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Tizenegyedik éve már, hogy a 
május 23-a Berettyóújfaluban nem 
a szürke hétköznapok egyikét jelen-
ti, mutasson bár a naptár hétfőt vagy 
jelen esetben szerdát. A május 23-a 
ünnepnap, a város napja. Egy régi 
eseményre emlékezünk ilyenkor, 
Báthory Gábor erdélyi fejedelem 
nemes cselekedetére, aki Nadányi 
Gergely és katonái vitézségének 
elismeréséül nekik és utódaiknak 
adományozta Berettyóújfalut. 
A történet jelentősége az idők 
múlásában és a maradandóságban 
egyszerre rejlik, hiszen az addig 
otthontalan hajdú őseink letelepe-
désre, családalapításra, gazdálko-

Közel 400 éves gyökerekkel e tájon
dásra alkalmas, kiváltságjogokkal 
bíró birtokot kaptak, otthonra leltek, 
és bár – egy év híján – a 400 év 
történelmi viharai nem kímélték 
őket sem, gyökeret vertek e tájon. 
Van hát ok az ünneplésre, alkalom, 
hogy megmutassuk egymásnak és 
az idén is szép számmal ide érkező 
vendégeknek, hogy vagyunk, kik és 
milyenek vagyunk. Az erre a napra 
szervezett gazdag programnak 
már vannak hagyományos elemei, 
ilyenkor a lehetőségekhez mérten, 
de mégis az előrelépést bizonyí-
tandó mindig avatunk valamit, 
ünnepi képviselő-testületi ülést 
tartunk, elismeréseket, kitüntetést 

adományoz a testület az arra érde-
meseknek, kiállítás-megnyitókat, 
kulturális programokat rendezünk, 
amelybe igyekeznek a szervezők 
bevonni a város apraját-nagyját, a 
város polgárait, ünnepeljék együtt, 
hogy jóban-rosszban ide-, hogy 
összetartoznak. 

* * *
Idén a szentmártoni városrészen 

vették kezdetüket az események, a 
Sinka István Városi Könyvtár fiók-
könyvtárát avatta Szeifert Ferenc 
polgármester és dr. Vitányi István 
országgyűlési képviselő a Hunya-
di Mátyás Általános Iskolában. 
A mintegy 15 ezer kötetet méltó 
környezetben, három tágas, egybe-
nyitott tanteremben helyezték el. A 
képviselő-testület hozzájárulásával 
több mint 1 millió forintból hozták 
létre a fiókintézményt, a kivitelezési 
munkákat a Herpály-Team Kft. 
készítette, de igen jelentős értéket 
képvisel az iskola pedagógusainak, 
szülőinek, gyerekeinek, ismerősök-
nek a hozzáadott munkája is. 

* * *
Tíz órakor ünneplőkkel telt 

meg a polgármesteri hivatal aulája, 
ahol Birizdó Gabriella szobrász-

* * *
Délelőtt 11-kor kezdődött az 

ünnepi ülés, melyen a város kép-
viselő-testülete mellett számos 
meghívott vendég is részt vett. 
Megtisztelte jelenlétével a városna-
pot Rácz Róbert és Kocsis Róbert, 
a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 
elnöke és alelnöke, dr. Kerekes 
Edit, az Észak-alföldi Regionális 
Közigazgatási Hivatal vezetője 
is. Az idei ünnep újszerűsége volt, 
hogy eljöttek három testvérváro-
sunk, Margitta, Porcia és Motegrotto 
Terme polgármesterei is népes 
küldöttségükkel. Az egybegyűlte-
ket Szeifert Ferenc polgármester 
köszöntötte, bemutatta a vendé-
geknek Berettyóújfalu városát, 
településünk történetét, mai életét, 
és vázolta a jövőbeli terveket. Az 
építészeti látnivalók mellett beszélt 
a város intézményeiről, kulturális 
egyesületeiről, sportjáról. A jövő 
célkitűzései közül legfontosabbak-
ként a népességmegtartó képesség 
javítását, a munkahelyteremtést és 
az iskolavárosi szerepkör erősíté-
sét, valamint az önkormányzat és 
intézményei működőképességének 
megőrzését emelte ki. Fontosnak 
tartotta a szociális, egészségügyi, 
oktatási és kulturális intézmények 
fejlesztését és azok működésének 
hatékony megszervezését, az inf-

