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Kelet-Magyarország!
Az alapszakasz megnyerése és a 

minden eddigit felülmúló veretlen-
ségi sorozat ellenére sem volt biztos, 
hogy az MVFC lesz a futsal NB I. 
bajnoka. A csapat és szurkolótábo-
ra azonban bebizonyította, hogy a 
legegységesebb és legfanatikusabb 
közeg a bihari. Szándékosan biha-
riként emlegetem, hiszen nem csak 
berettyóújfalui, a környékbeli tele-
pülések szurkolói is benne vannak 
abban a táborban, mely nagyban 
hozzásegítette Szitkó Róbertet és 
tanítványait a bajnoki cím megvé-
déséhez. Újra az egész ország nézett 
velünk farkasszemet, és a bírói kar 
megint nem tudott felnőni az első 
osztályú bajnokság színvonalához. 
A magyar labdarúgás, ezen belül a 
futsal vezérkaráról nem is beszélve, 
akik nyíltan Budapestet várták az 
első helyre.

A Colorspectrum Aramis gár-
dája igen jó nevű játékosokat tud 
felvonultatni, akiktől talán megre-
meghetett a szurkolók és a játéko-
sok lába is. De hiába nagyobb ne-
vűek (tényleg azok?), csapatként az 
MVFC az ország legjobbja. Fogad-
kozott is a budapesti gárda, hogy 
elhódítja a bajnoki címet, hiszen 
elég a berettyóújfaluiaknak a ma-
gyar kupa. Úgy nyilatkoztak: a volt 
bajnok. Ennek ellenére az első mér-
kőzésen hazai pályán Trencsényi 
János vezetésével 4:0-ra lemostuk a 
nagymellényű pesti csapatot. Úgy 
gondoltuk ezek után, hogy egy szo-
ros győzelem következik Budafo-
kon, és majd hazai pályán ünnepel-
hetjük az újabb bajnoki címet. Nos 
ez nem jött össze, hiszen a második 
mérkőzésen egy átaludt első félidő 
után csak szépíteni tudtunk, és 
3:2-re alakult az Aramis győzelme. 
Hallatlanul izgalmas mérkőzésen az 
utolsó másodpercekig volt esélyünk 
az egyenlítésre, ezáltal a hosszabbí-
tás kiharcolására. Utóbb kiderült, 
ez a győzelem volt az összes örö-
mük a döntő folyamán, no meg az 
a káröröm, hogy nem hazai pályán, 
ezer ember előtt tudtunk bajnokok 
lenni. Sokan azt mondják az NB 
I-ben, hogy a berettyóújfalui Kabos 
Endre Városi Sportcsarnok csak 
tornaterem, ennek ellenére ebben 
a „tornateremben” olyan hangulat 
van, ami sehol az országban nincs 
meg. A budafoki csarnok még a mi-

enknél is gyengébb, úgyhogy nem 
helyénvaló ez a kritika sem. 

A harmadik mérkőzésen a bi-
zonyítani akarás „szétfújta” az 
Aramis győzelembe vetett hitét, le-
rombolta fellegvárát. 6:1 arányban 
„lemostuk” az ellenfelet, és itt már 
látszott, hogy legjobb játékosaik is 
hitüket vesztették. Gondoltuk mi! 
Következett – a szerintünk mindent 
eldöntő – negyedik mérkőzés. 

Szinte kísértetiesen ismételte 
magát az előző budafoki ered-
mény. A félidőben 2:0-ra vezettek 
Frank Tamásék. Hová lett az óriási 
MVFC fölény és játékosaink zseni-
ális megmozdulásai? Átkozott ez a 
pálya számunkra – mondták a hi-
tetlenek -, és még az illemhelyen is 
ez volt a téma. Az ellenfél inkorrekt 
viselkedését „megfejelték” kis kelle-
metlen szösszenetek is, amik a bí-
rók iszonyatosan gyenge és sokszor 
teljes mértékben elfogult bírásko-
dásával együtt mindannyiunknak 
idegösszeroppanás közeli tüneteket 
okoztak. 

A második félidőben azonban 
újra megtörtént az a csoda, ami Me-
zei József csapatát „kíséri”, és hét 
perc alatt három gólt rúgva megfor-
dítottuk az eredményt. Leírhatat-
lan volt az öröm a mi oldalunkon, 
és döbbenetes a csend a másikon. A 
sors hihetetlenül izgalmas forgató-
könyvet írt az utolsó mérkőzésre is, 
az ellenfél sorra rúgta a kapufákat, 
de betalálni nem tudott kapunkba. 
Az utolsó másodpercek múlását 
már együtt számolta Bihar. Szinte 
felrobbant a csarnok az üvöltéstől, 
és kezdetét vette a Berettyóújfa-
luban még soha nem látott és meg 
nem élt ünneplés. Azért írom így, 
hogy – Berettyóújfaluban még soha 
nem látott és meg nem élt –, mert 
most idegenben sikerült kivívnunk 
a bajnoki címet. A játékosok táncol-
tak, sírtak és nevettek egyszerre, a 
szurkolóink pedig hozzájuk akartak 
rohanni. A nagydarab budapesti 
testőrök azonban nem engedték ezt. 
Később kiderült, jogosan, hiszen a 
díjátadás után berohanhattak a 
legfanatikusabbak. Azon díjátadás 
után, ahol a futsal országos vezető-
ségének tagjai az órájukat nézték, 
hogy mikor mehetnek haza! Bizto-
san siettek. 

(Folytatás a 8. oldalon)

Prológus egy kettős ünnephez

Ünnepi képviselő-
testületi ülés

Berettyóújfalu: kisváros, Ma-
gyarország keleti határvidékén 47° 
14' szélességi 21° 32' hosszúsági fok, 
a 42-es, 47-es főutak metszéspontjá-
ban. De nem csupán földrajzi foga-
lom, nem csak utak, utcák, házak, 
terek összessége. Évszázadokon át 
emberek, emberi sorsok, közösségek 
élettere a Berettyó folyó partján. 
Szántói megélhetést, a folyó vizet és 
vészhelyzetekben védelmet is nyújtott 
lakóinak tatártól, töröktől, labanc-
tól, muszkától az itt élőknek, és befo-
gadta az ide térőket. Befogadó város 
mai is. Az úgymond tőzsgyökeres új-
faluiak mellett számos, legfőbbkép-
pen bihari településekről, Csökmőtől 
Derecskéig, Nagyrábétól Pocsajig 
érkező vallja ma sajátjának, mert 
itt talált magának munkát, jobb 
életkörülményeket, gyerekeinek jobb 
tanulási feltételeket.

Nem ok nélkül való hát, ha ma 
is a Csonka Bihar központjának 
érzi és nevezi magát gazdasági, 
kereskedelmi, közigazgatási, egész-
ségügyi, oktatási és kulturális szem-
pontból is.

401 évvel ezelőtt Báthory Gábor 
erdélyi fejedelem jóvoltából indult el 
a kiemelkedés, amikor a fejedelem 

1608. május 23-án kelt kiváltságle-
velében Nadányi Gergelynek, továb-
bá a hadnagysága alatt szolgáló száz 
hajdú katonájának adományozta a 
Bihar vármegyében lévő Újfalu és 
Szent Kozma birtokokat abból a cél-
ból, hogy a letelepített hajdú vitézek 
számára „nemzetségről nemzetségre 
állandó szabadságos hely adassék, 
hogy mikor az  szükség kívánja, 
hamarsággal az ország szükségére 
lehessenek.”

Várad elfoglalása, 1660 után 
török portyák, rablóbandák pusztí-
tásainak célpontjaivá vált a vidék, és 
mezővárosi jogállása, az úgynevezett 
hajdúszabadság, a kiváltságok vég-
képp az enyészetté lettek. Azonban 
nem múltak el nyomtalanul. Évszá-
zadokra meghatározták a közösség 
történelmi öntudatát, önérzetét.

Így vállalkozhatott a Trianoni 
békediktátum, 1920 után Nadányi 
Zoltán „faluvárosa” Csonka Bihar 
vármegye székhelyi szerepére. A nem-
zeti tragédia nagy feladat elé állítot-
ta az évszázados dúlás-fosztogatás-
pereskedés következményeképp 
addigra már poros kis faluvá degra-
dálódott települést. De Fráter László 
alispán irányításával meg akarván 

felelni a kihívásoknak, talpra állott, 
közigazgatási központtá szervező-
dött, számos ma is álló középület 
létesült, mint a vármegyeháza, a 
leventeház, a kórház, a polgári fiú-
iskola, a református népiskola, hogy 
csak néhányat említsek. A város szü-
lötte, Konrád György írja Elutazás 
és hazatérés című regényében: Ha 
Nagyvárad a Nap, Berettyóújfalu a 
Hold. Ez a lendület 25 éven keresz-
tül, egészen a II. világháborúig tar-
tott, majd a háború befejeződésével 
egy csendesebb időszak következett. 
1950. március 16-án a maradék 
bihari részeket Hajdú megyével kap-
csolták össze, de a térségben betöltött 
központi szerepe Újfalunak a nagy 
iparvállalat, az Elzett, a Tejporgyár, 
stb. révén – amelyek több ezer em-
bernek adtak munkát és megélhetést 
a térségben – megmaradt. Talán 
ennek is köszönhető, hogy 1979-ben 
a társfaluval, Szentmártonnal már 
korábban egyesült Berettyóújfalu 
újra városi rangot érdemelt, lehetősé-
get kapott egy újabb emelkedő pályá-
ra állásra. Lehetőséget „egy olyan fa 
törzsét ápolni, melyek gyökerei igen 
mélyre nyúlnak, mert az itteniek 
tudják, ettől függ, mekkora lombko-

ronája lesz a jövőben. Ezt szolgálják 
a város dolgos hétköznapjai és ezt az 
ünnepek. Kiemelkedik ezek közül a 
Báthory kiváltságlevél dátumához 
kötődő, 12 éve ünnepnek nyilvá-
nított május 23-a, a város napja. 
Idén a 401 éves városi kiváltságokat 
egyszerre ünnepelte Berettyóújfalu a 
30 éve városi rangra emelkedéssel. 
Háromnapos bőséges és változatos 
programsorozat részesei lehettek a 
berettyóújfaluiak. Most befejezett, a 
városi életminőséget javító beruházá-
sok átadó ünnepségein, koszorúzási 
megemlékezéseken, kiállítás-megnyi-
tókon, hagyományőrző és szórakoz-
tató programokon, sportversenyeken, 
illetve az ilyenkor mindig szokásos 
ünnepi képviselő-testületi ülésen, a 
városi kitüntetések átadásán vehet-
tek részt az ünneplők.

Szerkesztőségünk, a Bihari Hír-
lap munkatársai valamennyi ren-
dezvényen jelen voltak, és igyekeznek 
alább az ünnepről hosszabb-rövidebb 
tudósításokban tájékoztatást adni a 
távolmaradóknak, egyben szándéka-
ink szerint hiteles dokumentumként 
megőrizni a 401. és a 30. évforduló 
eseményeit az utókornak.

Szegediné Lovász Magdolna

Az eddigiektől eltérő módon 
a régi megyeháza ódonságában is 
patinás épületében tartották az 
ünnepi képviselő-testületi ülést a 
város napján. A díszterem – ami 
ma is rászolgál e névre – zsúfolásig 
telt most is. Történelmi helyszín-
nek mondható ez, színhelye sors-
fordító és békeidők kivételes ese-
ményeinek, mert nagy idők tanúi, 
jó lenne, ha beszélni tudnának e 
falak. Most is ragyogtak a gyönyö-
rű csillárok, szóltak a fanfárok, és 
a himnusz közös eléneklése után 
Berettyóújfalu város polgármes-
tere, Szeifert Ferenc emelkedett 
szólásra. Miután köszöntötte a 
díszvendégeket és valamennyi ün-
neplőt, arról beszélt, hogy 12 évvel 
ezelőtt, 1997 tavaszán hozott ha-
tározatot a képviselő-testület arról, 
hogy Báthory Gábor 1608-ban 
adományozott kiváltságlevelének 
dátumát, a május 23-át a város 
napjának nyilvánítja. Azóta e nap 

a város életében mindig kiemelke-
dő jelentőséggel bír. Mert minden 
évben ezt az alkalmat választották, 
ha valamilyen nagy horderejű, a 
város lakóinak életminőségét be-
folyásoló beruházásról, fejlesztés-
ről kívántak számot adni. Így ke-
rült sor az elmúlt években többek 
között a Bihari Múzeum és Sinka 
István Városi Könyvtár épületének 
átadására, a megújult, eredeti for-
májára visszaállított vasútállomás 
felavatására, a korábban 20 férőhe-
lyes nyugdíjasház 50 férőhelyessé 
bővítésére. 2000-ben, a millenium 
évében átadták a Kurucz Imre 
szobrászművész által újraalkotott 
országzászlót, két évvel ezelőtt 
leplezték le a városháza bejáratánál 
Birizdó Gabriella évszakidő című 
muráliáját, a 400-adik évfordulón 
a városi kiváltságokat adományo-
zó Báthory Gábornak állítottak 
maradandó emléket, idén pedig a 
felújított Széhenyi úti Tagóvoda 

és a kerékpárút átadásának lehet-
tek tanúi. Ebben az évben arról is 
meg kell emlékezniük – mondta 
a polgármester –, hogy 30 évvel 
ezelőtt, 1979-ben Berettyóújfalu 
ismét, immár közjogi értelemben 
is városi rangot kapott. Az elmúlt 
30 esztendő, kiváltképp a rendszer-
váltás óta eltelt évtizedek látványos 
eredményeket hoztak a település 
életében, és valódi térségi központ-

tá tették Berettyóújfalut. Ünnepel-
jünk hát ismét együtt – szólította 
meg hallgatóságát Szeifert Ferenc 
– legyünk büszkék elődeink mun-
kájára, és emlékezzünk jeles évfor-
dulóinkra, nemcsak az ünnep-, de 
a hétköznapokon is. Ezt követően 
Muraközi István alpolgármesterrel 
együtt adták át a városi kitünteté-
seket.

L. M.

A kitüntetettek

Kari Sándor a Berettyó Televízió stúdióve-
zetője, operatőr-rendező. Ebben az évben húsz éve 
annak, hogy bekapcsolódott a helyi televízió műso-
rának készítésébe. Többedmagával azon munkál-
kodott, hogy városunkban is folyamatossá váljon 
a televíziós műsorszolgáltatás. 2004-től a Berettyó 
TV stúdióvezetője. A TV-stúdió technikai kivi-
telezése, berendezéseinek elkészítése is a nevéhez 
fűződik. Hitelesen tájékoztatja a város lakosságát 
Berettyóújfalu és a régió eseményeiről. Munkáját 
magas színvonalon, művészi igényességgel végzi. 
Fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy a látszólag 
legegyszerűbbnek tűnő riportot, felvételt is aprólé-

kos műgonddal dolgozza ki. Felvételein a vizuális 
technikai ismeretek állandó megújulásának, fej-
lődésének fokozatait láthatjuk. A nézőket ez által 
maradandó élményben részesíti. Megőrzött felvé-
telei muzeális értékkel bírnak az utókor számára, 
a honismerettel foglalkozók kincsesbányája lehet. 
A Bihari Hírlapban megjelenő fotói is bizonyítják, 
hogy fotósként is az igényes megjelenítésre törek-
szik. Munkáival már több alkalommal országos 
elismerésben részesült. Legutóbb ebben az évben a 
Kelet- és Dél-Magyarországi Független Filmszem-
lén ismerték el munkáját.

