló kezdés-
nek bizonyult. Saját szerzeményeik 
mellett feldolgozásokkal (Red Hot 
Chilli Peppers, Alice Cooper) 
adták meg az alaphangulatot. 
Örömteli, hogy ebben a műfajban 
is tehetséges fiatalok tevékeny-
kednek városunkban. A Tomcats 
zenekart a délelőtti rendezvénye-
ken is tevékenyen részt vállaló Egri 
Vitézlő Oskola Hagyományőrző 
Egyesületének hadibemutatója 
követte. Ízelítőt kaphattunk arról, 
hogy őseink évszázadokkal ezelőtt 
milyen harcmodorral szálltak 
szembe az ellenséggel. Számos ma 
már szinte alig ismeretes fegyver-
nem használatát ismerhettük meg. 
Modern, technokrata világunkban 
hajlamosak vagyunk elfelejteni, 
hogy a helikopterek, tankok, gép-
fegyverek mellett hajdanán más 
volt a világ „törvénye”. Ízelítőt 
kaptunk a szablya, a tőrkard, a 
másfélkezes kard és az íj haszná-
latából. Így védték magukat és 
birtokaikat őseink, a hajdúk. És 
újfent, milyen hihetetlen 2008-ban 
ez a világ. A hajdúk világa. A rend, 
a fegyelem, az elkötelezettség, a fé-
lelmet nem ismerő, harcosan szilaj 
eleink világa. 

A múlt felidézése után pedig a 
jelen következett. És ismét bizo-
nyossá vált, hogy a város napja nem 
csak Bihar lakói számára adatott 
meg, mert Berettyóújfalunak a 
messzi távolban is vannak szö-
vetségesei, barátai, kik hallgatnak 

töretlennek tekinthető. A polgár-
mester kijelentéseit erősítette meg 
dr. Beluszky Pál egyetemi tanár elő-
adása is, aki „Bihar városa Újfalu-
Berettyóújfalu városi szerepkörének 
múltja” címmel történeti előadás-
ban vázolta fel a város múltjának 
négy legnagyobb korszakát és azok 
jelentőségét napjainkban. 

Ezután dr. Vitányi István, a 
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 
által létrehozott Bocskai-munkabi-
zottság elnökeként az „összetartozás 
jelképeként” megyezászlót adott át 
Szeifert Ferenc polgármesternek, 
melyet azon települések számára 
adományoznak, akik történetüknek 
valamilyen nagy eseményéhez, 

fordulópontjához, illetve kerek 
évfordulóhoz érkeznek. Az ünnepi 
képviselő-testületi ülés, mint az 
már szintén szokássá vált, kitüntető 
címek és kitüntetések átadásával 
zárult, melyeket az arra érdemes 
személyek Szeifert Ferenc polgár-
mestertől és Muraközi István alpol-
gármestertől vehettek át. Idén két 
díszpolgárt avattak, három személy 
kapott „Berettyóújfalu városért” 
kitüntetést, illetve szintén három 
személyt pedagógiai munkásságu-
kért jutalmaztak. 

Az ülést lezárva a város napja, 
illetve a kitüntetettek tiszteletére 
állófogadáson vehettek részt a 
jelenlévők.

Fotók: Kari

(folytatás a 3. oldalon)
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Fotók: Kari

a hívó szóra, ha elhangzik ama 
bizonyos hívó szó… Testvérvá-
rosaink polgármesterei (és Szeifert 
Ferenc) mondtak köszöntőt, adtak 
biztatást a városlakóknak. Megbi-
zonyosodhattunk, hogy lehetnek 
bár országhatárok a „keresztül-
szabdalt” Európában, ám mégis 
vannak segítő kezek, kikre mindig 
számíthatunk, kik által gyarapod-
hatunk, nemesedhetünk. Pocsaly 
Zoltán László (a partiumi Margitta 
Megyei Jogú Város polgármestere), 
Stefano Turchet (az olaszországi 
Porcia polgármestere) kiemelte, 
hogy rendkívül fontos számukra 
a Berettyóújfaluval való kulturá-
lis, gazdasági kapcsolattartás. A 
„kontakt”, amely által közelebb 
kerülhetünk egymáshoz, és meg-
ismerhetjük a másikat, elmélyítve 
a már meglévő barátságot. Az 
együttesen kibontott és meglen-
getett jubileumi zászló, valamint 
a Bihari Népművészeti Egyesület 
és Porcia város értékeit bemutató 
kiállítás és vásár ékes bizonyítéká-
ul szolgált ennek az előremutató 
szándéknak.

A tömeg pedig egyre csak gyűlt. 
Az ismerősök egymást kérdezték, 
hogy mikor jön Bödőcs? Nos, 
Bödőcs eljött, „felkéreszkedett” 
a színpadra, és csak beszélt, be-
szélt, ha úgy tetszik levegővétel 
nélkül…. „Állj ki, és mondd!” Az 
ifj ú nevettetők jelszava. Lehengerlő 
„duma”, szókimondó, olykor az 
aktuálpolitikát se kímélő poénok. 
És a röhögőgörcs, persze. Az ön-
feledt, bútemető kacaj, mert még 
véletlenül se higgyük, hogy csupán 
csak pesszimizmus az élet. 

Innentől pedig újra a zenéé lett 
a főszerep. Szekeres Adrienn lépett 
a színpadra, és többen csendben 
összesúgtak, hogy vajon miért nem 
ő képviseli hazánkat az Eurovíziós 
dalfesztiválon? Megfontolandó kri-
tika, hiszen egy nagyszerű előadót 
láthattunk a pódiumon. 

A nagyszínpadon eközben 
lázas készülődés vette kezdetét. 
Majd elkezdődött Demjén Ferenc 
(Rózsi) koncertje, amit nagyon 
sokan vártak, (Habár a vihar „ne-
kifeszült” néhányszor ekkortájt, ám 
mégis kegyesen visszahúzódott.) 
Elhangzott minden sláger, dallam, 
ami miatt annyira szeretjük őt. Volt 
ki az esernyő alól kikandikálva, 
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(Folytatás az 1. oldalról) volt ki dacolva az időnként eleredő 
esővel énekelte végig ezt a másfél 
órát. Kiváló, felemelő, szívet-lelket 
melengető „zárszava” volt ez a 
produkciók sorának.

Az éjszakába nyúló nappalt 
nagyszabású és látványos tűzijá-
ték zárta, emlékeztetve minket 
arra, hogy a város múltja és jelene 
mellett igyekezzünk közösen (va-
lamint tevékenyen) munkálkodni 
a szebb, élhetőbb, „biharibb” jövő 
érdekében.

Kiss Tamás

Nadányi Zoltán 1938-as írása 
nyitja a május 23-án, a város napján 
bemutatott albumot, mely a Bihari 
Múzeumért Alapítvány kiadásá-
ban, K. Sándor Mária, a Bihari 
Múzeum munkatársa szerkeszté-
sében jelent meg. A várostörténet 
jeles korszaka, a két világháború 
közötti évek elevenednek meg a 
kötet lapjain, ahogyan a cím is 
jelzi: egy séta-útvonalra fűzve 
járhatjuk végig a korabeli Berety-
tyóújfalut az archív fotók, képes 
levelezőlapok segítségével. És ha 
netán azonnal nem ismernénk rá 
egy-egy utcaszakaszra, épületre, 
rögtön beazonosíthatjuk a Bogya 
Pál által készített mai felvételekkel, 
és persze össze is vethetjük, hogy 
általában a város mennyi változá-
son ment keresztül az eltelt 70-80 
év alatt. 