művésznő a Szerelempark után 
egy újabb impozáns alkotásával 
gazdagította szülővárosát. Szeifert 
Ferenc és Vitányi István leplezték 
le a művésznő Évszakidő című 
muráliáját. Az egész előteret uraló, 
monumentálisnak is nevezhető 
alkotást Prókai Gábor művészet-
történész méltatta a közönség előtt. 
Kifejtette, a művésznő törékeny 
és érzékeny alkata ellenére súlyos 
kövekbe vésve jeleníti meg gon-
dolatait. Ezen alkotásán a központi 
motívum a homokóra. Emlékez-
teti a halandót az idő múlásának 
kérlelhetetlenségére, amelyet a 
természet erőinek körforgása, 
harmóniája sem állít meg. Sem a 
tavasz virágai, sem a tüzes nyári 
nap, sem a szendergésre készülő 
ősz, de a szunnyadó tél sem a maga 
jégcsapjaival. A művészettörténész 
kifejezte azt az örömét is, hogy ez 
a csodálatos műalkotás épp a vá-
rosháza előcsarnokába került, ahol 
a város polgárai az ügyes-bajos dol-
gaikat intézve rácsodálkozhatnak és 
gondolkodhatnak az üzenetén. (A 
művésznővel készült interjúnkat 
az alkotásról a következő számban 
olvashatják.) 

rastrukturális beruházások tovább-
folytatását, a fürdőfejlesztést és az 
azon alapuló gyógyturizmus létre-
hozását, az újfalui és szentmártoni 
városközpontok továbbfejlesztését. 
Hangsúlyozta a vállalkozás-élén-
kítő, a humán erőforrás-fejlesztési 
programok kidolgozását abból a 
célból, hogy a multinacionális cé-
gek kedvező terepet találjanak a le-
telepedésre térségünkben, valamint 
a fiatal értelmiségieket sikerüljön 
városunkban tartani. A testvérvá-
rosi küldöttséghez külön szólva 
megköszönte, hogy társak kívánnak 
lenni mindazon közös cél megvaló-
sításában, amelyek elősegítik, hogy 
megismerjük egymás kultúrájának 
hasonlóságait és különbségeit, hogy 
közös programokkal fejlesszük 
városaink társadalmi, gazdasági 
életét. Kiemelte azt is, hogy az 
egységesülő Európában felértéke-
lődnek és egyre fontosabbá válnak 
azok a kapcsolatok, amelyek egy-
egy ország egy-egy városa és lakói 
között alakulnak, hiszen ezek az 
életüket színesítik és fejlődésüket 
elősegítik.

* * *
A polgármestert követően a 

vendégek kaptak szót, elsőként 
Pocsai Zoltán Margitta vezető em-
bere fejezte ki azt az örömét, hogy 
meghívást kaptak a testvérváros 

ünnepére. Majd bemutatta a romá-
niai Bihar északi részén fekvő kb. 
20 ezer lélekszámú várost, aminek 
jelenleg 42 százaléka magyar anya-
nyelvű. A nehéz körülményeikről is 
beszélt és arról, hogy mit várnak, 
illetve milyen fejlesztési terveik 
vannak Románia uniós tagságához 
kötődően. 

Porcia polgármestere is üdvö-
zölte a Berettyóújfalu lakosságát 
és vezetőit. Kifejtette, nem először 
jár nálunk, hiszen egy évvel ezelőtt 
írták alá a testvérvárosi megállapo-
dást, éppen a város napján. Ittlétei 
során azt tapasztalta, a magyarok-
nak, köztük a berettyóújfaluiaknak 
érzékük van a művészetekhez és a 
kultúra iránt, míg Porciában – ami 
mosógépgyára révén iparvárosnak 
számít – erre kisebb hangsúlyt fek-

tetnek az emberek, hiszen az ipar és 
a gazdaság elfelejttette velük, hogy 
a kultúra milyen pozitív hatást gya-
korolhat rájuk. Ő is fontosnak tar-
totta a kisvárosi kapcsolatok kiala-
kulását, mert bízik abban, hogy az 
Európai Unió nemcsak a brüsszeli 
palotákban fog kiépülni, hanem az 
emberek, a városok kötődéseiben 
is. Montegrotto Terme fiatal pol-
gármestere következett ezután, és 
ő is szólt néhány szót városáról. A 
11.500 lakosú Montegrotto a ter-
málvizének, valamint az erre épülő 
szolgáltatásoknak köszönhetően 
valódi turistaparadicsom, hiszen 
évente mintegy 4 és fél millió 
ember fordul meg náluk, jelentős 
bevételt hozva a városnak. Ő is 
hisz a testvérvárosi kapcsolatok 