(Folytatás a 2. oldalon)

Megvédte bajnoki címét a Mezei Vill FC futsalcsapata, ugyanis a 
három győztes mérkőzésig tartó döntőben 3:1 arányban győzedel-
meskedett a rivális Colorspectrum Aramis csapata fölött. Foly-
tatódik tehát a kis bihari csapat sikertörténete, mely nemcsak az 
MVFC-t, játékosait, tulajdonosát, hanem Berettyóújfalut és egész 
Bihart ismertté tette

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 135/2009. számú határozata alapján 
Kari Sándornak 2009-ben Báthory Gábor-díj kitüntetést adományozott

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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Új gázmotorral működik a 
kórház fűtésrendszere

Orosz nyelvű színházi előadás 
a művelődési központban

A város napja első ünnepi ese-
ménye volt a berettyóújfalui Gróf 
Tisza István Kórház területére 
telepített új gázerőmű átadása. 
A kórház hőellátását eddig két, 
több mint húszéves gázfejlesztő 
gázkazán biztosította. Az elmúlt 
évek során sikerült a szenes ka-
zánokat gázüzeműre cserélni, de 
a kazántest mérete, technológiája 
miatt ma már rendkívül gazda-
ságtalan megoldásnak bizonyult. 
2007. október 1-jétől hosszú elő-
munkálatok után született meg 
az a szerződés, ami a telepítést le-
hetővé tette. Az elkészült gázmo-
tor feladata kettős – tudtuk meg 
Gál Mihálytól, a kórház műszaki 
osztályvezetőjétől, aki az átadó 
ünnepségen a beruházás lépéseit, 
illetve az erőmű paramétereit is-
mertette. Elsősorban elektromos 
áramot termel egy generátor mű-
ködtetésével, másodsorban az így 

keletkezett hulladékhő hőenergi-
át biztosít az intézmény számára. 
A jelenleg kialakított technológia 
segítségével az előállított 450 °C-
os gőzből 110 °C-os gőz távozik 
a kéményeken, kevesebb zaj és 
károsanyag kibocsátás mellett. Az 
így megtakarított energia jelentő-
sen jobb hatásfokot eredményez, 
amivel biztosítani tudják a kórház 
gőz, melegvíz és részbeni fűtésel-
látását. Az átadó ünnepségen a vá-
rost Szeifert Ferenc polgármester, 
Muraközi István alpolgármester, 
a kórház részéről dr. Sarkadyné 
dr. Brád Edit gazdasági igazgató, 
dr. Muraközi Zoltán orvos-igaz-
gató, a már említett Gál Mihály 
műszaki osztályvezető és az intéz-
mény műszaki részlegén dolgozók 
voltak jelen, akik közösen tekin-
tették meg a képünkön is látható 
új gázerőművet.

L. M.

Orosz testvérvárosunk, Visnyij 
Volocsok delegációja is képvi-
seltette magát a május 22-23-án 
megrendezett városnapi progra-
mokon.

Ennek keretében vehettek 
részt Berettyóújfalu középisko-
lás diákjai azon az eredeti, orosz 
nyelvű előadáson, amelyet e kis-
város színházának művészei mu-
tattak be. Visnyij Volocsokban a 
színházat 113 évvel ezelőtt hozták 
létre, és ez az Oroszország színhá-
zi életében jelentős szereppel bíró 
intézmény azóta is folyamatosan 
működik.

2009-ben a nagy orosz író, Go-
gol születésének 200. évfordulóját 

ünneplik oroszországszerte. Ez 
alkalomból a társulat az író egyik 
elbeszélésének színházi változatát 
adta elő, amely két jóbarát évekig 
tartó pereskedéséről szól.

A mű címe: Hogyan ve-
szett össze Ivan Ivanovics, Ivan 
Nyikiforoviccsal.

Az eredetileg több mint két 
órás színdarab rövidített válto-
zatával kedveskedett nekünk a 
hét tagú színtársulat, de néhány 
nappal korábban, Budapesten, 
teltházas bemutatóra került sor a 
teljes darabból – mondta el ne-
künk Vlagyimir Kolomak, a da-
rab rendezője.

Szatmári Kinga NZMK

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
136/2009. számú határozata alapján dr. Nagy Bertalannak  2009-
ben Fráter László-díj kitüntetést adományozott

dr. nagy Bertalan orvosi diplomáját 1968-ban szerezte, ezt 
követően a Mezőtúri Kórházban helyezkedett el. 1974-ben tett belgyó-
gyászatból szakvizsgát. 1975. január 1-jével áthelyezéssel került a be-
rettyóújfalui Területi Kórházba, ahonnan 2007. augusztus 31-én vonult 
nyugdíjba, azonban heti 1 alkalommal továbbra is rendel a diabetológiai 
szakrendelőben. 1984-ben adjunktusi, 1998-ban főorvosi kinevezést 
kapott. 2004-ben a Magyar Diabetológiai Társaság „Diabetológus Or-
vosa” címet kapta. Munkája során már a kezdetektől megmutatkozott 
a betegekkel szembeni humanitása, segítőkészsége, amelyre közvetlen 
környezete és szakmai elöljárói is felfigyeltek. A kórház által szervezett 
tudományos üléseken aktívan részt vett, előadásokkal szerepelt. A hazai 
és külföldi szakirodalmat egyaránt követi, amelynek révén széleskörű 
szakmai ismeretek birtokosa. Jó kapcsolatteremtő készsége nemcsak a 
betegellátásban, hanem kollégáival és a munkatársaival való kapcsola-
tában is értéket képvisel. Jó szervezőkészsége és mozgósító ereje nagy 
hasznára van szűkebb s tágabb környezetének egyaránt. 1993-ban ala-
kult a Bihari Diabétesz Egyesület, amelynek megalakulása óta tagja, 

illetve az egyesület szakmai tanácsadója. Legfontosabb célja a diabéte-
szes betegek oktatása és nevelése. Ezt önzetlenül végzi ma is. Munkája 
elismeréseként Miniszteri dicséretben és több alkalommal Igazgatói 
dicséretben részesült. 

A kitüntetettek

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
137/2009. számú határozata alapján Bakó Eszternek 2009-ben 
Fehér Istvánné-díj kitüntetést adományozott

BaKó eSzter 1975 óta tanít a Bessenyei György Szakközép-
iskolában mint kémia-biológia szakos tanár. Oktatási-nevelési fel-
adatainak megvalósítását minden esetben a lelkiismeretesség, szor-
galom, a diákok segítése és szeretete jellemezte. Erénye a pontosság, 
az aprólékos, részletkérdésekre is odafigyelő, segítő szándékú peda-
gógiai attitűd. Már a munkakezdése első évétől osztályfőnök, majd 
az osztályfőnöki munkaközösség vezetője. Gondos, felelősségteljes 
munkavégzésének következménye, hogy hosszú évekig a közalkal-
mazotti tanácsot is vezette. Tanulói szeretik, kollégái elismerik mun-
káját, önkéntes feladat- és áldozatvállalását. Végzős tanulói – főleg a 
pedagógiai-óvónői szakon – eredményesen szerepelnek versenyeken, 
az elmúlt években gyakran voltak az országban a legjobbak között. 
Az elmúlt 34 évben az iskolai munka életének részévé vált, minden 
fejlesztést, új létrehozását kezdeményezte, támogatta, és a megvalósí-
tásban is közreműködött. Jelentős része volt az iskolai szerkezetváltás 
sikeres megvalósításában. 2003-tól igazgatóhelyettesi feladatokat lát 

el. Irányítja az iskola kulturális tevékenységét, melynek eredménye-
ként színvonalas Bessenyei-esteket, nemzeti ünnepeket és diákren-
dezvényeket szerveztek.

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
138/2009. számú határozata alapján Szarka Istvánnak 2009-ben 
Kabos Endre-díj kitüntetést adományozott

SzarKa iStván a Széchenyi István Tagiskola földrajz-testnevelés 
szakos tanára. A Szirt Sportegyesületben Berettyóújfalu város általános 
iskolai és ifjúsági korosztályáért végzett, nagy tömegeket megmozga-
tó tevékenységére mindig a természet megszerettetése volt a jellemző 
a túrázások, a sport- és a sziklamászások során. Aktívan részt vett az 
iskolai sportmászófal építésében, és működtetését 2006 óta folyama-
tosan nagy lelkesedéssel végzi, ezzel lehetővé teszi a városi sportmászó 
versenyek megrendezését. Az itt legjobb eredményt elért gyerekeket 
felkészítette az országos döntőre, ahonnan az utóbbi években 1., 2. és 
3. helyezésekkel tértek haza. A tornateremben elsajátított elméleti és 
gyakorlati ismereteket a természetben is gyakran kipróbálta növendéke-
ivel: mászótúrákon, sportmászó táborokban. 2009-ben a sportmászás 
diákolimpiáján, Kiskunfélegyházán 3. és 5. helyezést szereztek 5. és 6. 
osztályos tanítványai. A kerékpáros sport igazi szorgalmazója, e tevé-
kenységét fémjelzik a Bihari Sík védett tájegységein szervezett őszi és 
tavaszi kerékpártúrák. Ezek mellett a kézilabda sport területén is ered-
ményesen tevékenykedik, legutóbbi eredményei: Diákolimpia III. kcs. 
kézilabda lány városi döntő 1. hely, Diákolimpia III. kcs. kézilabda lány 

megyei elődöntő 2. hely, Diákolimpia városi labdarúgó döntő IV. kcs. 
2. hely. Aktívan vesz részt évek óta a város úszósportjában, a Herpály 
Sportúszó Egyesület utánpótlás-nevelő munkájában. Sikeres pályázatai 
révén iskolája 2 ízben is elnyerte az Öko-suli címet.

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
139/2009. számú határozata alapján Bene Krisztinának 2009-
ben Berettyóújfalu város jó tanulója – jó sportolója kitüntetést 
adományozott

Bene KriSztina a Toldi Miklós Református Általános Iskola 
8. osztályos tanulója. Tanulmányi eredménye végig jeles, illetve kitű-
nő. Emellett a Herpály SE versenyzője, az elmúlt négy évben mindig 
megkapta a Hajdú-Bihar megye jó tanulója – jó sportolója elismerést. 
Úszásban megyei, ill. regionális szinten három I., három II. és két III. 
helyezést szerzett a 2007-2008-as tanév megyei diákolimpiáján, vala-
mint a békéscsabai Viharsarok-kupán 2008-ban. Országosan pedig – 
Esztergomban 2007-ben és 2008-ban a Református iskolák országos 
versenyén, Mezőtúron, az Árpád-kupán, Hajdszoboszlón – összesen ki-
lenc I. helyezéssel és két III. helyezéssel büszkélkedhet. Országos tanul-
mányi versenyekről egy arany minősítést – a Bendegúz levelezős német 
versenyről két I. helyezést – a Református iskolák országos versenyéről 
és a Sajó Károly Kárpát-medencei környezetvédelmi vetélkedőről és egy 
II. helyezést az Országos német nyelvi versenyről, Debrecenből hozott.

apróhirdetések
Cigi, alkohol, drog, stb. leszoktatása, 

túlsúly csökkentése, álmatlanság, 
depresszió, fejfájás, derékfájás, isiász, 

lumbágó, vérnyomásproblémák, stb. 
kezelése FÜLAKUPUNKTÚRÁVAL. 

KEDVEZMÉNYES biorezonanciás állapotfel-
mérés 5000 Ft helyett most csak 3500 Ft. 

Törődjön többet egészségével! 
Bejelentkezés 30/409-4319.

A Berettyó Munkás Horgász Egyesület 
horgásztábort szervez a Sárostó-kerti 
horgásztónál napközis rendszerben. 

Időpont: június 29-től július 3-ig. 
Érdeklődni a tónál vagy 

a Bocskai utcai papírboltban. 
Részvételi díj: 10.000 Ft/fő.

Egészség – életvitel tanácsok
Stressz-csökkentés, félelmek oldása, 
súlycsökkentés, önbizalom-növelés, 

párkapcsolati gondok megoldása, szo-
rongás, alvászavar, testi, lelki fájdalmak 

enyhítése. 
Telefonos bejelentkezés: 

70/318-3503.

Kedves Szülők!
Az Összefogás Berettyószentmártonért Egyesület 

az idén is meghirdeti nyári táborát 2009. július 20-24-ig. 
Jelentkezni lehet:

Bodnár Andrásné tanár néninél a Hunyadi Mátyás Tagiskolában (Puskin u. 44.)
Jelentkezési határidő: július 10.

A tábor részvételi díja: 4.000 Ft/fő, 
mely magában foglalja a programokat (múzeumlátogatás, kirándulás, stb.) és az ebédet.

Telefon: 500-127 vagy 70/206-0031
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!NYÁRI

NYÁRI

TÁBOR!

TÁBOR!

Fotók: Kari Fotók: Kari

Fotó: Kari

2009. május 22.
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„Kitesszük a szűrét…”
- Kiállítás a III. országos szűr, szűrrátét és nemez pályázat díjazott tárgyaiból -

Simonyi óbester emléktáblájának és 
Báthory Gábor szobrának avatása

2009. május 23.

A Bihari Népművészeti Egye-
sület néhány évvel ezelőtt országos 
pályázat meghirdetését vállalta fel. 
A szűr-, szűrrátét készítésnek itt 
van a hazája, egyik legjelentősebb 
központja, itt alakult ki évszáza dok 
során. Hortobágy és környékén 
nevelődtek azok az állatok, me-
lyek folyamatosan szolgáltatták az 
alapanyagot a posztó készítéséhez, 
s közel volt az az erdélyi térség is, 
ahonnan a törökdúlás után a kész 
posztót szállították be, főképpen a 
szűrök készítéséhez.

A szűrök díszítésének egyik jel-
legzetes technikája, a rátét díszítés 
megszületése és szélesebb körű el-
terjedése is ehhez a térséghez kötő-
dik. Most első alkalommal a szűr 
alapanyaga, azaz a posztó mellett a 
pályázat kiírói nemez alapanyagú 
munkák beérkezését is várták mind 
viselet, lakástextil, illetve használa-
ti tárgyak témakörében. Mindkét 
anyag, gyapjúból készül.