Bár fontos a vizualitás, és talán 
elsőként fogja meg az érdeklődőt, 
de az album képei között igen 
hasznos és szemléletes leírást ta-
lálhatunk, melyeket a szerkesztő, K. 
Sándor Mária muzeológus készített 
Török Péter történész-levéltáros 
közreműködésével – a hiteles for-
rások, a korabeli sajtótermékek és 
a korszakról megjelent monografi -
kus munkák felhasználásával.

A kötet készítői nem csupán 
papírformában, hanem – hogy 
valóban legyen séta a séta – egy 
látványos és izgalmas kiállításon is 
megjelenítették a néhai faluvárost. 

A kiállítóterem előtt elhelyezett – 
manapság oly népszerű – interaktív 
településtérkép amellett, hogy ösz-
szefoglalja a látottakat, a tájékozó-
dást is elősegíti. Aztán belépünk, és 
elindulunk a faluvárosban. Elénk 
tűnnek a kitűnő nagyításokon az 
egyes épületek, illetve felvételek 
olyan apró részletei is, amelyek 
még közelebb hozzák a látogatóhoz 
a kort, annak hangulatát, és így 
még inkább ott érezhetjük magun-
kat elődeink között. 

A kötet bemutatására és a ki-
állítás megnyitására a történelem 
e korszakának tanúját, városunk 
e napon megválasztott díszpolgá-
rát, dr. Barcsay Lászlót kérte fel a 
múzeum, aki igen szemléletesen, 

A világ közepe

személyes emlékeit felidézve, és 
persze a fényképezésről, a városról, 
bizonyos jelenségekről szerzett 
ismereteit is beépítve idevará-
zsolta nekünk Ináncsi fényképész 
műtermét, a Petrik cukrászdát, és 
megtudhattuk, hogy mi minden-
nel szolgáltak, és hogy hogyan is 
nézett ki egy műterem, egy üzlet, 
egy-egy utca.

Nem lehet minden részletét 
felidézni sem a megnyitónak, sem a 
kötetnek, ehelyett mindenkit sétára 
invitálunk a Bihari Múzeumba, ahol 
a kiállítás is megtekinthető – egé-
szen október 4-ig –, valamint az 
album is megvásárolható –, és elénk 
tárul „a mi bihari világunknak a 
közepe”.

A Sinka István Városi Könyvtár 
a város napján Nadányi Zoltán ver-
seiből felolvasó délelőttöt tartott. A 
könyvtár felnőtt kölcsönzőjében ál-
talános és középiskolás diákok, ne-
velőik, érdeklődő felnőttek – közel 
60-an – Nadányi Zoltán műveiből 
olvastak fel folyamatosan, megsza-
kítás nélkül, 10 órától 14 óráig.

„Várostörténeti barangolások” 
címmel a könyvtár helytörténeti 
levelezős játékot hirdetett középis-
kolai tanulók és felnőttek részére. A 
vetélkedő hét fordulós volt, az egyes 
fordulók kérdései 2008. január kö-
zepétől a Bihari Hírlap hasábjain és 
a könyvtár honlapján jelentek meg, 
illetve a könyvtárban is kaphattak 
feladatlapokat az érdeklődők. A 
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Vörös baseball sapkával és lufi val 
a Budapest Bank, a verseny fő-
szponzora jóvoltából bőkezűen ellá-
tott, mintegy négyszáz versenyző és 
szurkoló foglalta el a BUSE-pályát, 
hogy ők futással emlékezzenek meg 
városunk 400 éves évfordulójáról.

Öt korcsoportban, fi úk és lányok 
külön–külön, egy erre az alkalomra 
kialakított kb. 700 méteres pályát 
kellett életkortól függően lefutniuk 
a résztvevőknek, akik üdítőt és cso-
koládét kaptak ajándékba a távok 
teljesítése után.

A felnőtt női versenyzők között 
Nyakó Kitti, a férfi aknál Ferenczi 
Lajos érte el a legjobb időt. A verseny 
közben kialakult „majdnemsenior” 
mezőnyben Vajas Anikó és Kártikné 
Prágay Zsuzsa voltak a legkitartób-
bak, a férfi aknál Muraközi István, 
Berettyóújfalu alpolgármestere 
és Kovács Zoltán, a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola igazgatója 
lépték át döntetlenben kiegyezve a 
célvonalat.

Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzata vásárlási utalványokkal 
járult hozzá a futónap sikeréhez, 
amelyeket a rendőrségi kíséret mel-
lett a Szent István térre átvonulva 
vehettek át a legjobbak.

Nagy Norbert vállalkozó felaján-
lása révén a futóverseny részvevői 
között egy kerékpárt is kisorsoltak.

A futóverseny sikeres lebonyolí-
tásáért a szervezők köszönetet mon-
danak a segítő pedagógusoknak és a 
rendezvényt támogatóknak. 

TÜNDÉRKERT (III. rész) Álmok a Tündérkertről
A hajdúk letelepítését átgondol-

tan és határozottan hajtotta végre 
Báthory Gábor, így Váradhoz közel 
fontos és gyorsan mozgásba hozha-
tó katonai erők bázisa jött létre a 
váradi főkapitány parancsnoksága 
alatt. Az adományozó okirat is rög-
zítette: „nemzetségről nemzetségre 
állandó és szabadságos hely adas-
sék, hogy amikor a szükség kívánja, 
hamarsággal az ország szükségére” 
lehessenek. A szükségességet pe-
dig mindenkor a váradi várból 
elhangzó három ágyúlövés tudatta. 
A hajdú katonáknak e jeladásra 
menni kellett „az körösztinsignek 
és ides hazának megmaradása” vé-
delmére. Báthory kezdeti ambíci-
óit bizonyítja, hogy a Bocskai által 
adott királyi végvárból, Kállóból a 
kisemmizett hajdúk dolgát is végle-
gesen elrendezte azzal, hogy a saját 
ecsedi birtokából Böszörménnyel 
kárpótolta őket. 

Uralkodásának biztató kezdetét 
jelentette, hogy az 1608-at követő 
években bő termés volt, a kiürült 
hombárok, vermek újra megteltek, 
kezdett javulni a gazdasági helyzet. 
Az emberek lelkébe bizakodás köl-
tözött Váradtól Sólyomkő váráig, 
Kolozsvártól a szászok földjén át 

Brassóig, jóreménység táplálta 
Székelyföld népét is. Mosolygó, 
napsütötte ég terült Erdély fölé. 

Báthory Gábor hitt az eleve el-
rendelés misztériumában. Fő hiva-
talnokai és tanácsosai véleményét 
legfeljebb meghallgatta, el nem 
fogadta soha, majd a nagy-nagy 
bajok idején, néha csak a Bethlen 
Gáborét, végül már azt sem. 

Háborúskodott, hadjárato-
kat vezetett leginkább a szászok, 
Brassó és Szeben ellen, meg a 
Havasalföld vajdája, Radu Serbán 
is sorra került, és az összeesküvők: 
Kendi kancellár, a főrendi ellenzék 
vezére, Kornis Boldizsár és a felső 
magyarországi főkapitány, Forgách 
gróf is ellenségei közé sorolódott. 
Már tudjuk, ezek a villongások fe-
leslegesek és sikertelenek voltak. 