Konfirmáció. Latin eredetű 
szó, magyar jelentése: „megerő-
sítés”. Általában a református 
egyháznak azt a szertartását értjük 
rajta, melynek során évről évre a 
meghatározott kort elérő fiatalokat 
a gyülekezet teljes jogú tagjaivá 
fogadja. Kereszteléskor a szülők, 
keresztszülők tesznek ígéretet a 
gyermek hitben való nevelésére. A 
konfirmáció alkalmával a fiatalok 
már önként és egyenként, a gyü-
lekezet nyilvánossága előtt adnak 
számot arról, hogy elsajátították 
az alapvető hittételeket, s tesznek 
fogadalmat, hogy egyházuk hű-
séges tagjai kívánnak lenni. Így 
személyes döntésükkel, szabad 
akaratukból erősítik meg azt, ami 
róluk a keresztelő alkalmával, 
mint reménység elhangzott. Ezzel 
szereznek arra jogot, hogy – életük-
ben először – úrvacsorát vegyenek. 
Ekkor válnak gyülekezetük, egy-
házuk teljes jogú tagjává. Ugyan-
akkor a konfirmáció alkalmával 
a megerősítés nem csak a mának, 
nem csak a jövőnek, de a múltnak 
is szól, hiszen a konfirmandusok 
„csatlakoznak” felmenőik hosszú 
sorához, akik a múltban tettek tanú-
bizonyságot hitükről, egyházukhoz 
való hűségükről. 

Május 26-án, a pünkösdvasárna-
pot megelőző szombaton 44 fiatal 
konfirmált városunk református 

„Mert tiétek az ígéret 
és gyermekeiteké…”

templomában. A megilletődött 
fiatalok és a szép számú családtag, 
rokon előtt Majláth József lelki-
pásztor hirdetett igét. Máté evangé-
liumából idézte Jézusnak a sóra és a 
világosságra vonatkozó példázatát. 
„Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a 
só megízetlenül, mivel lehetne ízét 
visszaadni?...Ti vagytok a világ 
világossága. Nem rejthető el a he-
gyen épült város…Úgy ragyogjon a 
ti világosságotok az emberek előtt, 
hogy lássák a jó cselekedeteiteket, 
és dicsőítsétek a ti mennyei Atyá-
tokat.” – hangzott az Ige, s egyben 
intés a felnőtté válás küszöbéhez 
érkezett fiatalok és hozzátartozóik 
számára. A prédikációt követően 
Nagy Béla lelkipásztor tette fel a 
kérdéseket a konfirmandusoknak. 
Valamennyien bizonyították, hogy 
nem volt felesleges a felkészülésre 
szánt idő, hiszen sikeresen elsajátí-
tották a konfirmációhoz szükséges 
ismereteket. Ezután következett 
a fogadalomtétel és az áldásvétel. 
Az istentisztelet után meghitt han-
gulatú szeretetvendégség várta az 
újonnan konfirmált fiatalokat és 
hozzátartozóikat a lelkészi hivatal-
ban. Másnap, a pünkösdvasárnapi 
istentiszteleten az első úrvacsora 
vételével pedig visszavonhatatla-
nul elérkeztek életük egy fontos 
állomásához.

Siteri Róbert

Új, több millió értékű mozgásszervi rehabilitációra alkalmas eszközt 
ajándékozott Montegrotto város polgármestere a Területi Kórház részére 
május 22-én. Az átadáson köszöntőt mondott dr. Bulyovszky István 
főigazgató főorvos és Muraközi István alpolgármester is. Mindketten 
megerősítették, hogy e rendkívül hasznos ajándékkal a gyógykezelésre 
szorulók rehabilitációját ezentúl hatékonyabban és még színvonalasabban 
tudják ellátni a kórház hidroterápiás részlegén.

Köszönjük olasz testvérvárosuknak.

Olasz testvérvárosunk ajándéka 
a Területi Kórháznak



2007. június 8.ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉLET2

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Május 31-én tartotta soron kö-
vetkező ülését Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata. A tanácskozás 
most is Szeifert Ferenc polgármester 
jelentésével kezdődött, aki elmondta, 
pályázatot nyújtottak be a helyi 
közforgalmú közlekedés normatív 
állami támogatására és az Önhibáján 
kívül hátrányos pénzügyi helyzetben 
lévő önkormányzatok 2007. évi 
támogatására. Mindkét pályázat 
elbírálása folyamatban van.