Gyönyörű Zsigmond éneke 
és tréfás népi jókívánságai fogad-
ták a megjelenteket május 22-én 
a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központban, ahol a beérkezett pá-
lyamunkákból nyílt kiállítás. Bi-
harban élünk, fontos számunkra a 
térség hagyományainak ápolása, a 
szellemi és tárgyi örökség tovább 
éltetése – mondta Török Istvánné, 
a Bihari Népművészeti Egyesület 
elnöke köszöntőjében. A nemez 
és a posztó felhasználása hosszú 
történelmi múltra tekint vissza. A 
nemezt őseink már a vándorlása-
ik során ismerték – sátor, takaró, 
nyeregtartó, öltözet készült belő-
le – ám az idők folyamán háttérbe 
szorult használata. A nemezelés 
történetéről Vetró Mihály, a ne-
mezkészítők országos szekcióveze-
tője tartott rövid előadást, majd a 

posztó került terítékre. A posztó a 
mai napig fennmaradt a viseletek 
alapanyagaként elsősorban a kalap 
és kabátok készítésénél. A rátétes 
díszítés kialakulását Szathmári Ibo-
lya ismertette, valamint értékelte a 
kiállított munkadarabokat: A ráté-
tek legkorábbi változatai a viseletek, 
többnyire kabátok szélein jelentek 
meg szegélyként, mintegy a széleket 
megerősítve és védve a kopás ellen. 
Rátétek fedték el a ruhadarabokon 
esett sérüléseket, lyukakat is. Egy 
idő elteltével ezek az erősítő és ta-
karó funkciójú rátétek díszítésként 
is szolgáltak. Az 1800-as évek vé-
gén a varrógép megjelenése korlát-
lan lehetőséget adott a rátétminták 
gazdagítására. Büszkék lehetünk 
arra, hogy országosan is talán egyik 
legszebb, legsajátosabb és leggazda-
gabb motívumkinccsel rendelkezik 
a térségünkben – főleg Derecskén 
és környékén – kialakult szűrrátét 
díszítmények világa. Fő jellemzője 
a legapróbb részletek cakkozott szé-
lű mintákkal való teljes kitöltése, a 
díszítendő felülethez igazodó precíz 
szerkezet. E munkák jeles képviselő-
je Sárközi Béláné népi iparművész, 

kinek keze alól gyönyörű terítők, 
párnák, falvédők, könyvborítók, 
szemüvegtokok, stb. kerülnek ki.

A beérkezett pályamunkák 
mindegyikéről elmondható, hogy 
igényes és ötletgazdag, aprólékos, 
sok időt és türelmet kívánt létre-
hozásuk. A zsűri döntése alapján 
díjazottak.

Lakástextil kategóriában: Kü-
löndíj: Textilműves csoport Bocs-
kai István Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény. 
I. díj, megosztott: Sárközi Béláné, 
I. díj: Gyönyörűné Erdei Judit.

Viselet kategóriában: I. díj, 
megosztott Csillagvirág Népmű-
vészeti Egyesület, I. díj: Sárközi 
Béláné.

Használati tárgy kategóriában: 
különdíj: Fekete Anett. I. díj: 
Marczin Vanda.

A kiállításmegnyitót a Tilinkó-
derecskei népdalkör aradvány-
pusztai népdalcsokorral színesí-
tette, melyet szűrrátétes díszítésű 
ruhában adtak elő.

A kiállítás június 19-ig várja az 
érdeklődőket.

Rácz Anikó

Az Ifjúsági Fúvószenekar 
pattogó ritmusú, katonás 
indulói fogadták az ünneplőket 
és állították meg a járókelőket 
a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ előtt, ahol Simonyi 
óbester emléktáblájának 
koszorúzására gyülekeztek a 
városnapon

A vitézségéről elhíresült kato-
na helytállását a csatákban – töb-
bek között a Népek csatájában 
Lipcsében, Napóleon seregei ellen 
– és békeidőben Kocsis Róbert, a 
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 
alelnöke méltatta, majd a tisztele-
tük jeléül elhelyezték koszorúikat 
az emléktáblán a megyei közgyű-
lés, Berettyóújfalu képviselői, a 
Történelmi Vitézi Rend tagjai, 
a Pro-Patria Alapítvány nevében 
Emődy Dániel elnök koszorú-
zott. A következő helyszín a Vö-
rösmarty tér volt, ahol az elmúlt 
esztendőben, a 400-adik évfor-
dulón leleplezett Báthory Gábor-
szobor megkoszorúzásával folyta-
tódott az ünnep. Kisikán Debóra 
népdalai, Hadobásné Karancsi 
Annamária, Tóthné Bede Judit 
népdalcsora után Muraközi Ist-
ván alpolgármester ünnepi szó-
noklatát azzal indította: ha a város 
napjára gondolunk, akkor ezt egy 
olyan napnak kell tekintenünk a 
város életében, amikor egyszerre 
emlékezhetünk meg eleinkről, és 
adhatunk számot új eredménye-
inkről. Így van ez ma is, amikor 
itt, a város egyik központi terén 
tiszteleghetünk Báthory fejede-
lem emléke előtt, és ugyanitt ad-
hatunk át egy újabb látványos és 
fontos beruházás eredményeként 
létrejött kerékpárutat az egyéb-

ként is nagy forgalmú Kádár vi-
téz utca lakóinak életminőségét, 
közlekedési biztonságukat is  ja-
vítva ezzel (…) Hiszen eleink egy 
olyan örökséget hagytak ránk 
ezzel a várossal, melyet gondoz-
nunk, gyarapítanunk kell. Most, 
egyik jelentős felmenőnk szobra 
előtt állva büszkén és elégedet-
ten nézhetünk végig a megújult 
Kádár utcán, és ha az óvodákra, 

iskolákra, a Szent István térre 
gondolunk, gondos örökösöknek 
tekinthetjük magunkat. Az ün-
nepi beszéd után a koszorúzás kö-
vetkezett, majd a Szeifert Ferenc 
által eldördített startpisztoly a ke-
rékpárverseny kezdetét és a több 
mint 1,6 km hosszú kerékpárút 
ünnepélyes átadását is jelentette 
egyben.

L. M.

Vetélkedő 
a város napján

A Sinka István Városi 
Könyvtár Gyermekkönyvtára, 
immár hagyományosan, idén az 
évben is iskolák közötti vetélke-
dőt hirdetett a berettyóújfalui 

általános iskolák 3. és 4. osztá-
lyosai között.

Ebben az évben minden isko-
lából egy-egy 5 fős csapatot hív-
tunk. A harmadikosok 8 órától, 
a negyedikesek 9 órától mérték 
össze tudásukat. 

A vetélkedő első feladata egy 
helytörténeti totó kitöltése volt, 

majd pedig 3-3 könyvet kellett 
megkeresniük a gyerekeknek a 
könyvtár polcain, s leírni, hogy 
mikor adták ki a művet.

A 3. osztályosoknál a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Isko-
la csapata, a 4. osztályosoknál 
pedig a József Attila Általános 
Iskola csapata oldotta meg a leg-
jobban a két feladatot. Ezúton is 
gratulálunk Nekik! Természe-
tesen köszönjük a Toldi Miklós 
Református Általános Iskola 
csapatainak is a részvételt.

A megújult 
Széchenyi úti 
tagóvodában

Fél óra múltával a Széchenyi 
úti Tagóvoda árnyas fái alatt, az 
újjávarázsolt épület előtt találtuk 
magunkat. Az ilyenkor májusban 
csivitelő madarakat csak a kedves 

kis gyermekhangok múlták felül, 
akik énekeltek, verseltek, körjáté-
kot játszottak a jelenlévő szülők, 
nagyszülők a tapsokból, csillo-
gó szemükből láthatóan nagy 
megelégedésére. A rendezvényen 
részt vett mindkét országgyűlési 
képviselőnk, Gyula Ferencné asz-
szony és dr. Vitányi István, alpol-
gármesterünk, Muraközi István 
és a város intézményi, műszaki 
irodavezetői is, jelezvén az átadó 
ünnepség fontosságát. Szeifert 
Ferenc, a város polgármestere is 
arról beszélt köszöntőjében, hogy 
mennyire nagy hangsúlyt fektet-

nek a bölcsődétől az óvodáig, az 
általános iskolától a középisko-
láig, hogy a városban nevelkedő 
gyermekek a legjobb körülmé-
nyek között, a legjobb oktatási 
színvonalon nevelkedjenek. Nem 
is kételkedhetett a polgármester 
szavaiban senki, aki jelen volt a 
rendezvényen. Szépen gondozott 
kertet, fákkal, bokrokkal, virá-
gokkal, az európai szabványnak 
és színvonalnak megfelelő fajá-
tékokkal láthatott. A felújított 
épület belsejében tiszta és elegáns 
kiszolgáló helyiségek, világos cso-
portszobák, tarka pillangókkal, 

mesefigurákkal díszítve. Minden 
azt sugározza, hogy jó lehet itt 
kisgyereknek lenni, és nyugodt 
lehet az a szülő, aki gyermekét 
napközben ilyen körülmények 
között tudhatja. Csak néhány 
tény, adat a beruházásról. A fej-
lesztés költsége összesen 25 mil-
lió forintba került, melynek 80 
%-át az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács úgynevezett 
LEKI (leghátrányosabb helyzetű 
kistérségek felzárkóztató támo-
gatása) biztosította, 20 %-a, 5 
millió forint önkormányzati saját 
forrás volt. A beruházás tartal-
mazott részleges belső felújítási 
munkákat, akadálymentesítést, 
valamint az épület lapostetejének 
szigetelési munkáit. Felújításra 
kerültek az épületben található 
vizesblokkok, teljes belső tiszta-
sági festés volt, felülvizsgáltatták 
az épületgépészeti hálózatot, a 
vízvezetékeket, az elektromos 
hálózatot és a fűtésrendszert, 
melyeken a szükséges javításokat 
is elvégezték. A közlekedő folyo-
sók új padlóburkolatot kaptak, 
akadálymentesen használható 
WC-t alakítottak ki, és infor-
mációs táblákat helyeztek ki az 
épület belsejében. A kivitelező a 
berettyóújfalui Mezei Vill Kft. 
volt.

Akárcsak egy munkanapon, már reggel 8 órakor kezdetét vette az éjszakába nyúló programok sora, 
amelyek a szervezők szándéka szerint igyekeztek megmozgatni a város apraját-nagyját változatos, 
sokféle érdeklődést kielégítő rendezvényekkel. De lássuk sorjában: 8 órától könyvtárhasználati 
vetélkedőt tartottak a Sinka István Városi Könyvtárban általános iskolásoknak

Június 8-ától ÚJ helyszínen: 
a volt megyeháza dísztermében (Berettyóújfalu, Kossuth u. 6.)

hétfő-szerda-péntek: 18. 00–19.30-ig

Zsírégető és alakformáló órák széles választéka, táplálkozási tanácsadás.
Én várlak – a többi rajtad múlik!

Balyer Ibolya, aerobik edző Tel.: 06-30/6554-156

TORNÁZZ bOZsóval!

Fotók: Kari

Fotók: Kari

Fotók: Kari

Bástya Vas-Műszaki Üzlet!
Berettyóújfaluban a piacnál, a szolárium helyén! (A strand bejárata mellett)

Kínálatunk: kézi szerszámok, szerszámnyelek, elektromos kisgépek • zárak, lakatok, vasalások, csavaráruk, szegek, elektródák, 
tüzeléstechnikai cikkek (tűzrostélyok, kályhacsövek), mezőgazdasági szeráruk, huzalok • láncok • vízszerelvények, idomok, 

csaptelepek, forgácsoló szerszámok, fa-, fém-, kőzetfúrók.

tisztelettel várok minden kedves vásárlót!
Nyitva tartás: H.–P.: 7:30-16 óra, szo.: 7.30-12 óra.

áraink a földön járnak!
Tisztelettel:  Nagy Sándor (üzletvezető) 30-653-0348
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Világszenzáció a Bihari Múzeumban

Koncert a református templomban

Mentési 
bemutató

A Múzeumi világnap és a vá-
ros napja alkalmából csak 4 napig, 
(május 20-23. között) volt látható 
a Bihari Múzeum nagytermében 
a bükkábrányi külszíni lignit-
bányából 2007 nyarán előkerült 
szenzációs leletek – a 8 millió éves 
mocsári ciprusok – egy darabja a 
miskolci Hermann Ottó Múzeum 
jóvoltából.

A kiállítás ideje alatt közel félezer 
ember látta ezt a szerencsés módon, 
fa-állapotában megmaradt, és most 
víz alatt bemutatott különlegessé-
get a szintén 8 millió éves FÓNY 
község határából előkerült, meg-
kövesedett fák darabjaival együtt. 
A kiállításhoz egy érdekes film is 
kapcsolódott a fák megtalálásáról, 
beszállításáról és konzerválásáról, 
amit a TITÁNIA Master Pro KFt. 
jóvoltából láthattak az érdeklődők. 
A fák bemutatásához két vállalko-

zás nyújtott segítséget, a fa dobogót 
Bedő Vince vállalkozó készítette, az 
extra méretű akváriumot pedig a 
debreceni E-PET díszállat-kereske-
dés bocsájtotta rendelkezésünkre. 
Aki lemaradt erről az eseményről, a 
Déri Múzeumban még megtekint-

heti a fát 2009. június 9-17. között, 
illetve június 23-tól a Bocskai Ist-
ván Múzeumban is látható június 
27-ig a hajdúszoboszlói múzeumok 
éjszakájáig.

Kállai Irén 
múzeumigazgató

A Kálvin János-emlékév és 
a város napja alkalmából adott 
hangversenyt a berettyóújfalui 
református templomban a Debre-
ceni Kodály Kórus.

Műsoron a következő zenemű-
vek hangoztak el: J. S. Bach: Jesu, 
meine Freude/ Jézus én örömöm/, 
F. Mendelssohn: Denn er hat 
seinen Engeln /Angyalainak meg-

parancsolta/, Szokolay S.: Cantate 
Domino /Énekeljetek az Úrnak 
új éneket/, Kodály Z.: 50. Genfi 
zsoltár „Az örök Isten, Uraknak 
Ura” Jézus és a kufárok

Orgona-művek: J. S. Bach: 
h-moll preludium és fuga, F. 
Mendelssohn: A-dur szonáta

Vezényelt és orgonán közre-
működött: Ella István.

A város napján került sor a Be-
rettyóújfalu Mentőállomás, a Be-
rettyóújfalu Hivatásos Önkormány-
zati Tűzoltóság és a Berettyóújfalui 
Rendőrkapitányság bemutató gya-
korlatának végrehajtására. A Szent 
István téren feltételezett helyzet: 
két személygépkocsi frontálisan üt-
között, mely balesetben mind a két 
személygépkocsi vezetője beszorult, 
és súlyos sérüléseket szenvedett. Az 
egyik személygépkocsi hátsó ülésén 
bekötetlenül a gyermekülésben ülő 
hároméves gyermek kirepült a gép-
kocsiból és életveszélyes sérüléseket 
szenvedett. A negyedik sérült a gép-
kocsivezető mellett szintén beszorult, 
súlyos sérülést szenvedve. A helyszí-
nen az összeroncsolódott gépkocsiból 
szivárog az üzemanyag, mely a sérül-
tek kimentése után berobban.