Féktelen vágyainak bizony-
ságára idézem egy fennmaradt 
mondatát: „Élek, halok, ráteszem 
fejedelmi süvegem, de Brassót 
megveszem.” A város bevétele 
előtti éjszakán ott, a Brassó mel-
letti táborban mélyreható, őszinte 
beszélgetést folytattak Bethlen 
Gáborral. Államférfi akhoz méltó, 
emelkedett mondatok hangzottak, 
hosszadalmas és tartalmas eszme-

csere volt az uralkodói erkölcsről, 
a nemzeti célokról. Báthory Gábor 
szabad és független Erdélyről be-
szélt. Kifejtette, hogy olyan orszá-
got akar építeni, amely erős várként 
áll a világ közepén, olyat, amelynek 
minden szomszédos ország szö-
vetségese: Oláhország, Moldva, 
Lengyelország és Magyarország 
is. Körös-körül sík országok, és 
közepén a büszke vár: Erdély és 
fenséges hegyeinek belsejében 
pedig magyar fajtánk boldog tün-
dérkertje – ilyenféléket mondott 
az emelkedettség hevületében az 
alig húszéves fejedelem. És foly-
tatta: szabad és gazdag országról, 
Tündérkertről álmodom. Boldog 
magyar nemzetről, egy Európában 
is számottevő, nagy országról. 

Az államtudományok dolga-
iban járatosabb és mindenekben 
tapasztaltabb Bethlen Gábor tű-
nődve válaszolt: nagy terv, nagy cél 
és nemes szándék, mindez méltó 
Erdély fejedelméhez.

Nehézségeink vannak, tudom 
– válaszolt gyorsan Báthory. A ben-
nünket körülvevő népek másként 
gondolkodnak, másnak születtek, 
és mást is akarnak, mint mi. Ne-
kem az erők egyesítéséért is küz-
denem kell. Erről is álmodozom 
én, főkapitány uram.

Bethlen elgondolkozott, majd 
csendesen válaszolt újra: a feje-

delemnek nem lehet olyan álmot 
álmodni, amilyet akar, nagyságos 
uram, csak olyat, amilyet lehet… 
nem is csak, amit lehet, de amit 
kell!

Bethlennek nem imponált ez a 
lobogás, az Erdély tengernyi gond-
ja felett lángoló kétségtelen képze-
lőerő, a fantázia-pillanatokat uraló 
szellemi bravúrjait nem szerette. 
Káprázatnak, szemfényvesztésnek 
gondolta. 

Mert a valóság más volt. Ezért 
azt gondolta: ez az ember sosem 
fogja egyetlen gondolatát sem 
megvalósítani. Csak ámítja dön-
tést hozó környezetét, trükkökkel 
lepi meg a választójogú főrende-
ket. Megjózanodásai után új s új 
terveket rögtönöz szászoknak, 
székelyeknek és hajdúknak bo-
londítására.

A főkapitány felfogása merőben 
más volt Erdélyről, az államról, 
a fejlesztésekről és a szociális vi-
szonyok javításáról is. Bethlennek 
pontos ismeretei voltak az ország 
állapotáról, az emberek sorsáról, a 
pártoskodók helyzetéről, a távoli és 
közeli országok szándékairól is.

A fejedelem álmokat álmodott. 
Elképzelt egy megelégedett, boldog 
hazát, és látta benne saját magát, 
mint nagy fejedelmet és jóságos, 
mindenki által szeretett királyt. 

Mert már nem hittek neki, mél-
tatlankodott, a népét kárhoztatta: 
szomorú ország, szomorú nép, 
megindultam előtted, s nem jöttél 
utánam, láttam és nem láttatok 
velem. 

Brassó is ellenállt.
Fejedelmi óhajára – hogy reggel 

300 lovas kíséretében a városba 
vonulhasson – Weiss Mihály bíró 
kiüzent: nemhogy 300 lovassal, de 
Báthory Gábor fejedelem egyedül 
sem teheti lábát a brassói vár pia-
cának kövezetére. 

Mit tehetett? Elvonult Fogaras 
felé. A Tündérkert fölé feszülő szi-
várvány fényei elenyésztek. 

(folytatjuk)
Szívós István

Futóverseny 
a Budapest 

Bankkal „Séta a faluvárosban” – 
Berettyóújfalu egykor és ma

beérkezett feladatlapok értékelésére 
és a díjak átadására a város napján, 
14.30 órakor került sor. 

Eredmények: 

1. hely: Szívós Istvánné
2. hely: Nagy Lajosné
3. hely: Karakas Imréné
Különdíjban részesült Balázs 

Ákos, aki a középiskolások közül a 
legjobb eredményt érte el.

A Sinka István Városi Könyvtár 
gyermekkönyvtárosa a város öt 
általános iskolájából könyvtári 
foglalkozásra, vetélkedőre várta a 
3-4. osztályos tanulókat. Az isko-
lákból érkezett 20-20 tanuló egy-
mással versenyezve oldhatta meg 
a feladatokat: Berettyóújfalu város 
neve eredetének vizsgálatát; isme-
retközlő és szépirodalmi művek 
felismerését és csoportosítását. Az 
utolsó húsz percben társasjátékot 
játszottak, előrevetítve a közelgő 
gyermeknapot. A munkájáért 
minden tanuló emléklapot, és apró 
ajándékot kapott. 

A könyvtár dolgozói

K. Z. Kolozsvári I.
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Május 17-én, délután két óra-
kor kezdetét vette a Morotvanap. 
A Kiss–Horváth–Kirilla szervező 
gárda ismét kitett magáért. Igye-
keztek színes, szórakoztató, vidám 
és tartalmas műsorszámokat felso-
rakoztatni erre a verőfényes tavaszi 
délutánra és estére. 

Messzire elhallatszott a vidám-
park zenéje, a szélrózsa minden 
irányából folyamatosan érkeztek 
a látogatók gyalog, kerékpárral, 
autóval. A járművek megtöltötték 
a parkolót és a szomszédos utcá-
kat. A liget zöld gyepén, a színpad 
társaságában megjelentek a vásá-
rosok sátrai. Volt itt fagylalt, főtt 
és pattogatott kukorica, vattacukor, 
mézeskalács, aszalt gyümölcs, játék 
és bazár. 

Kora délután az óvodások és 
iskolások műsorával kezdődött a 
programok sora. A fellépések után 
kicsik és kicsit nagyobbak a dü-
höngőkben és légvárakban ugrálták 
tikkadtra magukat.

Néptáncot nézni mindig nagy 
élmény, most sem volt ez más-
ként, mindenki örömmel állt 
meg a színpad előtt, hogy a Bihar 
Néptáncegyüttes táncában gyö-
nyörködjön. A liget hátsó kapuján 
begördülő teherautó a Harmati 
Lovas Klub válogatott lovait szállí-
totta. A csikósok bemutatója évről 
évre lenyűgöző. A tömeg valóságos 
gyűrűbe fogja a bemutató helyszí-
nét. Káprázatos a száguldó lovak 
látványa. A focirajongók az Alvég-
Felvég meccset szurkolhatták végig. 
A harc ismét óriási volt. Találják ki, 
ki győzött? Kocsis Csaba zenés mű-
sora nosztalgia utazásnak is beillett. 
Borsos Lajos sátránál a feleshez egy 
jó adag, fi nom marhapörkölt is járt, 
Borsos módra készítve. 