Elutasította a Fővárosi Bíróság 
a kérelmüket, amely a Területi 
Kórház és az OEP közötti finan-
szírozási szerződés alapját képező 
miniszteri határozat végrehajtásának 
felfüggesztésére vonatkozott. Ezen 
határozat bírósági felülvizsgálatára 
a tárgyalást 2007 októberére tűzte 
ki a Fővárosi Bíróság. A testület 
korábbi határozata alapján benyúj-
tották a számlavezető pénzintézet-
hez a 2007. évi 180 millió forintra 
felemelt likviditási hitelkérelmüket. 
Átvették a megbízó levelüket, és az 
esküt is letették a bíróság elnöke előtt 
Berettyóújfaluban a megválasztott 
bírósági ülnökök. A polgármester 
írásos jelentését szóban kiegészítve 
beszámolt a május 1-jei, valamint 
a városnapi rendezvényekről, és 
megállapította, mindkét napon sok 
esemény zajlott, melyek jó színvo-
nalúak voltak.

A tűzoltóságról,
a Területi Kórházról

A polgármesteri jelentés elfo-
gadását követően a Berettyóúj-
falui Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóparancsnokság beszámolójá-
ról tárgyaltak a képviselők Györgyfi 
Sándor tűzoltóparancsnok és Halász 
Zoltán őrnagy, a megyei katasztró-
favédelmi parancsnokság munka-
társa jelenlétében. A tájékoztatóból 
kiderült, a parancsnokság működési 
területe eléri a 900 km2-t, melyen 
mintegy 50 ezer lakos él, 23 telepü-
lésen. Az elmúlt évben területükön 
224 tűzeset történt, 265 alkalommal 
műszaki mentést végeztek, és 25-25 
ízben kaptak vaklármát vagy téves 
jelzést. Segítségnyújtásra a szomszé-
dos tűzoltóságoknál 90 alkalommal 
került sor. Györgyfi Sándor tűzol-
tóparancsnok ezenkívül értékelte a 
tűzoltóság személyi állományának 
munkáját, beszámolt a képzésekről, 
továbbképzésekről, valamint a tűz-
védelmi, technikai eszközeik mű-
szaki állapotáról, a gazdálkodásukról 
és a városban lévő intézményekkel, 
valamint a nemzetközi tűzoltószer-
vezetekkel való kapcsolattartásukról 
is. A képviselő-testület jó színvo-
nalúnak tartja, és megköszönte a 
tűzoltóság dolgozóinak munkáját, 
amit a térségben élőkért, vagyonuk 
védelméért tesznek. A napirendi 
ponthoz Szeifert Ferenc hozzátette, 
a város napján szándéknyilatkozatot 
írt alá Rácz Róberttel, a Hajdú-Bihar 
Megyei Közgyűlés elnökével, hogy 
a tűzoltóság épületét a megyei ön-
kormányzat térítésmentesen átadja 
Berettyóújfalunak. Az épületátadás 
jóváhagyását a megyei közgyűlés 
a berettyóújfalui önkormányzati 
üléssel egy időben tárgyalta. A pol-
gármester elmondta azt is, a város 

Ülésezett Berettyóújfalu Város Önkormányzata

napján Gyula Ferencé országgyűlési 
képviselő asszonytól megtudták, 
hogy az Önkormányzati és Terület-
fejlesztési Minisztérium támogatja 
egy új tűzoltólaktanya építését. Az 
országgyűlési képviselő asszony is 
hozzászólt, kifejtette, sokat dolgozott 
azért, hogy Berettyóújfalu város 
azon kevés települések közé tartoz-
zék, akik új tűzoltóságot kapnak. 