Dr. Korcsmáros Ferenc, a men-
tőállomás vezetője nyilatkozott 
lapunknak a mentési bemutatóval 
kapcsolatosan. – Az „akciónak” 
három célja volt. Egyrészt egy régi 
hagyományt feleleveníteni, hiszen a 
múltban is történtek ilyen mentési 
bemutatók. Mindhárom szerv állo-
mányával szerettük volna gyakorol-
tatni az együttműködést. Harma-
dikként talán a legfontosabb, hogy 
azokat az új technikai eszközöket 
szerettük volna bemutatni a közön-
ségnek, amelyek a mentőállomás 
tulajdonába kerültek. Az utóbbi 
egy évben olyan speciális eszközö-
ket sikerült lobbi-tevékenységünk-
nek köszönhetően megszereznünk, 
mely Debrecen után Berettyóújfa-

luban tette lehetővé a rohammentő 
kritériumainak teljesítését. Eddig 
Berettyóújfaluban „esetkocsi” volt 
csak, az utóbbi időben azonban si-
került rohamkocsi szintű egységet 
előállítanunk. Ezen a bemutatón 
három olyan technikai eszközt „ve-
tettünk be”, amelyek alkalmazásá-
val nagyban nő a sérültek életben 
maradásának esélye. Az első az úgy-
nevezett K. E. D. mellény, amely a 
Forma 1-ből került átvételre, és a 
gerincsérült egyén kiemelését segíti 
elő. A második egy gyermekgyó-
gyászati eszköz, a harmadik pedig 
egy légútbiztosító eszköz.

Ezen technikai eszközök a né-
zőknek való bemutatásával is sze-
rettük volna a figyelmet újra a men-
tőszolgálat irányába terelni, hiszen 
ahhoz, hogy még jobban felszerelt 
technikai háttérrel rendelkezzünk, 
további lobbitevékenységre van 
szükség. A közeljövőben alapítvány 
létrehozását tervezzük, mely segít-
ségével gyermekgyógyászati sür-
gősségi ellátást elősegítő eszközöket 
kívánunk vásárolni. Ezek százezres 
nagyságrendű beruházások, me-
lyek sikerességéhez, végrehajtható-

ságához várjuk az önkormányzat, 
nagyobb cégek, egyéni vállalkozók 
segítségét. Természetesen viszont 
szolgáltatást is tudunk nyújtani 
rendezvényekre „mozgóőrség” adá-
sával, elsősegélynyújtó tanfolya mok 
szervezésével, oktatással. „Tudj 
segíteni” programunk segítségével 
Berettyóújfalu összes óvodai dol-
gozóját kiképeztük gyermek-újra-
élesztésre és ellátásra. Kétszer há-
rom óra, főként gyakorlati oktatás 
keretében történt ez a képzés, me-
lyet szeretnénk kiterjeszteni a térség 
többi ilyen jellegű intézményére is. 
A Berettyóújfalu Hivatásos Ön-
kormányzati Tűzoltóság csapata az 
országos elsősegélynyújtó versenyen 
vett részt pontosan ezen a napon, és 
nagyon nagy sikert értek el, hiszen 
az ország második legjobb csapata 
lettek. Természetesen mi is büszkék 
vagyunk rájuk, hiszen mi készítet-
tük fel őket a versenyre. 

Méltán lehet büszke Berettyóúj-
falu a mentőszolgálatára, hiszen egy 
rohamkocsija és öt mentőautója, il-
letve személyzete a legjobbak között 
van az országban. 

R. S.

Családi múzeumi délután a Bihari Múzeumban a város napján
Május 23-án, városunk ün-

nepén, több helyszín színes 
programjaiból válogathattak 
az érdeklődők. A kisgyermekes 
családok számára rendezte meg 
játékos délutánját a Bihari Mú-
zeum, ahol különböző kézműves 
tevékenységeket próbálhattak 
ki a vállalkozó kedvű gyerekek 
és felnőttek: sablon segítségé-

vel, hétszálas fonással, színes 
karkötőt készítettek pamutból, 
vagy gyakorolhatták az oklevél-
írást lúdtoll és tinta segítségével. 
Ezenkívül Berettyóújfalu régi 
címerét domboríthatták még a 
gyerekek.

A következő időszaki kiál-
lításhoz – ami a „Hideg nyalat 
és spanyol tekercs. A fagylalt, 

a jégkrém és a parfé története” 
címmel kerül megrendezésre – 
szintén kapcsolódó feladatként: 
dobozokba olyan alapanyagok 
illatát „rejtették” a szervezők, 
amiket régen fagylalt ízesítésére 
használtak. Érdekesség volt fel-
nőtteknek és gyerekeknek egy-
aránt, hogy virágillatokat is fel-
fedezni véltek a dobozkákban. 

A régi időkben ugyanis szíve-
sen használtak fagylaltkészítéshez 
különböző virágokat, pl. rózsát, 
ibolyát, szegfűt. A Múzeumi vi-
lágnap alkalmából csak 4 napig 
volt látható a bükkábrányi külszí-
ni lignitbányából előkerült 8 mil-
lió éves fák egy darabja, melyet 
szintén megtekinthettek. 

Szatmári Kinga

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Városnapi sportrendezvények
- futottunk, kerekeztünk -

Az esszé- és rajzpályázat eredmény-
hirdetése 2009. május 25-én

Május 23-án – Berettyóújfalu 
város 30 éves évfordulója alkal-
mából megrendezett sportnapon 
– derűs, napfényes reggelre 
virradtunk. A hetek óta folyó 
szorgos készülődéshez méltó 
időjárást igyekezett biztosítani a 
természet is. A városban kicsik 
és nagyok izgalommal indultak a 
rajt helyszínére

A kerékpárosok a Báthory-
szobornál gyülekeztek, és rendőri 
felvezetéssel az újonnan átadott 
kerékpárúton gurultak le az új tűz-
oltólaktanya kapujához. A bringá-
sok tiszteletkörét Szeifert Ferenc 
polgármester startpisztollyal indí-
totta. A futóversenyre érkezők 12 
órától regisztrálhatták magukat a 
laktanya előtt. Szeretnénk megkö-
szönni a tűzoltók technikai segít-
ségnyújtását, szimpátiáját, ahogy 
lelkesítették a fiatal versenyzőket. 

12.30-kor korcsoportonként 
és nemenként indították a rajtot. 
Mondani sem kell, az izgalom 
addigra már tapinthatóvá vált. A 
hőség ellenére a versenyzők na-
gyon lelkesek voltak. A jókedv 
mindenkire átragadt, így inkább 

tekintették ezt az eseményt egy jó 
bulinak, mint megmérettetésnek. 

A verseny népszerűségét mu-
tatja, hogy a kerékpárosok két 
korcsoportban, a futók pedig há-
rom korcsoportban indultak, ami 
azt jelenti, hogy az általános isko-
lások mellett a közép-iskolások és 
a felnőttek is kihívást éreztek erre. 

A kerékpárversenyen 22 lány 
és 51 fiú, a futóversenyen 57 lány 
és 67 fiú állt a rajtvonalhoz. A cél 
a Kádár vitéz – Dózsa György 
utca sarok volt.

Minden befutó – az elvesztett 
folyadék- és energiapótlására – ás-
ványvizet és csokoládét kapott a 
célnál posztoló pedagógusoktól. A 

Budapest Bank pedig sportszerrel, 
1-1 labdával kedveskedett min-
denkinek. A versenyzők rendőri 
felvezetéssel jutottak át a Szent 
István térre, az eredményhirdetés 
helyszínére. 14.00 órakor Murakö-
zi István alpolgármester és Balogh 
Barna szakosztályvezető adta át a 
díjakat. Külön köszönet a debre-
ceni „Szertár” sportboltnak a díjak 
felajánlásáért. A délután hátralévő 
részét kellemes fáradtsággal a tag-
jaikban töltötték a versenyzők. 

Köszönet a biztonságért a rend-
őrségnek, a polgárőrségnek, a szer-
vezésért, lebonyolításért a hunya-
dis és rákóczis pedagógusoknak. 

Erősné Árgyelán Ildikó

A Sinka István Városi Könyv-
tár „Az én városom régen, ma és a 
jövőben” címmel esszépályázatot 
hirdetett általános iskolai felső ta-
gozatos, középiskolás tanulók, va-
lamint felnőttek részére. Minden 
pályázó Berettyóújfalu történeté-
ről, múltjáról, a mai helyzetéről és 
az elképzelt jövőjéről írhatott mi-
nimum egy, maximum 3 oldalas 
dolgozatot. A kutatáshoz igénybe 
vehették a könyvtár helyismereti 
gyűjteményét, kézikönyvtári állo-
mányát, illetve a Bihari Múzeum 
segítségét. A beadott 17 pályamun-
kát dr. Krajczárné Sándor Mária 
muzeológus, múzeumpedagógus, a 
Bihari Múzeum munkatársa, Sza-
bó Istvánné, a Sinka István Városi 
Könyvtár gyermekkönyvtárosa és 
Kolozsvári István kulturális mene-
dzser, a zsűri elnöke értékelte.

A felnőtt kategóriában két pá-
lyamunka érkezett, a középiskolás 
kategóriában 15-en adták be pályá-
zatukat, az Arany János Gimnázium 
tanulóit Kárpátiné Mészáros Mari-

ann tanárnő, az Arany János Kollégi-
um tanulóit Fekete Imre kollégium-
vezető irányította; az Eötvös József 
Szakképző Iskola tanulóját pedig 
Motkóné Szabó Csilla iskolai könyv-
táros támogatta. Sajnos, az általános 
iskolákból nem érkezett be pályázat.

Eredmények:
Középiskolások:
I. hely Dévai Bettina Arany Já-

nos Gimnázium 12.a

Felnőttek:
I. hely Nagy Sándor
Különdíj Balázs Imre

„Az én városom régen, ma és 
a jövőben” címmel a Sinka István 
Városi Könyvtár Gyermekkönyv-
tára rajzpályázatot írt ki óvodá-
sok és az általános iskolák alsó és 
felső tagozatos tanulói számára. 
A beérkezett több mint 90 rajzot 
Fenyvesvölgyiné Tóth Zsuzsa grafi-
kus, pedagógus értékelte. A könyv-
tár folyosóján kiállított rajzokat az 

érdeklődők megtekinthetik nyitva-
tartási idő alatt.

Eredmények:
Óvodások
I. Bácsi Bátor (József A. Tag-

óvoda)
Különdíj: Boros Bence (Eszter-

lánc Tagóvoda)
Iskolások
1-2. osztályosok: I. Szatmári 

Laura (Toldi Miklós Református 
Általános Iskola)

Különdíj:  Bodnár Brigitta (II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola)

3-4. osztályosok: I. Kovács 
Izabella (József A. Általános Iskola)

Különdíj: Török László (II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola), 
Ferenczi Rea (Toldi Miklós Refor-
mátus Általános Iskola)

5-6. osztályosok: I. Bocska 
Alexandra (Toldi Miklós Refor-
mátus Általános Iskola)

7-8. osztályosok: I. Kocsmár 
Csaba (Toldi Miklós Református 
Általános Iskola)

A versenyen az alábbi eredmények születtek:
Kerékpárverseny I. korcsoport:
Fiú  1. Kiss Péter, II. Rákóczi F. Ált. Isk.
  2. Fekete Máté, Toldi M. Ref. Ált. Isk.
  3. Szabó Sándor, II. Rákóczi F. Ált. Isk.
Lány  1. Szabó Dorina, Hunyadi M. Tagisk.
  2. Tőzsér Barbara, II. Rákóczi F. Ált. Isk.
  3. Kállai Dorka, Hunyadi M. Tagisk.

Kerékpárverseny II. korcsoport:
Fiú  1. Szűcs Csaba, II. Rákóczi F. Ált. Isk.
  2. Marczin Tamás, II. Rákóczi F. Ált. Isk.
  3. Nagy Szabolcs, II. Rákóczi F. Ált. Isk.
Lány  1. Kurtán Bettina, József A. Ált. Isk.
  2. Nyéki Eszter, József A. Ált. Isk.
  3. Simon Brigitta, Hunyadi Mátyás Tagisk.

Futóverseny I. korcsoport:
Fiú  1. Hegyesi Nándor, Általános Iskola, Furta
  2. Fekete Máté, Toldi M. Ref. Ált. Isk.

  3. Szabó Norbert, II. Rákóczi F. Ált. Isk.
Lány  1. Bukta Vanessza, II. Rákóczi F. Ált. Isk.
  2. Szabó Alexandra, II. Rákóczi F. Ált. Isk.
  3. Gurmai Brigitta, II. Rákóczi F. Ált. Isk.

Futóverseny II. korcsoport:
Fiú  1. Kiss Sándor, II. Rákóczi F. Ált. Isk.
  2. Katona Sándor, Hunyadi M. Tagisk.
  3. Kun Bence, Hunyadi M. Tagisk.
Lány  1. Papp Regina, Hunyadi M. Tagisk.
  2. Tóth Nikolett, József A. Ált. Isk.
  3. Kállai Fanni, József A. Ált. Isk.

Futóverseny III. korcsoport (középiskolások,  
felnőttek):
Fiú 1. Mácsi Bálint
 2. Kincses Péter
 3. Balogh Tibor
Lány 1. Erdei Lívia
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Zárszó a „401.–30.” születésnap kapcsán

Kábel TV Alap csomag

2 990 Ft/hó
33 szórakoztató csatorna
• Megbízható kép- és hangminőség
• Egyszerre több tévén keresztül nézhető adás
• Színvonalas és szórakoztató kikapcsolódás

Az akció 2010. 08. 31-ig tartó hűségnyilatkozat vállalása 
mellett érvényes.

Ügyfélszolgálat: 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 46.
Az Ön üzletkötője: Faragó Lajosné (70) 596 4081 
               Kathi László (30) 503 5714
               V-Bifoksz Kft.: (54) 401 700Nyári kábeltévé akció!

Vár a nyár! www.fi bernet.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: 1280

Az akció 2009. 05. 04-től visszavonásig, kizárólag új kábeltévé előfizetőkre érvényes a FiberNet Zrt. szolgáltatási területein, amennyiben a kívánt szolgáltatás külön beruházás nélkül 
biztosítható. Előfizető aktiválási díj 0 Ft. A díjak 20% ÁFA-t tartalmaznak. Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, bővebb információ a feltüntetett elérhetőségeinken.

Nyári kábeltévé akció!