Ahogy közeledett az este, a leve-
gő egyre hűvösebb lett, különösen 
a ligeti tó partján, de a látvány 
kárpótolt mindenkit. A vadonatúj 
tóban már szépen gyarapodnak a 
vízinövények, bár a vízitöknek már 
csak a levelét láttuk. 

Estére a felduzzadt nézősereg 
minden ülő- és állóhelyet elfoglalt, 
boldog örömmel fogadva a sztár-
vendégeket.  A Bulldózer zenekar 
a 80-as évek zenéjét és hangulatát 
idézte. Benkő László (Omega) 
szintetizátorával varázsolta el 
hallgatóságát, nem mindennap 
láthatunk a liget színpadán egy 
ilyen híres, tehetséges zenészt. 
Tíz óra tájban némi műsorcserére 
került sor, hiszen a közkedvelt 
„Liszter” Lisztes Sándor még ek-

Április 25-én, délután Deb-
recen felől (meg)érkezett váro-
sunkba a drogmaraton. A város 
2. alkalommal, a Hunyadi Mátyás 
Tagiskola 4. alkalommal csatla-
kozott a maratonistákhoz.

Pénteken ragyogó napsü-
tésben 150 résztvevő – kicsik, 
nagyok, civilek – együtt kocog-
ták végig a Bessenyei György 
Szakközépiskola – Szent István 
tér – BUSE-pálya távolságot.

Természetesen a legkiseb-
bek csak rövidebb útvonalon 
haladtak.

A csúcsforgalom idején a 
futókat a rendőrség és a pol-
gárőrség védte és biztosítot-
ta. Köszönjük munkájukat, és 
köszönjük a közreműködést 
Sas András Csaba közlekedési 
osztályvezetőnek.

A frissítő ásványvizet Micskei 
Sándor – Kontroll Sec Kft .-nek 
köszönhetik a futók.

A hunyadis diákokat a pe-
dagógusok és a szülők is elkí-
sérték, sőt futottak is, váljon 
egészségükre!

Erősné Árgyelán Ildikó 

kor sehol nem volt. A szervezők 
bíztak benne, hogy a tűzijáték 
fénysziporkái alatt megérkeznek. 
Az estét így Liszter Sándor és ro-
malányai zárták. Pezsgett, zajlott 

az élet szombat délután a ligetben. 
Szeretik az emberek az eff éle hét-
végi kikapcsolódást. Viszontlátásra 
legközelebb is!

Erősné Árgyelán Ildikó

Hol volt, hol nem volt, volt egy-
szer egy iskola, ahol hagyomány, 
hogy minden tanévben meg-
rendezik az iskolai mesemondó 
versenyt. Ez így történik már 23 
éve a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában. 

A megyében több városban 
is rendeznek igen rangos megyei 
mesemondó versenyt pl. Tégláson, 
Püspökladányban, Debrecenben, 
sőt négy évvel ezelőtt a Tanítók 
Egyesülete Budapesten országos 
rendezvényt szervezett, és azóta 
minden év májusában megtartják. 
Iskolánkból a Sárréti versenyen 9 
fő mérettette meg magát, és igen 
szépen szerepeltek. A megyéből 17 
iskola 79 tanulója versenyzett.

Eredményeink:
1. osztály: 1. Veres László, 2. Ti-

kos Valéria. 3. osztály: 3. Brandtner 
Lilla. Különdíj: Hajdu Krisztina. 4. 
osztály: 3. Vida Éva. 5. osztály: 1. 
Kálóczi Helga (ő négy éve minden 
évben győztes volt).

Május 10-én az országos verse-
nyen, Budapesten Veres László 1. 
osztályos tanuló második helye-
zést, Hajdú Krisztina 3. osztályos 
tanuló negyedik helyezést ért el. 
Itt a zsűriben színészek értékelték 
a kis versenyzőket. Erre a szerep-

lésre a szülők vitték a gyerekeket, 
vállalva az utazás nehézségeit, 
anyagi terheit. További sok sikert 
kívánunk, és még sokáig mesélje-
nek a kis mesemondók.

Dobai Imréné tanító
II. Rákóczi F. Ált. Isk.

Mesemondó verseny, II. 
Rákóczi Ferenc Általános Isko-
la, Berettyóújfalu, 1. a osztály. 
Kisfi am, Veres László, otthoni 
és tanítói ösztönzésre elmondta: 
A kiskakas gyémát félkrajcárja 
című népmesét, mellyel szép 
helyezést ért el az osztályban, 
majd az iskolai versenyen is, így 
továbbjutott a Mesél a Sárrét 
népmesemondó versenyre. 

Március 29-én Püspökla-
dányban mosolygó szervezők 
fogadtak bennünket, és a meg-
nyitó után a versenyre kijelölt 
terembe vittek. A falakat itt 
drapériákkal, meseelemekkel dí-
szítették, polcokról bábok „szur-
koltak” a gyerekeknek. Ebben a 
mesés környezetben a gyerekek 
felszabadultan és örömmel me-
séltek. Lacika első lett, így jogot 
nyert arra, hogy indulhasson az 
országos versenyen.

Május 10-én Budapesten már 
profi  színházi világba csöppen-
tünk. Neves előadóművészek 
(Román Judit, Sághy Tamás) 
és drámapedagógusok (Gabnai 
Katalin) zsűrizték a gyerekeket. 
Az elsősök 27-en voltak, és már 
a megnyitón tudatosították 
bennük, hogy ők mindannyian 
győztesek.

Anyaként lelkesen tapsol-
tam meg minden versenyzőt, 
drámapedagógusként viszont 
gonoszul mérlegeltem. Nagy 
kő esett le a szívemről, amikor 
kisfi am átélésével, változatos, já-
tékos előadásmódjával elbűvölte 
teljes közönségét. Nagy tapsot 
kapott, majd örömmel vette át a 
második helyért járó oklevelet és 
ajándékokat. Olyan élménnyel 
gazdagodott, melyet soha nem 
fog elfelejteni. Köszönjük Dobai 
Imrénének a segítséget, valamint 
iskolánknak, hogy lehetőséget 
biztosított a versenyzéshez.

Veresné Daróczi Andrea

Nem először írunk igen nagy 
örömmel a Bihari Hírlap hasábjain 
a József Attila Tagiskola kiemelke-
dő versenyeredményeiről. Iskolánk 
tanulói ismét bizonyították, hogy 
lehet rájuk számítani, ha meg-
mérettetésről van szó.  A dicsérő 
szavak helyett most álljanak itt a 
puszta tények, természetesen nem 
elfeledve a gratulációt minden-
kinek, aki részese a kiemelkedő 
eredményeknek.
XVI. Kaán Károly országos környe-
zet- és természetismereti verseny:

Bagossy Attila I. helyezés (6. 
osztályos kategória)

Kállai Krisztina VII. helyezés 
(5. osztályos kategória)

Mindkét versenyző egy egy-
hetes természetvédelmi táborban 
vehet  részt a jeles versenyered-
ményért.