Tájékoztatót hallhatott a testület 
a berettyóújfalui Területi Kórház 
működéséről is. A beszámoló elősza-
vában megállapítja, az egészségügy 
az egész világon az útkeresés állapo-
tában van. Az egészségügyi ellátás 
kérdéseivel foglalkozó szakemberek 
egyetértenek abban, hogy a korszerű 
egészségügyi ellátó rendszereknek 
a következő fő kritériumokat kell 
teljesítenie: esélyegyenlőség a hoz-
záférhetőségben, finanszírozhatóság, 
fenntarthatóság, innovációkövető, 
ellenőrzött, egységes minőség. 
Ennek tudatában kell megtennie a 
berettyóújfalui Területi Kórháznak 
is a szükséges lépéseket. A 2006-os 
évben 299.908 esetet láttak el az 
intézményben, ez 3,4 százalékos 
emelkedést jelentett az előző év-
hez viszonyítva, a beavatkozások 
száma pedig 1.450.704 volt, ami 
6,5 százalékos növekedés az egy 
évvel az előttihez mérten. Jövőbeli 
terveik között szerepel: a sürgős-
ségi betegellátó osztály folyamatos 
működtetése, a központosított műtő 
kialakítása, a pszichiátria, a tüdő-
osztály rekonstrukciója, egységes 
háziorvosi, mentő és sürgősségi 
ügyeleti rendszer kialakítása, a CT 
beszerzése, az egynapos sebészeti 
ellátás feltételeinek megteremtése, a 
gyógyszer-felhasználás új rendszeré-
nek kiépítése, az energia racionalizá-
lási program beindítása, a gyógyvíz 
adta lehetőségek kihasználása, a 
rehabilitációs osztály kialakítása, 
a változó igényekhez való rugal-
mas alkalmazkodás készségének 
kifejlesztése, a szükséges szakmai 
összetétel biztosítása, az esetleges 
átképzések megszervezése… 

A beszámoló kapcsán több képvi-
selő is megállapította, a kórház me-
nedzsmentje az elmúlt esztendőben 
számos erőfeszítést tett arra, hogy a 
lehetőségekhez mérten stabilizálja 
az intézményt. A főigazgató dr. 
Bulyovszky István is szólt az ülésen, 
és kifejezte azt a reményét, hogy a 
jelenlegi negatív tendenciák talán 
egyszer majd meg fognak szűnni, 
hiszen naponta 900 ember közre-
működik abban, hogy egyre keve-

sebb pénzből és pénzért biztosítsa 
a bihari betegek ellátását. Egyben 
megköszönte a képviselő-testületnek 
a munkájukhoz való hozzáállását, 
támogatását.

A beszámoló elfogadását kö-
vetően újabb létszámleépítést je-
lentettek be a Területi Kórháznál a 
struktúraváltozásból és az ágyszám 
finanszírozásból következően várha-
tó mintegy 50 millió forintos bevé-
telkiesés miatt. A kórház gazdasági 
igazgatója dr. Sarkadiné dr. Brád 
Edit elmondta, 32 fő leépítését ter-
vezik, akik négy fő kivételével olyan 
dolgozók, hogy 2007-ben és 2008-
ban már előnyugdíjra jogosultak, 
így nem jelent számukra ez súlyos 
egzisztenciális problémát. Ugyanak-
kor az önkormányzatnak lehetősége 
nyílik arra, hogy a leépítéssel érintett 
dolgozók április és május havi bérét 
pályázati támogatásként elnyerjék. 
A képviselők jóváhagyták a kórházi 
beszámolót, és a létszámleépítéshez 
is hozzájárultak. 

Gyermekvédelem, szociális
intézmények térítési díjai

Ezek után a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2006. 
évi ellátásáról is tájékozódhatott a 
testület. Az előterjesztésből meg-
tudtuk, ez év január 1-jétől új ellátási 
formát vezettek be. A támogatás 
helyett a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményt a rászoruló gyermekek 
részére. Ilyenek az ingyenes vagy az 
50%-ban kedvezményes étkeztetés, 
ingyenes tankönyvellátás, illetve 
évente két alkalommal 5000 Ft 
pénzbeli támogatás vehető igény-
be, melyet első ízben július 1-jén 
utaltak ki 850 fő részére. Második 
alkalommal pedig november elején 
957 fő részére, több mint 9 millió 
forint értékben. Ezen túlmenően 
rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatás megállapítására is lehetősége 
volt az önkormányzatnak. Ebben 
a formában 56 család gyermeke 
részesült összesen 174 ezer forint 
támogatásban. Egy évre szóló vé-
delembe vételről, családgondozó 
kijelölésével 7 család 8 gyermekére 
vonatkozóan született gyámhatósági 
döntés.  A gyermekjóléti szolgálat 
gondozási tevékenysége a hozzá 
tartozó tíz társult településen 254 
családra terjedt ki, és összesen 392 
gyermeket érintett. 