MOROTVA NAP 2009
12:00 TOLDI MIKLÓS ÁLT. ISKOLA M!SORA 

12:30 BERETTYÓ PARTI NYUGDÍJAS EGYESÜ-

LET NÉPDALCSOKOR 13:00 GYERMEKKERT 

TAG-ÓVODA NAGYCSOPORTJÁNAK M!SORA 

13:20 WING TSUN KUNG FU BEMUTATÓ 14:00 

HORTOBÁGY AKCIÓ OSZTÁLY KOMMANDÓS 

BEMUTATÓ 14:20 HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁ-

NOS ISKOLA TANULÓINAK M!SORA 14:55 BE-

RETTYÓ BUDO SE BEMUTATÓJA 15:20 

T!ZOLTÓK – MENT"K BEMUTATÓJA

JÚNIUS 6.
SZOMBAT
BERETTYÓÚJFALU
MOROTVA LIGET
16:10 ALVÉG-FELVÉG ÖRÖKRANGADÓ 17:00 SZILAJDOB ÜT"EGYÜTTES 18:00 

SZUPER FASHION DIVATBEMUTATÓ 18:40 VARGA ZITA ÉS KIRÁLY JÓZSEF LATIN 

TÁNC, PUSKÁR ZITA ÉNEKEL 19:15 HASTÁNC BEMUTATÓ 

19:40 Liszter Sándor és a Vadrózsák

20:40 B#vész Show

21:00 Ganxsta Zolee és a Kartel

22:00 Tüzijáték

Pocsaj és Vidéke 
Takarékszövetkezet

Médiapartnerek: 
Bihari Hírlap, Berettyó Rádió, Berettyó Televízió, www.berettyoujfalu.hu

TáMoGATóK:

Jani 
csárda

Novum pro Berettyóújfalu
Nem szokványos ki-

állításnak adott helyt a 
Szent István téri régi tűz-
oltólaktanya. A város napja 
alkalmából a Debreceni 
Egyetem Építész Kara má-
sodéves és végzős hallga-
tóinak tervpályazataiból 
összeállított tárlatot láthat-
tak az érdeklődők Novum 
pro Berettyóújfalu címmel. 
A kiállításon üdvözlőbeszé-
det mondó Szeifert Ferenc polgár-
mestertől és a kiállítást megnyitó 
Ferencz Marcel tanszékvezetőtől 
megtudtuk, 2008 tavaszán kereste 
meg a várost az építészkar vezetése 
azzal a kéréssel, hogy jelöljenek ki 
konkrét berettyóújfalui helyszíne-
ket, melyekre terveket készíthetnek 
az építészhallgatók. Sólya László 
műszaki irodavezető koordinálásá-
val el is készült egy lista, melyből 
tetszésük, fantáziájuk szerint válo-
gathattak. 2008 szeptemberében 
helyszíni bejárást tartottak, majd 
mintegy 60 pályamű érkezett, ebből 
kb. negyvenet láthatott a közönség 
a város napján. A leendő építészeket 

megihlette a Berettyó-part, 
a Csonka-torony környeze-
te, sokan már meglévő köz-
intézményeinket tervezték 
át, illetve számos munka a 
most induló iskolabővítési, 
felújítási beruházásokkal 
foglalkozott. Krisztik János 
városunk főépítészeként 
értékesnek és jó ötletekben 
bővelkedőknek ítélte a be-

érkezett munkákat, termé-
szetesen a végzős hallgatók tervei 
jóval kidolgozottabbak, a megva-
lósíthatóság szempontjából is érté-
kesebbek voltak, de nem ez volt az 
elbírálásnál az elsődleges szempont, 
elsősorban a jó ötleteket értékelték – 
mondta. Két hallgatót jutalmaztak 
oklevéllel, míg a Novum pro Berety-
tyóújfalu díjazottja Zsíros Imre lett 
a Csonka-torony környezetének fej-
lesztésére készített diploma tervéért. 
A díjakat városunk polgármestere és 
alpolgármestere adták át, és továb-
bi együttműködési szándékukról 
biztosították a Debreceni Egyetem 
Építész Karát.

L.M.

Fotók: Kari

Fotók: Kari

Itt élek én is, és még oly sokan 
Bihar szívében, egy határmenti 
kisvárosban. Helyben küzdünk 
meg a hétköznapokkal, és sokszor 
nem is sejtjük, milyen gazdagok 
vagyunk hagyományokban. A 
világ ellentmondást nem tűrő mo-
notonitással dübörög, és ilyenkor 
nem vesszük észre közös, „lokális” 
történelmünket. Pedig a város 
megszólít minket. Minden év-
ben van egy májusi nap, amikor 
figyelmeztet. Szelíd, határozott 
intéssel. Felkarol, és a jelenből 
mutatja meg az utat a múltba, mi-
közben mégis a jövőt – a jövőnket 
építgeti. Eleink szorgalma mára 
egy gyarapodó, modern, bár időn-
ként kétségekkel teli világgá érett. 
És mi – a tavalyihoz hasonlatosan 
– ünnepeltünk. Csak az apro-
pó változott kissé. Mégpedig az, 
hogy egy évvel öregebbek lettünk. 
Mi is, Berettyóújfalu is, amely-
nek „fundamentuma” 401 évvel 
ezelőtt született. És itt van egy 
„másik” város is, amely idén lett 
– közigazgatási értelemben – 30 
éves. Nagy idő, amit nagy tettek 
(is) koronáztak oly sokszor.

Idén is útra keltünk. Bejártuk a 
fél várost, ünneplőbe öltözve mél-
tattuk saját patinánkat. A nagy 
meleg sem gátolt meg minket, 
hogy felmagasztaltassuk az érté-
ket, és az azt hordozó embert, aki 
a városáért tett eddig is oly sokat.

Mindennek eljön az ideje. A 
szép beszédeknek, a baráti kézfo-
gásoknak, a pezsgős koccintások-
nak is. De szintúgy eljön az idő, 
hogy önfeledten szórakozzunk, 
hogy ne gondoljunk a rosszra, ami 
törvényszerűen ott lapul létünk-
ben mindig, ámde… 

A naplementéig kitartó káni-
kula talán kevésbé tűnt csalogató-
nak május 23-án, ám mégis szép 
számban tettük tiszteletünket a 
Szent István téren. Eljöttek csa-
ládok, kicsik és nagyok, öregek és 
fiatalok – megmozdult a város. Az 
esti programokat szervező csapat 
pedig büszkén tekinthetett szét, 
hiszen visszaigazolódni látszott 
az, hogy sikerült összehozni ta-
lán az egyik legszínvonalasabb 
programcsokort a városnapi ren-
dezvények eddigi történetében. 
Mert nincs üdítőbb annál, amikor 
táncos lábak lepik el a színpadot 
(Turmix Táncstúdió) megalapoz-
va a kiváló hangulatot. Térült-for-
dult az ember, s már csak azt vette 
észre, hogy egy igazi „médiaarc” – 
Rokker Zsoltti – kérezkedik fel a 

„deszkákra,” és – hadd használjam 
az ideillő szavakat– löki a sódert, 
és ledumálja az arcunkat. 

Igazságtalan lenne, ha nem 
volnának ennek a napnak iga-
zi újfalui szereplői. Talányosan 
hangzott sokak számára a kon-
feranszié szájából a Szélsőérték 
zenekar neve, ám szükséges, hogy 
számon tartsuk, városunkban se 
száll alá mindenki a „konzumkul-
túra” süllyesztőjében. Mert az is 
lehet zene, ami kicsit metál, kicsit 
nem, kicsit vad, és kicsit mégis 
merítkezik a lágyabb érzelmek 
sokszínű tengerében.

Aki tavaly kitartó volt, és vé-
gigkövette a programokat, idén 
talán már meg sem lepődött azon, 
hogy testvérvárosaink delegá-
ciói (Margitta, Porcia, Visnyij-
Volocsok) is tiszteletüket tették 
nálunk néhány baráti kézfogás és 
üdvözlő szó erejéig. Újfent meg-
győződhettünk, hogy határon in-
nen és túl is szeretnek minket, és 
gondolnak ránk.

És a köszöntők sora ezzel még 
nem ért véget. Részben az élet 
írta a forgatókönyvet, de nem 
maradhatott ki a nemrég baj-
nokságot és kupát nyert MVFC 
futsalcsapatának méltatása. A 
tulajdonos és a csapat újfent bizo-
nyította, hogy igenis lehet „sárból 
várat dagasztani”, mert csak tenni 
kell és akarni a sikert. 

A Nap már régen lebukott, 
amikor a zene vette át a főszere-
pet. Sasvári Sándor színművész 
nyitotta ezt a röpke „érát”, csodá-
latos, szívbemarkoló dallamokkal 
felvezetve. Rövid hangszerelés 
után – ekkorra a tér már csordul-
tig telt – tetovált, marcona külsejű 
rockerek vették birtokba a színpa-
dot. A Hooligans bebizonyította, 
hogy lendületes, pörgős zenéjük 
nemcsak a rádiókban, a kereske-
delmi tévék „haknitengerében” lé-
tezik, hanem élőben is hiba nélkül 
tudják felvezetni azt. A tömeg ön-
feledten énekelte megannyi sláge-
rüket, különösen a lányok voltak 
elemükben.

Késő este köszöntött minden-
kire, amikor a hirtelen beköszönt 
csendben az ünnepet nagysza-
bású és látványos tűzijáték zár-
ta, emlékeztetve ezzel is minket 
arra, hogy a város múltja és jelene 
mellett igyekezzünk közösen (va-
lamint tevékenyen) munkálkodni 
a szebb, élhetőbb, reménytelibb 
jövő érdekében.

Kiss Tamás

Ilyenek vagyunk mi emberek. Társas lények. Nem érezzük 
magunkat jól magányosan. Éppen ezért vannak közösségeinknek 
sajátos és önkényes időszámítása, és ehhez kapcsolódó ünnepei 
– talán az ősidők óta. Vágyunk a pillanatra, amikor visszhangos-
sá válhatnak a terek, benépesülhetnek az üresen kongó épületek, 
csarnokok, házak – a mi „váraink” 



Választási tájékoztató
A Magyar Köztársaság elnöke 2009. június 7-ére tűzte ki az Európai 

Parlament tagjainak választását.
A választáson választójoggal rendelkezik:
• a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, minden 

nagykorú magyar állampolgár, továbbá
• az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság terüle-

tén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára, amennyiben nyilat-
kozatot tesz arról, hogy a Magyar Köztársaságban kívánja választójogát 
gyakorolni.

A szavazás napján a szavazó helyiségek reggel 6.00 órától este 19.00 
óráig tartanak nyitva a szavazatok leadásához.  Minden választójogo-
sult értesítő szelvényen kapott tájékoztatást arról, hogy szavazatát me-
lyik szavazóköri helyiségben adhatja le.

Szavazni csak a személyazonosság és a lakcím igazolását követően 
lehet, melyet az alábbi okmányokkal lehet megtenni:

1. A magyar választópolgár a személyazonosságát és lakcímét
•  lakcím igazolására is alkalmas, érvényes személyazonosító igazol-

vánnyal,
• lakcímigazolvánnyal és
- személyazonosító igazolvánnyal, vagy
- útlevéllel, vagy
-  2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátumú) vezetői 

engedéllyel igazolhatja.
2. Az uniós választópolgár a személyazonosságát és lakcímét
lakcímigazolvánnyal és
- útlevéllel,
- személyazonosító igazolvánnyal
-  2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátumú) vezetői 

engedéllyel igazolhatja.
Lakcímigazolvány hiányában mindkét esetben a lakcímet tanúsítja 

a lakcímigazolvány igénylésének átvételéről szóló elismervény is.
A mozgásában gátolt személy szavazatának leadásához írásban kér-

het mozgóurnát a szavazás napja előtt a választási irodától, a szavazás 
napján a szavazatszámláló bizottságtól (a kérelem-nyomtatvány letölt-
hető a www.berettyoujfalu.hu internetes oldalról).

Aki nem a lakóhelyén kíván szavazni, az csak a lakóhelyén előze-
tesen igényelt igazolás birtokában teheti meg az arra kijelölt szavazó-
helyiségben. Berettyóújfaluban ez a 002-es szavazókör, amely a József 
Attila u. 11. szám alatt működik. Ugyanitt adhatják le szavazataikat 
azok a választópolgárok, akik településszintű lakcímmel rendelkeznek ( 
lakcímkártyájukon lakóhelyként csak Berettyóújfalu szerepel ).

A Helyi Választási Iroda
Vezetője: Dr. Ökrös Zoltán jegyző
Címe:  4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Telefon: 54/505-450

Választási Információs Szolgálat: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 
17-19. fsz. 4.

Telefon:  54/505-451

Szavazóköri helyiségek címei:
1. Berettyóújfalu, Rákóczi u. 1. II.Rákóczi F. Ált. Iskola
2. Berettyóújfalu, József A. u. 11. József A.  Ált. Iskola
3. Berettyóújfalu. József A. u. 13. József A.  Ált. Iskola
4. Berettyóújfalu, Eötvös u. 1. Eötvös J. Szakképző Intézet
5. Berettyóújfalu, Rákóczi u. 1. II. Rákóczi F. Ált. Iskola
6. Berettyóújfalu, Kossuth u. 35. Szabó Pál Kollégium
7. Berettyóújfalu, Kossuth u. 35. Szabó Pál Kollégium
8. Berettyóújfalu, Kossuth u. 33. Arany J. Gimnázium
9. Berettyóújfalu, Kossuth u. 33. Arany J. Gimnázium
10. Berettyóújfalu, Tardy u. 4/A. TITÁSZ Rt.
11. Berettyóújfalu,  Bajcsy-Zs. u. 27. Nadányi Művelődési Központ
12. Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 42. ÁFÉSZ Iroda
13.  Berettyóújfalu, Széchenyi u. 8. Berettyó Vízgazdálkodási  

Társulat
14. Berettyóújfalu, Ady E. u. 1. Széchenyi I. Ált. Iskola
15. Berettyóújfalu, Ady E. u. 1. Széchenyi I. Ált. Iskola
16. Berettyóújfalu, Puskin u. 44. Hunyadi M. Ált. Iskola
17. Berettyóújfalu, Puskin u. 44. Hunyadi M. Ált. Iskola

Helyi Választási Iroda

Megtartotta rendes ülését is a város önkormányzata
Május 28-án tartotta soron kö-

vetkező ülését Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata. A képviselők el-
sőként Szeifert Ferenc jelentéséről 
tárgyaltak, melyben a polgármes-
ter beszámolt a lejárt határidejű 
határozatok teljesítéséről, valamint 
benyújtott pályázataik eredményé-
ről. Egyebek között arról, hogy az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Észak-alföldi Operatív Program 
támogatási rendszeréhez benyújtott 
„Adósságkezelési szolgáltatás be-
vezetése Berettyóújfaluban” című 
pályázatuk nem részesült támoga-
tásban.

Ugyancsak e programhoz nyúj-
tották be korábban a berettyóújfa-
lui Arany János Gimnázium, Egész-
ségügyi Szakképző és Közgazdasági 
Szakközépiskola bővítése, felújítá-
sa, tanulóbarát oktatási környezet 
kialakításával, a kompetencia alapú 
tanítás érdekében című pályázatu-
kat, melynek összköltségét 9,2 mil-
lió forinttal, a korábbihoz képest 
kettő százalékkal csökkentett tá-
mogatásban részesítették az építési 
költségek racionalizálása indoklása 
címén. Így 485 millió 765 ezer fo-
rint támogatásban részesültek. 

A berettyóújfalui általános isko-
lák felújításához kapcsolódóan be-
nyújtásra került pályázataik viszont 
100 millió 559 ezer forint összegű 
támogatást kaptak.