Felkészítő tanár: Kurtán Móni-
ka és Szakál Lajosné

Második osztályosok megyei komp-
lex tanulmányi versenye:

Egyéni kategória – környezet-
ismeret:

Kiss Beatrix II. helyezés
Dávid Máté III. helyezés

Egyéni kategória – matematika:
Frank Nátán III. helyezés

Csapatverseny:
Bukus Lilla, Dávid Máté, Frank 

Nátán – I. helyezés
Felkészítő tanítók: Nagyné Tóth 

Julianna, Pappné Erdei Anita, Tóth 
Erzsébet

„Kisokosok” komplex megyei tanul-
mányi versenye (első osztály):
Csapatverseny:

Berke Orsolya, Kurán Kitti, 
Hüse Márk –I. helyezés

Felkészítő  tanítók:  Nag y 
Tivadarné, Rácz Julianna

(Kép és szöveg: Kiss Tamás)

Mesélni jó

Saját jövőjüket is 
építhetik…

Postaládánkba érkezett

Osztályból
az országosig…

DROGMARATON 
2008
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A berettyóújfalui képviselő-tes-
tület felhatalmazásával Szakképzés-
szervezési társulási megállapodást 
írt alá Hajdúszoboszlón Szeifert 
Ferenc polgármester május 16-án 
Szoboszló és Püspökladány pol-
gármestereivel, Sóvágó Lászlóval 
és Arnóth Sándorral. Mint arról 
már egy korábbi lapszámunkban 
beszámoltunk, még az elmúlt év 
végén döntött Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata arról, hogy szán-
déknyilatkozatot ír alá az említett 
településekkel egy Térségi Integrá-
ciós Szakképzési Központ (TISZK) 
létrehozására, illetve részt vesz a 
TISZK-rendszer továbbfejlesztése 
című pályázat első fordulójában. 
A pályázatot azóta benyújtották, 
és annak befogadásáról értesítést is 
kaptak, de ahhoz, hogy a második 
fordulóban is sikerrel szerepeljenek, 
a résztvevő önkormányzatoknak 
egymással társulási megállapodást 
kell kötniük, illetve egy munkaszer-
vezetet is létre kell hozniuk. Március 
26-án tartott előzetesen a három 
város egyeztető megbeszélést arról, 
hogy egyenlő arányban viselik a 
TISZK működtetési költségeit, 
hogy a létrejövő TISZK székhelye 
Hajdúszoboszlón lesz, illetve az 
infrastrukturális fejlesztési lehető-
ségeket biztosító TIOP-pályázatot 
úgy készítik elő, hogy a fejlesztés 
50%-a Berettyóújfaluban kerüljön 
felhasználásra, mintegy 400 millió 
forint (arra való tekintettel, hogy 
Berettyóújfalu oktatja a legtöbb 
gyereket a szakképzésben a há-
rom település közül. A másik két 
város pedig 25-25%-os arányban 
részesül majd a fejlesztésből. Az 
ünnepélyes aláíráson a hajdúszo-
boszlói polgármester elmondta, 
hozzá kell szoknunk, hogy sok 
olyan új elem jelenik meg napja-
inkban, ami valami jobbat akar az 
eddigieknél, és bízik abban, hogy 
a most általuk aláírandó társulási 
megállapodás is életképes lesz, és 

hogy ezzel a szervezettel mindhá-
rom helyen hozzájárulnak majd 
a szakképzés fejlődéséhez. Majd 
javasolta, hármójuk közül Berety-
tyóújfalu polgármesterét válasszák 
meg elsőként a társulás elnökének, 
de a későbbiekben majd rotációs 
rendszerben működik. Szeifert 
Ferenc polgármester elvállalta a 
feladatot, annál is inkább, hiszen a 
fejlesztésből Berettyóújfalu részesül 
legnagyobb arányban, ezért jelenleg 
Újfalunak van a társulásban a leg-
nagyobb szerepe. A székhely, mint 
abban korábban megállapodtak, 
egy szeptember 1-jétől megszűnő 
általános iskolában lesz Hajdúszo-
boszlón, a Rákóczi u. 58-64. szám 
alatt. A felállítandó munkaszer-
vezetet pedig Püspökladányban 
készítik elő. Mint arról Arnóth 
Sándor polgármester beszámolt, 
a három szakember közül már 
kettőt kiválasztottak, a gyakorlati 
oktatásvezetőt, a pénzügyi vezetőt, 
és a szervezet vezetőjének kijelölése 
jelenleg folyamatban van. A három 
polgármester abban is megegye-
zett, hogy a társulási megállapodás 
aláírása után a következő lépés 
az lesz, hogy találkozót hoznak 
össze a szakképzésben résztvevők 
vezetőivel, illetve a munkaszervezet 
tagjaival, melynek helye a TISZK 
székhelyén lesz. A társulás elnöke-
ként Berettyóújfalu polgármestere 
mondta a zárszót azt a reményét 
kifejezve, hogy ezen a napon egy 
olyan dolgot indítottak el, amelyből 
mindhárom település szakképzése 
új lehetőséget kap, és a szakképzés-
ben részvevő tanulók előtt pedig 
nagyobb perspektívák nyílnak. 
Szeifert Ferenc azt is vállalta, hogy 
a pályázat második fordulójával 
megbízott ADITUS Kft . tagjaival a 
szükséges megbeszéléseket lefoly-
tatja, illetve a pályázat elkészítésé-
nek folyamatát fi gyelemmel kíséri, a 
benyújtási határidő június 10. 

L. M.

A KONTROLL-SEC KFT. és 
a GENERALI PROVIDENCIA 
BIZTOSÍTÓ ZRT. támogatásával  
a Bihari Múzeumban rendhagyó 
időszaki kiállítást rendeztünk 
május 17-én és 18-án, szombaton 
és vasárnap.

Ami az Esterházy-kiállításból 
kimaradt… – Kincsek az Iparmű-
vészeti Múzeumból című kiállí-
tásunkon két rendkívül értékes 
műtárgy volt látható. 

Magyarország legnagyobb egy-
ben maradt főúri kincstárának, az 
Esterházynak, két becses darabja 
került rendkívüli biztonsági kö-
rülmények között a berettyóújfalui 
múzeumlátogatók elé. Az egyik 
tárgy egy ékkövekkel kirakott, 
aranyozott ezüstkupa volt, a másik 
egy üdvözlő pohár, amely szintén 
aranyozott ezüstből készült, és 
elefántcsont faragással van díszítve. 
A két tárgy biztosítási értéke 20 
millió forint. A teljesen lesötétített 
teremben kamerával megfi gyelt, 
törés- és mozgásérzékelővel felsze-
relt tárló mellett, fegyveres testőr 
biztosításával lehetett közelről is 
megtekinteni a tárgyakat. A folyo-
són a látogatás előtt és után a két 
műtárgyról készült részletfotókat is 
meg lehetett csodálni. A mintegy 
25 perces program gerincét egy 12 
perces fi lm adta. Az Esterházy csa-

lád, ezen belül is főleg az Esterházy 
Pál herceg életéről szóló filmet 
követően, a kincsár megalapítá-
sáról és a XX. század háborúiban 
bekövetkezett hányattatott sorsáról 
hallhattak érdekes információkat 
a látogatók. A bemutatató végére 
az is kiderült, hogy milyen közös 
múltja van az Esterházyaknak és 
Berettyóújfalunak. Miért pont 
ezek a tárgyak és miért pont most 
kerültek városunkba?

Báthory Gábor 1608. május 
23-án adományozta Nadányi Ger-
gelynek és 100 hajdú vitézének az 
erdélyi fejedelem kezében levő 
berettyóújfalui részbirtokokat. 
Ennek napjainkban pontosan 400 
éve. A kiállított tárgyak szintén 
ehhez a korszakhoz kapcsolódnak, 
magyar, illetve nürnbergi mesterek 
keze munkáját dicsérik. 