Szeifert Ferenc polgármester 
az aznapi ülés legnehezebb napi-
rendi pontjának nevezte a város 
intézményeiben alkalmazandó té-

rítési díjakról szóló rendeletük 
módosítását, ugyanis ez a szociális 
intézményeikben nagymértékű díj-
emeléssel jár. A díjemelés azért vált 
szükségessé, mert 2007. január 1-jén 
a szociális törvény módosította a 
szociális intézményeknél a térítési 
díjakra vonatkozó rendelkezéseit. 
A szociális intézmények térítési 
díjainak megállapítása a szolgálta-
tási önköltség és a normatív állami 
hozzájárulás különbözete alapján 
történik, s mivel az új szabályozás 
szerint a központi normatív támo-
gatás jelentős mértékben csökkent, 
ezért az intézményekben a szol-
gáltatások függvényében közel 50 
százalékos térítési díjnövelés szüksé-
ges. Berettyóújfalu önkormányzata 
eddig mintegy 40 millióval járult 
hozzá évente a költségekhez, de a 
további 20 millió forintot, amivel 
ki kellene egészítenie a díjtételeket, 
már nem tudja felvállalni. Hosszasan 
tárgyalták a képviselők a napirendi 
pontot, számos dilemma vetődött 
fel, Gombos Éva, a Fényes-Ház 
Gondozószolgálat vezetője kérte, 
hogy tekintsen el a képviselő-testület 
az ekkora mértékű díjnöveléstől, 
ugyanis ez a szociális intézmény 
bukásához vezethet. Muraközi István 
alpolgármester azt hangsúlyozta, 
hogy ez a jelenség a Magyar Állam 
kivonulását, a mennél kisebb mér-
tékű felelősségvállalását jelzi a szo-
ciális ellátásokban. Gyula Ferencné 
képviselő asszony pedig kifejtette, 
a jövőben Magyarországon is meg 
kell tanulni, hogy a családtagok 
felelősséggel tartoznak egymásért, és 
részt kell vállalniuk az egymás iránti 
gondoskodásban. Végül a testület 
úgy döntött hosszas vita után, hogy 
az önkormányzat jelenlegi pénzügyi 
helyzetében nem tudja felvállalni a 
plusz hozzájárulást, ezért elfogad-
ták az új térítési díjakra vonatkozó 
javaslatot. 

Ezt követően jóváhagyták a 
BERÉPÓ Kht. közhasznúsági je-
lentését és a 2007. évi üzleti tervét, 
majd felhatalmazták a város pol-
gármesterét, hogy az önkormányzat 
és a Berettyóújfalui Pszichiátriai és 
Értelmi Fogyatékos Betegek Otthona 
Közhasznú Társaság közötti ellátási 
szerződést megkösse 2007. január 1. 
napjától határozatlan időre szólóan. 
Támogatták, hogy a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központ pályázzon a 
Közkincs programra, valamint ha-
tározatban rögzítették azt, hogy az 
Égig érő fa című INTERREG III. 
pályázat keretében elnyert több mint 
11 millió forint összegű támogatás-
ból beszerzésre kerülő eszközöket a 
projekt lezárását követően öt évig 
nem adják vállalkozói tulajdonba. 

Módosították a településrendezé-
si tervüket és helyi építési szabályza-
tukat, valamint döntöttek arról, hogy 
térítésmentesen használatba adják a 
Keleti-főcsatorna partján lévő ifjúsági 
pihenőházat tíz évre a berettyóújfalui 
Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó- 
és Sportegyesület részére. 

Az ülés végén népjóléti ügyekben 
is határoztak, valamint az egyebek 
napirendi pontjában számos aktuális 
problémát vetettek fel és tárgyaltak 
meg a képviselők.

A Berettyóújfalui Gazdakör 
szervezésében pünkösd szombatján 
bihari gazdák találkozóját rendezték 
meg a város napja rendezvénysoro-
zatához kapcsolódóan, melyen részt 
vettek az olasz és román testvérvá-
rosok gazdái is.

A Morotva-ligetben megjelent 
gazdákat Kovács Zsigmondné gaz-
daköri elnök, Papp János, önkor-
mányzati képviselő, a Morotva 
Egyesület elnöke, Mezei István 
Zsolt, az Ifjú Gazdatagozat újfalui 
elnöke, valamint Muraközi István 
alpolgármester köszöntötték. Utób-
bi örömét fejezte ki amiatt, hogy 
Biharország fővárosa adott otthont 
a gazdatalálkozónak. Mint a helyi 
Fidesz-csoport elnöke leszögezte: 
szövetséget kötöttek a Magosszal, 
így próbálnak meg érvényt szerezni 
a gazdák érdekeinek. 