A polgármester arról is beszá-
molt, hogy aláírták a bérbeadási 
szerződést a Berettyó Budo SE-vel, 
és a polgárvédelmi bázist a sport-
egyesület használatba vette. Meg-
küldték a Magyar Államkincstár 
részére a város önkormányzatának 
2009. évi közfoglalkoztatási tervét. 
A polgármesteri jelentéshez hozzá-
szólva Tisóczki József szóbeli ki-
egészítést tett, melyben gratulált az 
ismét bajnoki címet szerzett Mezei 
Vill futsalcsapatnak, és történelmi 
tettnek nevezte teljesítményüket. 
Muraközi István alpolgármester 
pedig a város egész lakossága nevé-
ben köszönte meg, hogy másodjára 
hódították el a bajnoki címet, és 
további sikereket kívánt az egyesü-
letnek.

Közbeszerzési eljárásokat lezáró 
döntések

A polgármesteri jelentés elfoga-
dását követően a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola és tagintézménye 
épületeinek rekonstrukciójára ki-
írt közbeszerzési eljárás lezárásá-
ról tárgyaltak. Mint azt Tisóczki 
József a pénzügyi bizottság elnö-
keként elmondta, a közbeszerzési 
felhívásra három ajánlattétel érke-
zett, melyek megfeleltek ugyan a 
feltételeknek, de egyik ajánlattevő 
sem tett a rendelkezésre álló anyagi 
fedezet mértékére tekintettel meg-
felelő ajánlatot, vagyis lényegesen 
magasabb összegért vállalták vol-
na a kivitelezési munkákat, mint 
amennyit a beruházás költségveté-
se lehetővé tesz. Ezért a pénzügyi 
és településfejlesztési bizottság 
azt javasolta a testületnek, hogy 
hatalmazzák fel a polgármestert, 
tárgyaljon mindhárom ajánlatte-
vővel, hogy az önkormányzat ren-
delkezésére álló anyagi fedezetnek 
megfelelő árajánlatokat nyújtsanak 
be, és ezt követően döntsenek a ki-
vitelezőről. 

A következő napirendi pont-
ban is közbeszerzési eljárást lezáró 
döntést kellett hoznia a testületnek, 
az Arany János Gimnázium Egész-
ségügyi Szakképző és Közgazda-
sági Szakközépiskola bővítése és 
felújítása című projekt kivitelezőjét 
kellett kiválasztaniuk. A munkákra 
két ajánlattevő jelentkezett, melyek 
közül a legelőnyösebb ajánlatot ré-
szesítették előnyben a képviselők, 

aki a berettyóújfalui székhelyű 
Generál-Építő ’98. Kft. lett. 

Ezek után döntöttek a képvi-
selők a Morotva-Makó-Nadányi 
utcák kivitelezésére vonatkozó köz-
beszerzési eljárás eredményéről. Itt 
szintén az a helyzet állt elő, mint a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
felújítási munkálatainál, hogy a ki-
vitelezési munkákra jelentkező két 
ajánlattevő az önkormányzat ren-
delkezésére álló anyagi fedezetnél 
magasabb összegre tett ajánlatot. 
Ez esetben is Szeifert Ferenc pol-
gármestert hatalmazták fel, hogy 
folytasson tárgyalást a két ajánlat-
tevővel a kivitelezési összeg mérsék-
lésére. 

Intézményi beszámolók
A közbeszerzési eljárásokról 

való döntések után beszámolót 
hallhattak a képviselők a Berettyó-
újfalui Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóparancsnokság 2008. évi 
munkájáról. A Györgyfi Sándor 
tűzoltóőrnagy, parancsnok által ké-
szített igen részletes beszámolóból 
megtudtuk, elsődleges működési 
körzetük területe eléri a 900 m2-
t, melyen mintegy 50 ezer lakos él 
23 településen. Ebben a körzetben 
2008-ban 335 tűz- és káresetet je-
leztek. 126 alkalommal vonultak 
tűzhöz és 143 káreseményhez. Té-
vesnek bizonyult ebből 31 jelzés, 
szándékos megtévesztés, vaklárma 
25 alkalommal történt. Kilencszer 
jeleztek utólagosan tűzesetet, és 65 
alkalommal nyújtottak segítséget 
más tűzoltóságnak. Az új tűzoltó 
laktanya 2008. december 18-án ke-
rült átadásra, amely minden igényt 
kielégít. Sajnos a szertárak egy ré-
sze és a sportpályák nem fértek bele 
a beruházásba, így a parancsnok 
ígérete szerint ebben az évben ön-
erőből fogják megépíteni ezeket. 
A parancsnokságon lévő járművek 
karbantartását rendszeresen elvég-
zik, ezért azok mindig üzemkész 
állapotban vannak. Az elmúlt esz-
tendőben a személyi állományban 
is változás következett be. Három 
fő vonult nyugállományba, és 14 új 
státuszt kaptak, melyeket két tűzol-
tó szakképző tanfolyam befejezése 
után betöltöttek. A képviselők el-
fogadták a beszámolót. Tárgyalt a 
testület és elfogadták a Berépó Kft. 
közhasznúsági jelentését és 2009. 
évi üzleti tervét is. Mint ismert, a 
Berettyóújfalui Értelmi Fogyaté-
kosok és Pszichiátriai Betegek Ott-
honában 32 fő pszichiátriai beteg, 
11 fő középsúlyos és súlyos értelmi 
fogyatékos és 9 fő enyhe, illetve kö-
zépsúlyos értelmi fogyatékos teljes 
körű ellátását végzik. Legfontosabb 
feladatuk, hogy a kiegyensúlyozott 
gazdálkodás mellett megfelelő szin-
ten tudják biztosítani a személyre 
szóló, színvonalas gondozást, ápo-
lást. A foglalkoztatás elsősorban 
mezőgazdasági és a ház körüli tevé-
kenységekre épül, melynek komoly 
hagyománya van az intézetben, a 
sertésgondozás, mosodai segéd-
munka, park-gondozás, a takarító 
munka területén. Gazdálkodásukat 
egész évben a körültekintő takaré-

kosság jellemezte, melyben az ellá-
tottak és a dolgozók is partnerei vol-
tak a vezetésnek. A 2008. évi összes 
bevétel 94.277 ezer forint, a kiadás 
89 millió 876 ezer forint, a kft. 
eredménye 4,4 millió forint volt. A 
beszámoló szerint a 2009. év nehéz 
feladat elé állítja a kft-t, ugyanis 
csökkentették az állami normatíva 
összegét, ellátottanként 12.550 fo-
rinttal. Jelenleg a 65.580 Ft térítési 
díj teljes összegét 17 ellátott tudja 
megfizetni, a nyugellátások emelé-
se pedig nem olyan mértékű, hogy 
az jelentős bevételt eredményezzen. 
Továbbra is folytatni kívánják a me-
zőgazdasági tevékenységüket, mely 
a foglalkoztatás és az élelmezés terü-

letén is jelentős hasznot hoz, a vál-
lalkozási tevékenységük árbevételét 
adja. Pattyán Lászlóné ügyvezető 
igazgató szerint arra törekednek, 
hogy a 2009. évben is takarékos és 
körültekintő gazdálkodással bizto-
sítani tudják a tervezett feladatok 
megvalósítását és a gondozási szín-
vonal szinten tartását.

Tájékoztatást kapott a képvise-
lő-testület a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok 2008. évi el-
látásáról is. A gyermekvédelemhez 
kapcsolódó feladatok a hatásköri 
szabályozás alapján az önkormány-
zat, a jegyző, a városi gyámhivatal 
és a gyermekjóléti szolgálathoz 
tartoznak. Az egyes hatáskörökhöz 
kapcsolódó feladatok jellege oly 
mértékben eltérő, hogy arról külön 
fejezetben adtak számot az illetéke-
sek. A jegyző hatáskörébe tartozó 
feladatok közül a legnagyobb volu-
menű a rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményre való jogosultság 
megállapítása. Az elmúlt év során 
1007 gyermek és tanulmányokat 
folytató nagykorú részére állapí-
tottak meg ilyen jogosultságot. Ez 
a támogatási forma biztosítja a rá-
szoruló gyermekek részére többek 
között az ingyenes vagy 50 %-ban 
kedvezményes étkeztetést, az ingye-
nes tankönyvellátást. A kifizetett 
támogatás összege az elmúlt évben 
10.642 ezer forint volt. Ezen felül 
a nyári szünidőben 292 gyermek 
napi ellátását tudták biztosítani 30 
napon keresztül, melyhez 3.066 
ezer forint támogatásban részesült 
a hivatal. A gyámhatóság 2008. évi 
gyermekvédelmi tevékenységéből 
csupán néhány adat. 2008-ban 26 
kisgyermek született házasságon 
kívüli kapcsolatból. A gyermek 
születése előtt 19 apa tett teljes ha-
tályú apai elismerő nyilatkozatot. 
Az elmúlt évben 66 esetben kellett 
gyermekelhelyezés, illetve gyermek-
tartásdíj megállapításához környe-
zettanulmányt készíteni. 2008-ban 
a rendőrségtől, ügyészségtől, gyer-
mekjóléti szolgálattól, közoktatási 
intézménytől, szülőktől, magánsze-
mélyektől összesen 108 esetben ér-
kezett gyermek veszélyeztetettségre 
vonatkozó jelzés a gyámhatóságra, 
akik 135 esetben folytattak gyer-
mekvédelmi eljárást. Ebből 15 vé-
delembe vételről született határozat. 
2008-ban sem kereste olyan szülő 
fel a gyámhatóságot, aki hozzájárult 
volna gyermeke ismeretlen személy 

általi örökbefogadásához. A Vá-
rosi Szociális Szolgáltató Központ 
Gyermekjóléti Szolgálata összesen 
10 településén folytatja tevékenysé-
gét a környékünkön. Az intézményi 
társulás keretében ellátott szakmai 
tevékenységüket azonos szinten 
végezték el a hozzájuk tartozó tele-
püléseken, és a lakosság elfogadta és 
igényelte segítő közreműködésüket. 
Az előző évben összesen 470 jelzést 
fogadott a szolgálat gyermekek ve-
szélyeztetettségével kapcsolatban. A 
gondozási tevékenységük 272 csa-
ládra terjedt ki, mely összesen 510 
gyermeket érintett. Az adatok azt 
mutatják, hogy 2008-ban a telepü-
léseken leggyakrabban az általános 
iskolák gyermek és ifjúságvédelmi 
felelősei fordultak hozzájuk a 6-13 
éves korosztály veszélyeztetettsége 
miatt, de a tankötelezettség teljesí-
tésének elmulasztása okán megnö-
vekedtek a 14-17 éves korosztállyal 
kapcsolatos problémajelzések is a 
középfokú oktatási intézmények fe-
lől. Családgondozói tevékenységü-
ket 445 gyermeknél az alapellátás 
keretében végezték, 64 gyermekkel 
a védelembe vétel keretében áll-
tak kapcsolatban, utógondozást 1 
gyermeknél láttak el a Gyámhivatal 
határozata alapján. A gyermekjó-
léti szolgálatot 2008-ban összesen 
14.343 fő kereste fel.

A képviselők jóváhagyták a 
beszámolót, majd engedélyezték, 
hogy a 2009/2010-es nevelési évben 
a Vass Jenő Óvoda és Bölcsödében 
a maximális csoportlétszámokat 
néhány fővel túllépjék. Ez oktatás-
szervezési okok miatt indokolt. Az 
ülésen jelen lévő Török Istvánné 
óvodavezető elmondta, ebben az 
esztendőben a május 4-5-6-án tör-
ténő beiratkozáskor 121 gyermek 
jelentkezett, így az intézmény ösz-
szesen 429 gyermek óvodai ne-
velését látja el szeptembertől. Az 
intézményhez tartozó bölcsödében 
a jelenlegi férőhelyek száma a két 
csoportban húsz fő, de mintegy 60 
jelentkező van, ez szeptembertől in-
dokolttá teszi egy harmadik csoport 
beindítását.

Támogatta a testület, hogy az 
önkormányzat hozzájáruljon a Bi-
hari Múzeumért Alapítvány által 
június 20-án megtartandó Múzeu-
mok éjszakája című rendezvényhez 
200 ezer forinttal. 

Lakbéremelés, pályázat a fűtés-
rendszer korszerűsítésére

Elfogadták az önkormányzati 
bérlakások lakbéremeléséről szóló 
rendeletet. Utoljára 2004. január 
1-jén emelték a bérleti díjakat, és a 
karbantartási költségek öt év alatti 
emelkedése indokolja most a lak-
béremelést, mivel egyre nehezebb 
kigazdálkodni a legszükségesebb 
munkák elvégzésére fordítandó ösz-
szeget is. A Herpály-Team Kft. ja-
vaslatát figyelembe véve a követke-
ző bérleti díjakat állapították meg, 
melyek július 1-jétől érvényesek. 
(lásd táblázatunkat)

Támogatták, hogy pályáza-
tot nyújtsanak be a távhővel el-
látott lakóépületek lakásonkénti 
hőfogyasztásának szabályozása, a 
fűtési rendszer korszerűsítése tá-
mogatására. Az Önkormányzati 
Minisztérium az Új Magyarország 
lakásfelújítási program keretében 
hirdette meg az úgynevezett ÖKO-
programot a távfűtött lakások fűtés-
szabályozásának kialakítására. Az 
ÖKO-programban nyújtható vissza 
nem térítendő állami támogatást az 
eddigi 54 ezer Ft-ról 74 ezer forintra 
emelkedett lakásonként. Az önkor-
mányzati támogatás és a pályázó 
saját ereje együtt legalább a beke-
rülési költség 50 %-a kell legyen. 
A fűtéskorszerűsítés ösztönzésére 

irányuló hosszú távú program meg-
valósítása érdekében Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata 2009. évi 
költségvetésében 3 millió forintot 
különített el panel-programra, il-
letve a lakossági fűtéskorszerűsítés 
támogatására. A részletes pályázati 
felhívást külön cikkünkben olvas-
hatják.

Ezt követően alapító okirat mó-
dosításokról és az Észak-alföldi Re-
gionális Fejlesztési Tanács által kiírt 
pályázatok benyújtásáról is döntöt-
tek, valamint népjóléti ügyekben is 

határoztak. A különfélék napirendi 
pontjában számos aktuális problé-
mát vetettek fel a képviselők, első-
sorban a balesetveszélyes járdákra, 
játszótéri játékokra, megrongáló-
dott köztéri padokra hívták fel a fi-
gyelmet. Papp János képviselő pedig 
arra kérte az önkormányzatot, vizs-
gálják felül a berettyószentmártoni 
házi gyermekorvossal kötött szer-
ződésben foglaltakat, mert a lakos-
ság nehezményezi, hogy az iskolai 
szünetekben nincs gyermekorvosi 
rendelés a településrészen. 

 Jelenlegi bérleti díjak  javaslat
Összkomfortos  261 Ft/m2  350 Ft/m2

(Bessenyei ltp., József A. ltp., Radnóti 3., Dózsa Gy. u. 13/II/13.)