A másik apropó az, hogy 1702-
ben I. Lipót császár és király Ester-
házy Pál herceg-nádornak adomá-
nyozta a derecskei uradalmat tar-
tozásai fejében. Az uradalomhoz 
16 település tartozott, ezek közül 
a 3. legnagyobb Berettyóújfalu 
volt.  Igaz, a herceg ténylegesen 
nem vehette birtokba a területet a 
közben kitört Rákóczi-szabadság-
harc miatt.  Esterházy Pál herceg 
közben1713-ban elhunyt. Utóda a 
dokumentumok szerint, az 1728-

ban készült lajstrom alapján vette 
birtokba az uradalmat. Ettől kezd-
ve a kis hajdúváros, Újfalu adót fi -
zetett – ahogy akkoriban mondták, 
taxát – Magyarország legnagyobb 
nemesi családjának. Ez az állapot 
állt fent egészen 1848-ig, bár a tele-
pülések, köztük Újfalu, többször is 
perre mentek régi kiváltságaiknak 
visszaszerzéséért.

Ebben az Esterházy-dokumen-
tumban szerepel egyedül a Báthory 
Gábor féle, 1608. május 23-i  ado-
mányozás is. Nyakas Miklós tör-
ténész ezen dokumentum alapján 
– hiszen az eredeti adományozás 

iratai nem maradtak fenn – jelölte 
meg ezt a  napot, ami később a vá-
rosunk legfontosabb dátuma, a vá-
ros napja is lett. A Bihari Múzeum 
ezekkel a tárgyakkal is tisztelgett az 
elmúlt 400 év történelmének. 

Május 23-át, a város napját 
pedig archív és jelenlegi város-
képeket is bemutató fotókiállítás 
megnyitásával köszönti. A Séta 
a faluvárosban –- Berettyóújfalu 
egykor és ma című kiállítás október 
elejéig látható majd a Bihari Múze-
um időszaki kiállítótermében.

Kállai Irén,
a Bihari Múzeum igazgatója

Szőttesek, hímzések, dísztá-
nyérok és cserépedények, pipák, 
ostorok, faragott fatárgyak, ko-
vácsoltvas bútorok, szűrrátétes 
ruhadarabok és még sorolhatnám, 
mi minden várja a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központban a láto-
gatókat. A Bihari Népművészeti 
Egyesület alkotóinak kezemunkáját 
dicsérik a május 19-én kiállított 
tárgyak, amelyekre anyagukban, 
technikájukban, témájukban és 
használhatóságukban a gazdagság, 
változatosság a jellemző.

„1993-ban alakult egyesületünk, 
2008-ban 15 éves. A jubileumi 
évben már volt kiállításunk Nyír-
egyházán, Törökszentmiklóson, 
a harmadik pedig a város napja 
előtt kezdődik Berettyóújfaluban. 
Az idén 400 éves várost az ünnep 
hetében ezzel köszöntjük, és várjuk 
a népművészet iránt érdeklődő 
látogatóinkat, Berettyóújfalu lakó-
it” – mondta Török Istvánné, az 
egyesület kiállításának megnyitó-
ján. A Pávakör lánykáinak üdítő 
népdalcsokra után Szeifert Ferenc 
polgármester köszöntötte az egybe-
gyűlteket: „Jeles évfordulót ünnepel 
a város, és jeles évfordulót ünnepel 
a Bihari Népművészeti Egyesület is. 
Berettyóújfalu 1608. május 23-án 
olyan esélyt kapott a történelemtől 
a Báthory Gábor fejedelem által 
adományozott hajdúnemesi kivált-
ságok által, amely kiemelte az addigi 
bihari jobbágyfalvak sorából, és 
kiemelt helye, helyzete a mai napig 
töretlenül fennáll. Május 23-án 
emlékezünk e jeles nap 400-dik 
évfordulójára a város napja rendez-
vényeivel, melynek nyitányaként is 
tekinthető ez a kiállításmegnyitó, a 
15 éves Bihari Népművészeti Egye-
sület köszöntése.”

A Bihari Népművészeti Egyesü-
let a bihari térségben élő népmű-
vészek, a népi kézművesség iránt 
érdeklődő alkotók kezdeményezé-
sére alakult. Akkor a 15 kis bihari 
településről érkező 22 fő alapította 
meg az egyesületet. Csapóné dr. 
Gombos Piroska, Berettyóújfalu 
akkori alpolgármestere volt az 
összefogás elindítója. Vezetőjükké 
Török Istvánné óvodavezetőt vá-
lasztották, az egyesület titkára Kál-
lai Irén, a Bihari Múzeum vezetője 
lett. Ők mindketten a mai napig a 
civil szervezet élén állnak. Tudatos, 
lelkiismeretes munkájukkal sike-
ressé tették az egyesületet, hiszen 
számos bemutatkozás, díj, serleg és 
vásár van az egyesület mögött.

Jelenleg 20 településről 70 főt 
meghaladó tagsággal működnek, 
akik 18 féle mesterséget művelnek. 
Vannak többek között csuhé-, 
gyékény-, szalma-, kosárfonók, 
fafaragók, gyöngyfűzők, neme-
zelők, gyerekjáték készítők, faze-
kasok, bőrösök, hímzők, szövők, 

viselet- és szűrrátét készítők, va-
lamint mézeskalácsosok, ötvösök, 
citerakészítők és hagyományőrző 
íjászok is. Céljuk a bihari térség 
népi kultúrájának, kézműves ha-
gyományainak, szellemi- és tárgyi 
emlékeinek felelevenítése, megőr-
zése, továbbéltetése.

Mottójuknak Hevesi Sándor 
gondolatait választották, ami így 
szól: „A tradíciót nem úgy kell 
őrizni,/ mint a poszt a lőportor-
nyot, hanem/ mint Veszta szüzek 
a tüzet,/ folyton élesztgetni kell, 
hogy ki ne aludjék!” Feladatuk 
tehát élesztgetni, fenntartani a még 
meglévő hagyományt és felkutatni 
a már feledésbe merültet. Ezen 
felül lehetőséget biztosítanak a 
mestereknek a bemutatkozás-
ra kiállításokon, vásárokon. Az 
egyesület a megalakulása óta tagja 
a Népművészeti Egyesület Szövet-
ségének (NESZ), így részt vesznek 
a NESZ országos rendezvényein, 
bemutatóin, kiállításain is.

Az elmúlt 15 év alatt már közel 

20 fő szerezte meg közülük a népi 
iparművész címet, ketten a nép-
művészet ifj ú mesterei, egy fő a 
népművészet mestere lett.

Az egyesület fontosnak tartja, 
hogy a gyerekek egész kicsi kortól 
megismerkedjenek játékos formá-
ban a bihari térség hagyománya-
ival, szellemi, tárgyi kultúrájával, 
közel kerüljenek a természetes 
anyagokhoz, kipróbálják a kis-
mesterségeket. Ennek érdekében 
1994 őszétől gyermekszakköröket, 
majd nyári gyermek alkotótábo-
rokat szerveztek. Ekkor kaptak 
egy épületet Berettyóújfalu Város 
Önkormányzatától, amit Alko-
tóháznak rendeztek be. (Tavasz 
körút 10. sz. alatt található.)  A téli 
időszakban játszóházakba várják a 
legkisebbeket.

Az egyesület hangsúlyt fektet 
a pedagógus-továbbképzésre is 
az Alkotóházban megrendezésre 
kerülő Ünnep-elő foglalkozások 
során. A térségből 20-25 pedagógus 
vesz részt egy-egy foglalkozáson, 
ahol az ünnepekhez kapcsolódó 
szokásokról, a tárgyi megjelenítés-
ről hallanak előadásokat, és ki is 
próbálhatják a kézműves tevékeny-
ségeket. Terveik között szerepel a 
fenti programok folytatásán túl a 
még szorosabb kapcsolatfelvétel 
más bihari, régiós és határon túli 
hagyományőrző kézműves egye-
sületekkel és a testvérvárosaink 
hasonló szervezeteivel.

A „15 éve Biharban alkotunk” 
című jubileumi kiállítás június 
8-áig tekinthető meg. Érdemes 
ellátogatni, hiszen alkotásaikkal, 
munkájukkal mindennapjainkat 
gazdagítják, városunk hírnevét 
öregbítik. Sikereikhez gratulálunk.

Rácz Anikó

Az eredményesebb 
szakképzésért

Kincsek a Bihari Múzeumban 
a múzeumi világnap alkalmából

Tizenöt éve Biharban alkotunk
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SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖKSZEMÉLYI KÖLCSÖNÖK
� Kedvezőtlennek érzi meglévő lakáshitelét? 
� Magas élet- és hitelfedezeti biztosítással 

kombinált?
� Még magasabb összegre lenne szüksége?

Hívjon bizalommal!
B. Monok Ildikó

30 55-6808
Email: hitelek.hitelek@gmail.comH
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Bihari Hírlap
A berettyóújfalui önkormányzat

kéthetente megjelenõ közéleti lapja.

Bélyegzõkészítés egy nap alatt.
Nyitva: H-P: 7.30 -17-ig,

Sz: 8-12-ig.
4100 Berettyóújfalu,

Puskin u. 20.
Tel./fax: (54) 401-619,

06-30/9688-683

IRODASZEREK
Leporellók, fénymásoló-papírok,
faxpapírok, pénztárgép-szalagok,

borítékok, tintapatronok,
floppy- és CD-, DVD-lemezek,

lézer-tonerek, festékporok.
NYOMTATVÁNYOK

Számlák, nyugták, menetlevelek,

szállítólevelek, 

orvosi nyomtatványok

HÁZTARTÁSI 
PAPÍRÁRUK

Műanyag tányérok, poharak 

és evőeszközök.

FÉNYMÁSOLÁS
spirálozás, laminálás.

A Nadányi Zoltán Mûvelõdési 
Központ programjai

Hirdessen
a Bihari

Hírlapban!

Fotó: Kari

Sporteredmények

Házasságot kötöttek
Május

10.: Buczi József
 Horváth Éva
17.: Nagy Zsolt
 Erdei Edit
17.: Nagy Attila
 Győri Anikó
17.: Bakonszegi Lajos 
 Tóth Fatime Mária

Elhunytak
Május

7.: Pap János (1937)
7.: Karácson Károly (1956)
7.: Kiss Gyuláné 
 Nagy Juliánna (1958)
10.: Fábián Gyuláné 
 Balog Mária (1925)
13.: Balázs Sándorné 
 Orosz Erzsébet (1911)
17.: Tóth Imréné 
 Csiki Irén (1935)

KLUBOK, CSOPORTOK
Gyermek pávakör – minden 

szerda, 16 óra
Nyugdíjas Klub – Minden páros 

hét, hétfő
Nyugdíjas Klub népdalköre – 

minden kedden, 13 óra
Csontritkulást megelőző torna 

– minden kedden, 17 óra
Együtt-egymásért Klub – június 

12-én, 14 órakor

KIÁLLÍTÁS
Az Igazgyöngy Alapfokú Művé-

szeti Iskola diákjainak munkáiból
Megnyitó: június 9-én, 16 óra-

kor
A kiállítás megtekinthető június 

15-ig, naponta, 8 órától 16 óráig
* * *

Parola Klub
Június  14-én,  20 órakor 

Tomcats-koncert

A Trianoni békediktátum aláírásának 88. évfordulója alkalmából
ünnepélyes megemlékezést tartunk,

Amelyre tisztelettel meghívjuk és várjuk Önt és kedves családját, 
jóbarátait.

Időpont: 2008. június 3-án (kedd) délután, 18 óra.
Hely: Berettyóújfalu, Kossuth u. 6. a, volt Megyeháza emeleti terme.

Beszédet mond, felszólal:
Balázsi László, lelkipásztor, Füzesgyarmat,
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő,

Deáky András tanár, Gyimesbükk (Erdély),
Székhelyhidi Ágoston, történész.

       Trianon Társaság  Orbán Balázs Társaság
          Berettyóújfalu   Berettyóújfalu

Meghívó!Meghívó!

Négyszáz éves évfordulóját 
ünnepli Berettyóújfalu, és a „sors 
kegye”, hogy a Mezei Vill FC is 
ünnepelhet ezen az évfordulón. 
Mégpedig nem is akármit, hanem 
a Futsal NB I. bajnoki címét. 2005-
ben még az NB II-es bajnokság 
megnyerésének örülhettünk és 
lám, három éven belül világraszóló 
eredményt ért el a csapat. Kevesen 
reménykedtek ilyen sikerszériában, 
de Mezei József biztosan közöttük 
volt. Közöttük voltak a csapat lab-
darúgói és az ország legjobb futsal 
szurkolótábora, a berettyóújfalui 
közönség. „Ellenünk” többen vol-
tak – mindhiába – az összes csapat, 
a budapesti csapatokat pártoló 
és sokszor durva mód elfogultan 
bíráskodó játékvezetők, a Sport 
tévécsatorna szerkesztő riportere 
(Mogyorósi úr), de talán még a 
futsal országos vezetésében is sokan 
szurkoltak ellenünk. Semmit nem 
ért azonban az ellenszél, a Mezei 
Vill az egész országnak megmutatta, 
hogy jelenleg Magyarország legjobb 
és „leginkább” csapata.

27 mérkőzés óta veretlen a csa-
pat, a bajnoki szezon kezdete óta 
senki nem tudott minket legyőzni. 
Nem néztem utána, de biztos va-
gyok benne, hogy ez mindeddig 
és talán nagyon hosszú időre a 
legcsodálatosabb eredmény, amit 
el lehet érni. A játékosok és a csapat 
ezt ajándékozta a szurkolóknak a 
buzdításért, a szurkolótábor pedig 
a mindenkori „hazai pályát” adta 
cserébe. Közös siker ez, nemcsak 
Mezei József, Szitkó Róbert, hanem 
Berettyóújfalu és mindannyiunk 
számára. 

Olyan álmunk vált valóra ál-
taluk, amire lelkünk mélyén min-
dig is vágytunk, hogy kis bihari 
településként megmutathassuk 
Magyarországnak, hogy mi is tu-
dunk valamiben a legjobbak lenni. 
Megmutattuk, hogy Magyarország 
nem csak Budapest, és hogy a 
vidéki emberek értéke semmivel 
sem kisebb.

Megtapasztalhatta Győr a csapat 
kitartását, hiszen a döntőbe jutásért, 
ahol két győztes mérkőzést kellett 
vívni, hazai pályán ütöttük el őket. 
És nemcsak a döntőbe jutástól, de 
állítólag sok tízmillió forintnyi tá-
mogatástól is, amit a leendő szpon-
zoroktól kaptak volna a bajnoki cím 
megnyeréséért. Sírtak.