Komfortos Péterszegi és  100 Ft/m2  135 Ft/m2

Honvéd u. komfortos
Egyéb komfortos  47 Ft/m2  80 Ft/m2

Félkomfortos  24 Ft/m2  45 Ft/m2

Komfort nélküli  14 Ft/m2  35 Ft/m2

Nyugdíjasház  261 Ft/m2  260 Ft/m2
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Pályázati felhívás!
távhővel ellátott lakóépületek fűtési rendszer 

korszerűsítésének támogatására 

Az energiahordozók árának elmúlt években bekövetkezett drasztikus emelkedése 
és az alanyi jogon járó gázártámogatás megszűnése miatt a lakossági terhek 
lényegesen megnövekedtek. Városunkban a távhővel ellátott lakások nagy 
részében nincs lehetőség a fűtési hővel való takarékoskodásra radiátorszelepek 
és egyéb épületgépészeti megoldások segítségével. 

Az Önkormányzati Minisztérium az Új Magyarország lakásfelújítási program 
keretében hirdette meg az Öko-programot a távfűtött lakások fűtés-szabályozá-
sának kialakítására, amelyet még kedvezőbb feltételekkel megújított.

Az Öko-programban nyújtható vissza nem térítendő állami támogatás 77.000 
Ft, a támogatási intenzitás maximuma 50% lakásonként. Az önkormányzati 
támogatás és a pályázó saját ereje együtt legalább a bekerülési költség 50 %-a. 
Az önkormányzat mint támogató részben vagy egészben átvállalhatja a lakókö-
zösséget terhelő önrészt. 

A pályázatok az Önkormányzati Minisztériumhoz történő beadási határideje 
2009. június 30. A növekvő összegű és arányú állami támogatással a korszerű-
sítések olyan lakóközösségek számára is elérhetővé válnak, amelyek korábban 
nem tudtak pályázni. Mivel a korszerűsítés megvalósítását az önkormányzat is 
támogatja, a pályázat benyújtásának módja kétlépcsős.

A fentiek, valamint a pályázat filozófiája figyelembevételével Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata az alábbi feltételek mellett teszi közzé az ÖKO-PROGRAM 
pályázati feltételeit: 

Pályázatot nyújthatnak be:
•  A berettyóújfalui társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú épületeik 

hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelé-
sére.

Támogatás nyújtható a következő célokra:
•  A lakások hőleadóinak (radiátorainak) egyedi szabályozásához szükséges 

berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelésére.
•  A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület 

hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök 
(hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) beszerelésére.

•  Az épület fűtési rendszerének átalakítására, ezen belül:
 –  strangszabályozók beépítésére vagy cseréjére,
 –  a mérhetővé vagy szabályozhatóvá tétel érdekében az egycsöves átfolyós 

rendszerű fűtési rendszer átalakítására a hőleadók elé beépített átkötő 
szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési 
rendszer kialakítására.

Csak olyan pályázat kaphat támogatást, melynek eredményeként a pályázat 
szerinti korszerűsítést követően a teljes épület vagy teljes önálló fűtési egység 
valamennyi lakásában és a közös használatban lévő fűtött helyiségeiben az önál-
ló fűtési energiafogyasztás-szabályozás műszaki feltételei biztosítottá válnak.

A pályázat tárgya:
A pályázat tárgya csak teljes épület vagy teljes önálló fűtési egység lehet.
•  Az egy helyrajzi számon nyilvántartott, több különálló épületből álló társasház 

vagy lakóház esetében egy pályázat tárgya csak egy épület lehet, tehát annyi 
pályázatot kell benyújtani, ahány épület felújítását tervezik. 

•  Olyan teljes épület esetében, amelynél a lakások fűtési ellátása kettő vagy több 
hőközponton keresztül valósul meg, egy pályázat tárgya lehet egy épület vagy 
teljes önálló fűtési egység, tehát lehet egy vagy annyi pályázatot benyújtani, 
ahány teljes önálló fűtési egység felújítását tervezik.

•  A pályázó pályázatával ugyanazon épületre vonatkozóan egy évben egyszer 
nyerhet el támogatást. 

A teljes önálló fűtési egység azt jelenti, hogy a hőfelhasználók fűtése egy 
hőközponton vagy egy hőfogadón keresztül valósul meg.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat kétlépcsős, mivel a pályázatot az önkormányzat is támogatja. 

Első lépcsőként a pályázó társasházak és lakásszövetkezetek a felújítási pályá-
zatot az önkormányzathoz nyújtják be, amennyiben vállalják a felújítási költségek 
minimálisan az önkormányzati pályázatban megjelölt mértékű saját erőből 
történő finanszírozását. 
Az önkormányzati döntést követően második lépcsőben az önkormányzat által 
támogatott pályázatokat – az önkormányzat dokumentumaival kiegészítve – a 
pályázó társasházak, illetve lakásszövetkezetek továbbítják a minisztérium felé. 

Pályázat kizárólag az illetékes minisztérium által meghatározott, vonatkozó pá-
lyázati formanyomtatványokon, az előírt dokumentumok csatolásával nyújtható 
be. A pályázati útmutató és mellékletei, a formanyomtatványok a www.otm.gov.
hu és a www.emi.hu honlapról letölthetők. 
Az ÖKO-PROGRAM pályázati kódszáma LFP-2008-LA-9 

A pályázattal elnyerhető támogatások formája, mértéke:
Az igényelt – vissza nem térítendő – állami támogatás mértéke a támogatás 
szempontjából elismerhető bekerülési költség maximum 50 %-a, de lakásonként 
legfeljebb 77.000 Ft lehet. 
Az önkormányzati vissza nem térítendő támogatás és a pályázó saját ereje 
együtt legalább a bekerülési költség 50 %-a, ebből az önkormányzati támoga-
tás a bekerülési költség legfeljebb 25 %-a, lakásonként maximum 38.500 Ft 
lehet.

Önkormányzati támogatás az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg 
erejéig nyújtható. Az illetékes minisztérium és/vagy az önkormányzat által 
biztosított pályázati keret kimerülése esetén az önkormányzat a pályázatok be-
fogadását felfüggeszti. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése 
esetén az önkormányzat hivatalos honlapján hirdetményt tesz közzé a pályázatok 
befogadásának leállításáról. Az ezt követően benyújtott pályázatok nem kerülnek 
feldolgozásra, azokat az önkormányzat a pályázónak visszaküldi.

A pályázat első lépcsője benyújtásának határideje: 
2009. június 15., 12.00 óra

A pályázat benyújtásának helyszíne: 
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatalának műszaki irodája

Trianontól Debrecenig

Amikor valamennyi nyáj odaér-
kezett, a kút szájáról elgördítették a 
követ, hogy a juhokat megitathassák. 
Aztán visszahelyezték a követ. A pász-
tori életben ilyenféle rendet vélt Jákob 
felismerni. S egy alkalommal mondta 
a pásztoroknak: itassátok meg a nyá-
jakat és menjetek, legeltessetek, a Nap 
még nagy fenn van. Azok pedig felel-
tek: nem tehetjük, míg valamennyi 
nyáj ide nem érkezik, a követ addig 
a kút szájáról el nem gördíthetjük. 
Megérkezett Lábán nyája is, s ekkor 
Jákob odalépett a követ elgördíteni. 
Megitatták a szomjúhozó nyájakat, 
és oltották szomjukat a pásztorok is 
bizonyosan.

A Duna-deltát megjárt püspök, 
Ft. Csiha Kálmán úr pedig magya-
rázta az igét: a testvéri szeretet vizét 
adó kút szájáról a követ ím elgördí-
tettük, és megérkeztek ide minden 
felől, a Székelyföldről, a Mezőség-
ről, itt vannak a kalotaszegiek és 
a partiumbeliek is. Itt van, eljött 
Erdélyország népe, hogy a testvéri 
szeretet vizével enyhítse viszálytól 
tikkadó lelkünk kínjait, hogy az-
tán erősödött hittel, bátrabb szívvel 

viseljük sorsunk kiszabott próba-
tételeit.

Az eltelt kilenc évtized alatt ne-
héz, rögös utat jártunk végig. Az 
út Trianontól a kálvinista Rómáig 
hosszú volt és kimerítő. A nagy-
hatalmak és szomszédaink velünk 
szemben tanúsított magatartása 
közismert. Ha azt mondom: nem 
volt méltányos – nem sértek azzal 
semmilyen álláspontot.

Kilenc évtizede sajdulnak a se-
bek, az amputálás iszonyatos sebei, 
június 4-e van, a trianoni békedik-
tátum 89. évfordulója. Példátlan 
sérelmeinket, fájdalmainkat nem 
enyhítette soha senki. Az enyhet 
adó víz kútjának a szájáról a követ 
nem gördítette el senki. Mert nem 
voltunk együtt, egyszerre soha. Az 
európai nemzetek közössége is saját, 
fontosabb ügyével volt elfoglalva 
mindig. 

Higgyünk abban: rendelt ideje 
van mindennek. 

A jó remény sugarai fénylenek 
a debreceni Nagytemplom előtt. 
Bizonyossága ez annak, hogy a po-
litikusok passzivitása, a kardok csö-

römpölése és a fegyverek ropogása 
nélkül is változtatható a sorsunk. 
Emberség kell, szeretet a haza iránt 
és felelősség a nemzetért. Hit és 
szeretet kell. Ez együtt olyan erő, 
amellyel a kút száját fedő irdatlan 
követ el lehet gördíteni.

Május 22-én, délután 4 órakor a 
Kárpát-medence összes református 
templomainak harangjai egyszerre 
kondultak. A harangok bongása 
hirdette Európának, hogy a triano-
ni határok által szétszakított törté-
nelmi Magyarország reformátusai 
újra egyesülnek. Az összetartozás 
ereje a kút szájáról a követ elgör-
dítette, s a magyar testvéri szeretet 
forrásának tiszta vizével a nemzet 
enyhítheti a lelket tikkasztó kilenc 
évtized után szomjúságát. A hála-
adás napjára érkeztek magyarok 
Debrecenbe mindenfelől. Itt voltak 
a Bártfaiak, a nagyváradiak és a 

kolozsváriak. Jöttek a Kárpátaljáról 
és a Bácskából és az Érmelléki re-
formátus magyarok is eljöttek Deb-
recenbe. 15-20 ezer résztvevő jelen-
létét állapították meg, és otthonról 
mindenki hozott egy marék földet, 
amit a Kossuth téren felépített me-
dencében gyűjtöttek egybe. 

Koronázó dombot kellett volna 
építeni ebből, és ott trónra emel-
ni a népfelség intézményét. Igazi, 
népnek és nemzetnek kijáró kivált-
ságokkal. Debrecen híres régi püs-
pökei elégedettek lehetnek. Méliusz 
Juhász Péter is, Baltazár Dezső, Ré-
vész Bálint és Révész Imre püspök 
urak is.

Dr. Bölcskei Gusztáv főtisztele-
tű püspök úr valami olyat cseleke-
dett, amely fontos része lesz a ma-
gyar történelemnek. Talán sorsunk 
fordítója is.

Szívós István

Sinka István népe 
gazdagodott

Bihar vezér földje, a hatalmas 
Biharország szellemi gazdagsága az 
időkben mindig irigylésre méltó volt. 
Ez kifejeződött a tudomány és a kul-
túra minden területén. Feltehetően 
mindig Nagyvárad hatásának volt ez 
köszönhető. Korábban a püspöki szék-
hely anyagi ereje segítette, és szellemi-
sége ösztönözte ennek a kétségtelenül 
kiemelkedő és rangos állapotnak az el-
érését. A XIX. és XX. század forduló-
ján pedig Várad ipari és kereskedelmi 
fejlődése ad módot az emelkedéshez. 
Különösen szembetűnő pezsdülés volt 
mindig az irodalom területén. Ady, Ju-
hász Gyula, Bíró Lajos neve fémjelezte 
leginkább e változásokat. Arany János 
földje mindig termékenynek bizonyult 
a múltban is, Nagyszalonta adta a ma-
gyar irodalomnak Sinka Istvánt, Zilahi 
Lajost is. Biharugráról érkezett Szabó 
Pál, tulajdonképpen Dobai pusztán, 
Komádiban lett íróvá Barsi Dénes és 
a névsor nem teljes. Most Nagy Zsolt 
Csaba posztumusz verseskötetét veheti 
kézbe az érdeklődő, az irodalomsze-
rető és verskedvelő olvasó. Városunk-
hoz életével szorosan kapcsolódó – a 
Bessenyei-szakközépiskola elődjében 
érettségiző – költővel, megindítóan 
szép, lélekrendítő versével legközeleb-
bi számunkban megismerkedhetnek. 
Most megjelent Szentjánosbogárnyi 
világ című kötetének bemutatója jú-
nius 8-án (hétfőn), 16 órakor lesz a 
Sinka István Könyvtárban, melyen 
részt vesz a verseket kötetbe rendező 
egykori barát, a költőtárs, az Újfalu-
ban is közismert és közkedvelt Sarusi 
Mihály, jelen lesz Nagy Zsolt Csaba 
egyik méltatója, Bényei József, a neves 
esztéta, irodalomtörténész is.

Sz. I.

Nyugdíjas akadémia II.

Második alkalommal hirdet-
te meg ezt a rendezvényt a Nők 
a XXI. században civil szervezet. 
A felhívásra igen szép számmal 
jöttek el nyugdíjas társaink város-
unkból és a környező települések-
ről is. A felkínált téma is vonzó 
volt: Erdély. Városunk közel van 
Erdélyhez, számtalan formában 
kötődünk e szép, Magyarország-
tól elszakított földrajzi területhez. 
„Erdély szép hazánk…” – mondja 
Tamás Gábor is dalában.

Erdélyről sokat tudunk, de 
nem eleget. Dr. Bakó Endre iro-
dalomtörténész előadásában be-

mutatta azt az irodalomtörténeti 
örökséget, ami gazdagítja és szí-
nessé teszi a magyar irodalmat. 
A nagy írók és költők mellett be-
szélt a kevésbé ismert irodalmá-
rokról is, mint Sipos Domokos, 
Szabolcska Mihály, stb.

Vmirjánszki József nyugdíjas 
tanár képekkel illusztrálva mu-
tatta be Erdély földrajzát, termé-
szeti kincseit, szokáskultúráját, 
gazdasági földrajzát. Nagy Zsig-
mond történelemtanár Erdély 
kialakulásáról beszélt egészen az 
őskortól a különböző törzsek le-
telepedéséről. Második előadásá-

ban végigvezette Erdély hanyat-
lását a két világháború között 
egészen 1990-ig. Zsákai Ildikó 
történelemtanár Erdély fényko-
ráról beszélt. A tanárnő előadását 
gazdag személyes tapasztalat-
tal egészítette ki. Az anekdoták 
színesítették az előadást. A kép-
anyag megjelenése az ismeretek 
rögzítését segítette. Előadóink 
szakirodalom ajánlásával hívták 
fel a hallgatóság figyelmét Er-
dély alaposabb megismerésére. A 
tanfolyam ünnepélyes „diploma” 
kiosztóval zárult a Bella Costa 
étteremben.