Megtapasztalhatta az RFC Csö-
mör csapata is, akiket Berettyóújfa-
luban a három győztes mérkőzésig 
tartó döntő első összecsapásán bün-
tetőkkel kergettünk a kétségbeesés-
be. Előny Berettyóújfalunál, írták az 
országos napilapok is és megérezve 
a világraszóló siker lehetőségét, hi-
hetetlen hangulat és száznál is több 
MVFC szurkoló várta Csömörön is 
a „Mezei-fi úkat”. Akik újra bizonyí-
tottak, nemcsak azt, hogy tudnak 
focizni, azt eddig is tudtuk. Talán 
még azt is, hogy csapatként is a 
legjobbak az országban, de itt olyan 
emberi tartásról is tanúbizonyságot 
tettek, ami miatt nem is lehetett 
más a végeredmény, csak, hogy mi 
nyertünk. A 2:2 után egy egyéni 
hiba miatt kaptunk gólt, melyet 
egyetlen játékos sem sérelmezett, 

tette a dolgát, és focizott teljes erő-
bedobással és hittel tovább. És ekkor 
következett Szitkó Róbert és talán 
az egész szezon legzseniálisabb 
húzása (talán egy kicsit kényszerből 
is), a vége előtt 5 perccel lehoztuk 
a kapust. Nagy Tamás így vált 
„Istenné” a berettyóújfaluiak előtt 
egyenlítő góljával. Ezen lélektani 
előny megszerzése után idő kér-
dése volt csak, hogy mikor roppan 
össze az ellenfél a mieink nagyobb 
lelkiereje és állóképessége, illetve a 
szurkolóink hihetetlen buzdítása 
közepette. Nem is bírták, és 5:3-ra a 
második mérkőzést is megnyertük. 
Ők is sírtak, mi is sírtunk. Hihetet-
len és elmondhatatlan sportélmény 
volt ez, aki kihagyta biztos, hogy 
szegényebb az élete ezzel. Valami 
olyanhoz érkeztünk – éreztük, hogy 
tartozunk –, amit még eddig senki 
nem érezhetett közülünk. Ez lélek-
tanilag akkora fordulópont, mely 
után már csak a hazai közönség 
előtti, utolsó és mindent eldöntő 
győzelem következhetett. 

(Folytatás a következő lapszám-
ban.)

R. S.

Magyarország futsal-bajnokságának
„tetején” az MVFC

Futsal NB I.
Döntő 

(három győztes mérkőzésig)
MVFC – RFC Csömör 2:2 

(büntetőkkel 4:2)
RFC Csömör – MVFC 3:5
MVFC – RFC Csömör 7:3

Futball NB III.
Nagyecsed – BUSE 0:0

BUSE – DVSC 0:3
U-19

BUSE – Nagyecsed 2:3
U-16

BUSE – Nagyecsed 2:3
U-15

BUSE – Komádi 6:0
Sárrétudvari – BUSE 2:0

U-13
BUSE – Komádi 0:2

Sárrétudvari – BUSE 1:7

Kézilabda
Férfi  NB II.

BMSE – Újkígyós 31:34
Kiskunmajsa – BMSE 37:22

BMSE – Mezőtúr 26:40
Ifi 

BMSE – Újkígyós 30:39
Kiskunmajsa – BMSE 36:30

BMSE – Mezőtúr 41:29
Női megyei

BMSE – DSCSI 30:26
Hajdúböszörmény – BMSE 34:32

BMSE – Balmazújváros 31:22
Nagyhegyes – BMSE 30:29

III. BIHARI LÖVÉSZNAPOK
A BIHARI LÖVÉSZKLUB júni-

us 7-én és 8-án kétnapos lövészver-
senyt rendez a Tardy-szíki lőtéren, 
9 órától. 

Kis- és nagykaliber pisztoly, 
puska és légfegyveres kategóriák-
ban. Pontlövészet, bukóalak, steel 
challange, sziluett és tekelövészet.

Mindkét napon fegyverbemuta-
tó és Airsoft  harci játékok. 

9 órától megnyitó, nevezések 
leadása, 13 órától 14 óráig ebéd, 
majd a versenyek folytatása.

Nevezési díjak: felnőtteknek 
700 Ft/versenyszám, diákoknak 
légfegyver kategóriában 

300 Ft/versenyszám.
Légfegyveres versenyünkre álta-

lános- és középiskolások jelentkezé-
sét várjuk. A két korosztályt külön 
értékeljük pont- és kisteke lövészet 
versenyszámokban.

Részleteket a versenykiírás tar-
talmaz, a www.bilk.fw.hu webol-
dalon. 

Érdeklődni lehet az alábbi tele-
fonszámokon lehet:

Hudák Attila: 30 440 0489.
Hegedűs Péter: 30 3056866
Bordi József: 30 2890774
Minden érdeklődőt szeretettel 

vár a rendezőség.
Hudák Attila

LÖVÉSZHÍREK

Általános- és középiskolásoknak légfegyveres lövészet elméleti és gya-
korlati képzést indít a Bihari Lövészklub 12 éves kortól. A képzés helye 
Berettyóújfalu, Tardy-szíki lőtér.

Az oktatás ideje 2008. június 5-étől 2008. augusztus 14-ig tart. 
Hetente 2 alkalom, 2×2 óra, kedd és csütörtöki napokon, 13-15 óráig.

A képzés díja 400 Ft/óra/fő. 
Az első foglalkozás június 5., 13 óra. 

Az oktatást megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk, minimum 10 fő.
Érdeklődni lehet személyesen a lőtéren minden szombaton, 14 órától 

16 óráig és minden vasárnap, 10 órától 13 óráig. 
Telefon: Hudák Attila 30 440 0489.

Lövészet-oktatás

2008. május 6-10-ig a csehországi Frydek-Mistekben rendezték az Erő-
emelő Európa-bajnokságot. A 48 kg-os kategóriában a magyar színeket az 
Eötvös József Szakképző Iskola tanulója, Makrai Éva Gyöngyi képviselte. 
Éva az Európa-bajnokság legkönnyebb és legfi atalabb versenyzőjeként 255 
kg-os összteljesítménnyel, kiemelkedő teljesítményt nyújtott, összetett 7. 
helyezést ért el az első nemzetközi versenyén.

Berettyóújfalu,  

Alkotmány u 1 sz. alatti   

–   1105m2 -es   –   

építési telek eladó.

Érdeklődni: 

Dr. Molnár Zoltán, 

telefonszám: 

06-30-396-23-07

VILLAMOSSÁGI KERESKEDŐHÁZVILLAMOSSÁGI KERESKEDŐHÁZ
Bosch, Kontavill, Uri lámpa, Massiva, Klökner Müller, Eglo,

Refl ekt, Tracon Eletric, Ganz, vezetékek, kábelek, 
ipari kapcsolók, csillárok.

4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.   Tel./fax: 54/405-009
Nyitva tartás: hétfő-péntek 7-től 16.30,   szombat 7-től 12 óráig

Mezei Vill Villamosipari és Kereskedelmi Kft.Mezei Vill Villamosipari és Kereskedelmi Kft.
Mezei József ügyvezető. Mobil: 06-30-9587-416. Fax: 06-54-405-009

Érintésvédelmi mérések, villanyszerelés, villámvédelem, tervezés
kivitelezés, energiagazdálkodás, szellőzéstechnika.

MVFC – RFC Csömör

MVFC – RFC Csömör

7:37:3