A Himnusz elhangzása után 
Kalmár Dezsőné Erzsike néni 
Baja Mihály: Lorántffy Zsu-
zsanna című versét mondta el. A 
diplomát Gyula Ferencné ország-
gyűlési képviselő, a rendezvény 
fővédnöke adta át. Az ünnepség 
zárásaként a Székely Himnuszt 
énekeltük.

Köszönjük mindazok munká-
ját, akik segítették a rendezvény 
sikerét.

Bazsó Sándorné
egyesületi elnök

Most, amikor Debrecen a Kárpát-medence reformátusainak ta-
lálkozóját szervezte, eszembe jutott, amikor Erdély püspöke, dr. 
Csiha Kálmán néhány évvel ezelőtt a marosvásárhelyi futballpá-
lyán szolgált. Igét hirdetett és prédikált. A reformátusok világ-
találkozója volt. A választott ige arról szólt, hogy Jákob látott a 
mezőben egy kutat, amelyből a pásztorok itatták a nyájakat
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A Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
programjai 

június 6. és június 17. között

Minden héten, kedden, 14.00-tól Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesüle-
te – Hagyományőrző népdalkör összejövetele

Minden héten, kedden, 15.00-tól Csontritkulást megelőző gerinctorna
Minden héten, szerdán, 15.00-tól Pávakör
Június 6., 20.00. Parola Pinceklub – SUNSET koncert
Június 8., 13.00. Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete – Klubdél-
után – Erdélyi Gábor-terem
június 11., 14.00. Együtt-egymásért Klub 
június 13., 21.00. Parola Pinceklub – koncert
június 9-16., Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola  tanévzáró kiál-
lítása a Galériában

Anyakönyvi 
hírek
Születtek

Március 17.: Zsugovits Miklós 
(Zsugovits Miklós Csaba – Nagy 
Andrea)

Április 23.: Szkupi Benedek 
(Szkupi Csaba – Bartha Judit)

Május 7.: Nagy Csenge (Nagy 
Norbert – Papp Éva)
10.: Demeter Réka (Demeter At-
tila – Göcs Erika)
10.: Herczeg Bálint (Herczeg 
Zsolt – Kovács Judit)
14.: Hoszpodár Péter Hunor 
(Hoszpodár Péter – Lisztes An-
namária)

Házasságot kötöttek
Május 16.: Hegymegi István – 
Muzsnai Annamária
20.: Solymosi Lajos – Petrucz 
Mária Magdolna
23.: Góz Zoltán – Jenei Mária
23.: Rácz Róbert Lajos – Bozóki 
Anita
23.: Zákány Imre Richárd – Dr. 
Szőke Bernadett

Elhunytak
Május 1.: Balázs Vince (1952)
3.: Illisz István (1932)
3.: Szakadát Gyula (1923)
4.: Bagosi Imréné Csörsz Juliánna 
(1914)
5.: Szántó István (1981)
6.: Láposi János (1925)
9.: Nyeste János István (1945)
13.: Harasztosi József (1922)
17.: Nagy Lajos (1916)
17.: Csörsz Albertné Ádány Piros-
ka (1929)
19.: Merkl Tibor (1926)
20.: Kövér László Mihály (1932)
22.: Csuha Sándor (1931)

Kelet-Magyarország!

MLSZ-utánpótlástorna
2009. május 25.

(folytatás az 1. oldalról)
Tőlük sportszerűtlenebbül már 

csak válogatottunk vezetője, volt 
edzőnk, Kozma Mihály viselkedett, 
akinek olyan fontos dolga volt, 
hogy meg sem várta a mérkőzés vé-
gét. A legnagyobb bánatukra a kis 
bihari csapat, az MVFC ismételt 
és a vidékiek ünnepelhettek. Higy-
gyék el olvasóink, hogy még így is 
finomítva adjuk vissza azt, ami az 
MVFC és szurkolói ellen történt. 
Nem csak ezen a döntőn, de az 
egész bajnokságban is. Nem baj, ez 
csak keményebbé és büszkébbé tett 
mindenkit, és az ő keserűségük csak 
még édesebbé tette a mi boldog-
ságunkat. Azt a boldogságot, amit 
ott érezhetett, aki együtt utazott a 
csapattal, kevesen érezhetik életük 
folyamán. Teljesen más, mint ha-
zai pályán nyerni, így méginkább 
a sajátunknak éreztük a csapatot, 
Mezei Józsit és a sikert is. A szurko-
lók „legőrültebbjei” berohantak, és 
együtt táncoltak, ünnepeltek a játé-
kosokkal. A nagytöbbség azonban a 
lelátón örömkönnyeivel küszködve 
földbe gyökerezett lábbal csak tap-
solni tudott.

Tapsolt és skandálta: „Hál’ is-
tennek, máma megint győztünk!”, 
és a másik rigmust, amelyet az 
előbbivel együtt a bihari szurkolók 
vittek be az ország köztudatába: 
„Kelet-Magyarország”! Tette ezt 
abban az egyenpólóban, amit Me-
zei József csináltatott a szurkolók-
nak és melynek kiosztása után már 
annak feliratát kiabáltuk: „Hál’ 
istennek, máma magyar bajnokok 
lettünk!” Nem ez volt ennek az 
estének az egyedüli meglepetése, 
sem a szurkolóknak, sem a játéko-
soknak. 

A Berettyóújfaluba hazaérkező 
szurkolói buszok a polgármesteri 
hivatal parkolójába álltak be, és 
mindenki együtt várta a hazaér-
kező bajnokcsapatot. Megismétlő-
dött az ünneplés, mely tűzijátékkal 
folytatódott. Spriccelt a pezsgő 
mindenfelé, a labdarúgókra és ránk 
egyformán. A villogó rendőrségi 
felvezetéssel megérkező játékosok 
számára azonban mindezek mel-
lett szerintem eltörpült az, hogy 
egyenként a megjelentek elé kivo-
nulva bajnokként nyilatkozhattak.

Rinyu Sándor

A Nemzeti Utánpótlás-ne-
velési Intézet (NUSI), a Magyar 
Labdarúgó Szövetség szakmai tá-
mogatása mellett indította el még 
2006-ban a labdarúgás utánpótlá-
si rendszerét. Ennek elemei lénye-
gében megegyeznek a korábban 
Bozsik néven futó programmal, 
vagyis az egyesületi képzést már 
az óvodás korban meg kell kezde-
ni U-7, majd az U-9 és az U-11-es 
korosztályon keresztül kell az ifjú 
labdarúgókat elvezetni, felkészíte-
ni a rendszeres bajnoki mérkőzé-
sekre. 

Hajdú-Bihar megyében 12 
utánpótláskörzet található, amely-
nek egyik központja Berettyóújfa-
lu. Ebben a körzetben összesen 7 
egyesület kapcsolódott be a prog-
ramba, a BUSE-n kívül Komádi, 
Biharkeresztes, Szentpéterszeg, 
Esztár, Körösszakál és Mezősas 
egyesületei vállalták, hogy felké-
szítik ezeket a korosztályokat, va-
lamint azt, hogy ősszel és tavasszal 
3-3 tornára is elviszik a gyerekeket.

Az őszi és tavaszi tornáknak a 
BUSE-pálya adott otthont, ahol a 
csaknem kétszáz labdarúgó-palánta 
kemény és izgalmas mérkőzéseket 

játszott. A tornákra szép számú 
szülői szurkolósereg is ellátogatott, 
vérmérsékletüknek megfelelően 
buzdítva csemetéjüket.

Bár az utánpótlástorna és az 
utánpótlás-nevelés legfontosabb 
célja a tömegesítés mellett a tehetsé-
gek kiválasztása és gondozása, azért 
a gyerekek szeme előtt mindig az 
lebegett, hogy ki nyeri meg a mér-
kőzést és a tornát. 

Nos, ezen az utolsó, harmadik 
tavaszi tornán kiderült, hogy ösz-
szesítésben Berettyóújfalu diadal-
maskodott mindhárom korosztály-
ban, hozzátéve, hogy az U-9-es és 

az U-11-es korosztályban kiélezett 
volt a küzdelem Szentpéterszeg, 
Esztár és Komádi csapataival. A 
tornagyőzelem is bizonyítéka an-
nak, hogy a BUSE utánpótláskép-
zése jó úton jár.

Fontosnak tartom megjegyez-
ni, hogy Berettyóújfalu kistérségi 
központi helyzetét jól példázza a 
BUSE utánpótlása, nagyon sok 
olyan játékosa van, akik a környék 
településeiről érkeztek, és ezt a 
folyamatot mindenképpen szeret-
nénk erősíteni.

Bukus Péter
toborzásvezető

Ünnepeltek a lövészek is
Május 24-én Berettyó Kupa 

hagyományőrző elöltöltős fegy-
verek versenyét rendezték a város 
napjához kötődően pisztoly és 
puska kategóriában, főzőverseny-
nyel egybekötve. Kilenc kategó-
riában lőttek a nevezők, pisztoly, 
revolver, hadi pisztoly, karabély, 
puska és ezek változataiban.

Már szombaton elkezdődött 
a verseny, ekkor 12 fő lőtte a ver-
senyszámokat, paksiak, debrece-
niek, miskolciak és a helyi ver-
senyzők. Vasárnap reggel indult 
a főzőverseny, 6 csapat nevezett, 

valamint a lövészet, ahol 11 fő 
kezdte el a puska és pisztolyok 
versenyét. Debrecen, Hajdúbö-
szörmény, Ecsekfalva, Szeghalom 
és helyi lövőink indultak a díja-
kért. Az ételek elkészülte után 
eredményhirdetés következett, a 
díjakat Gyula Ferencné ország-
gyűlési képviselő és Szilágyi Péter 
önkormányzati képviselő adták 
át. A főzőverseny első helyezettje 
Erdei Imre, második Nagy Attila, 
harmadik Papp Gyula lett. 

Asztalos László, az elöltöltős 
fegyverek szakág vezetője sikeres-

nek ítélte a két nap eredményeit, 
és megköszönte a segítők munká-
ját a verseny lebonyolításában.

Legközelebbi lövész versenye-

ink, június 6-7-én, a IV. Bihari 
lövésznapokon lesznek.

Mindenkit szeretettel várunk.
Hudák Attila

iV. Bihari löVésznapok
2009. június 6–7-én a Tardy-szíki lőtéren.

proGraMok 
A külső területen légfegyver pont- és tekelövészet 
általános iskolásoknak 300 Ft/fő/ versenyszám

2009. JúNIuS. 6., SZoMBAT:
8 óra: Megnyitó. Nevezések leadása. Felnőtteknek 600 Ft/versenyszám

9 óra: Sziluett puska, 20 fémcél
11 óra: Pontlövészet kiskaliber pisztoly 8a lőlap, 15 méter

Sziluett kiskaliber pisztoly, 20 fémcél

AIRSoFT FEGYVERBEMuTATó ÉS HARCI GYAKoRLAToK!

14 óra: Pontlövészet, nagykaliber pisztoly, 15 méter, 13 lövés, 10 értékelt
15 óra: Bukó lövészet, kiskaliber pisztoly, 15 méter, 10 lövés, 10 bukócél/fő

5 lövésenként tárazás, a 10 lövésre 2 perc lő idő
17 órakor az első nap zárása

2009. JúNIuS 7., VASáRNAP:
Külső területen field target lövészet, 

általános- és középiskolás korú gyerekeknek: 300 Ft/fő.

9 óra: Kiskaliber puska, bukólövészet, 25 méter, 10 bukó/ fő, 2 perc
Kiskaliber puska, pontlövészet. 25 méter, 4a lőlap, 10 lövés, 2 perc

11 óra: Steel lövészet, 3x5 lövés kiskaliber, nagykaliber pisztoly
14 óra: Kiskaliber pisztoly tekelövészet, 25 méter, 10 lövés 

Egyenlő találatok esetén szétlövés
16 órakor a két nap eredményeinek kihirdetése, a két nap zárása.

érdeklődni lehet: 
Hudák Attila: 06-30/440-0489, Hegedűs Péter: 06-30/305-6866

d u g u l á s e l h á r í t á s

d u g u l á s e l h á r í t á s

DUGUlÁsElHÁRÍTÁs 
bONTÁs NÉlKÜl

Szennyvízcsatorna 
rendszer 

külső-belső tisztítása
Szennyvízrendszer-kiépí-

tés, bekötés

Telefonszám:
(54) 402-725,  
30-264-3424

Vincze István
Berettyóújfalu, 

Egressy B. u. 24.

A BERETTYó KuPA EREDMÉNYEI:
Kuchenreuter elöltöltős pisztoly 25 m: 
1. Venter Tibor, DVLE 92, 2. Tóth Mi-
hály, Hajdúböszörmény, 87, 3. dr. Batta 
József Tamás, Hajdúböszörmény 83.

Mariette elöltöltős revolver 25 m: 
1. Venter Tibor, DVLE 88, 2. Nickl 
László, Paks Diana LK 88, 3. Hosszú 
Zoltán 87.

Trapper elöltöltős puska 50 m: 
Venter Tibor, DVLE 92, 2. Tóth Mi-
hály, Hajdúböszörmény 89, 3. Szabó 
Sándor, Bihari LK 78.

Vetterli elöltöltős puska 50 m: 
Venter Tibor, DVLE 92, 2. ocsenás 
Péter, Bihari LK 83.

Klapka elöltöltős hadipisztoly:  

1. Varga ottó, DVLE 54, 2. Asztalos 
László, Bihari LK 15, 3. Tóth Imre, 
Bihari LK 3.

Kossuth elöltöltős karabély: 1. Varga 
ottó, DVLE 77, 2. orosz Mónika, Haj-
dúböszörmény 67, 3. Vályogos Csaba, 
Hajdúböszörmény 64.

Berdan elöltöltős puska 50 m: 1. 

Asztalos László, Bihari LK 90, 2. Ifj. 
Asztalos László, Bihari LK 61.

Augustin elöltöltős puska: 1. Kiss 
Sándor, Hajdúböszörmény 57, 2. Sze-
keres Gyula, Hajdúböszörmény 53.

Bem elöltöltős puska: 1. Hosszú Zol-
tán, Bihari LK 80, 2. Topor Péter, Bihari 
LK 72, 3. ocsenás Péter, Bihari LK 70.

Sporteredmények

FutSal nB i.
Döntő harmadik mérkőzés
MVFC – Aramis  6:1
Döntő negyedik mérkőzés
Aramis – MVFC  2:3

BAJNoK Az MVFC!

laBdarúgáS nB iii.
Hajdúböszörmény – BUSE 6:0
BUSE – Várda SE  1:1
U-19
BUSE – Hajdúböszörmény  2:2
Várda SE – BUSE  0:0
U-16
BUSE – Hajdúböszörmény  5:1
Várda SE – BUSE  2:4
U-15
DSI – BUSE  3:2
Kaba – BUSE  2:2
U-13
DSI – BUSE  6:0
Kaba – BUSE  1:2