Dr. Vitányi István országgyűlési 
képviselő kifejtette: Magyarország 
nagy bajban van, változásra van 
szükség. A cél a teljes foglalkozta-
tottság megteremtése, továbbá erős 
vidék, erős falu, erős mezőgazdaság, 
melynek megvalósítására a Fidesz 
készen áll.

Kocsis Róbert, a megyei köz-
gyűlés alelnöke – aki maga is gaz-
daköri tag szülővárosában, Hajdú-
szoboszlón – annak adott hangot, 
hogy Hajdú-Bihar megye az ország 
legerősebb agrármegyéje. Az őszi 
helyhatósági választásokra létrejött 
szövetséggel – Fidesz-Magosz-
KDNP – stabil többséggel irányítják 
a megyét. Első határozatuk értelmé-
ben megalakították a mezőgazdasági 
bizottságot, amely figyeli, kommen-
tálja a közgyűlés agrárügyeket érintő 
határozatait. Támogatják a gazdák 
harcát a megélhetésért. A megye 
politikai nyomásgyakorlásra képes a 
gazdák érdekében – húzta alá. Példa 
erre az, hogy felterjesztéssel éltek a 
kormány felé a falugazdász-hálózat 
fenntartása érdekében, továbbá 
kiálltak a megye egész területére 
érvényes GMO-mentesség mellett. 
Az alelnök szerint fontos, hogy az 
ország 18 megyéje Fidesz-vezetésű, 
így együtt képesek a nyomásgyakor-
lásra. „Sorsközösséget kell vállalni a 
gazdákkal, mint ahogy 1848-49-ben 
is együtt lépett fel a parasztság és 
a nemesség. Most hasonló időket 
élünk, de együtt sokra leszünk 
képesek!”.

Pálfiné Pántya Anikó, a Bihari 
Agrárenergetikai és Környezet-
gazdálkodási Egyesület elnöke 
felszólalásában azt emelte ki, hogy 
térnyerésre van szükségük a meg-
újuló energiaforrásoknak, de minél 
kevesebb környezetterheléssel. Az 
egyesület célja a térségben meg-
termelt áruk értékesítése, haszno-
sítása. Ennek elérése érdekében az 
összefogásra hívta fel a figyelmet, 
mert sikeresek csak együtt lehetnek 
a gazdák, az önkormányzatok, a 
banki és jogi képviselők is. A nyitott 
egyesülethez bárki csatlakozhat 
– tette hozzá. Három beruházási 
elképzelést jelentett be Pálfiné: egy 
biogáz-üzem, egy a vágóhídi mel-
léktermék feldolgozását megoldó 
üzem, valamint egy bio-erőmű meg-
valósítását. A projektek különböző 
fázisban vannak, de a gazdáknak 
kitörési pontot jelenthetnek, ha ezek 
megvalósulnak.

Szeifert Ferenc polgármester 
az olasz és román testvérvárosok 
– Porcia és Margitta – gazdaküldött-
ségét mutatta be, mintegy bizonyítva 
azt, hogy az Unió országai egyre 
inkább kinyitják kapuikat egymás 
előtt. Lázár Imre a Bihar megyei 
Margittáról érkezett. Legfonto-
sabbnak azt tartotta, hogy Románia 
uniós csatlakozása óta könnyebb az 
átjutás Magyarországra. A médiából 
sok hasznos ismeretet szereznek, 
a tapasztalatokat szeretnék átvenni 
tőlünk, különösen a Sapard-támoga-
tások lehívása tekintetében. Tanulni 

érkeztek, s várják is a segítséget az 
itthoniaktól.

A porciai küldöttek – akik a napot 
Czirják Imre újfalui gazdálkodó 
farmjának megtekintésével kezdték 
– elmondták: hasznosak az ilyen 
találkozók, mert kölcsönösen meg-
ismerik egymást a gazdák. Náluk 
óriási költségekkel művelik a földet: 
hektáronként ezer euró az összeg. 
(250.000 Ft/ha) Óriási a bürokrácia 
is, napi tevékenységükről is számot 
kell adni a hatóságok felé. Tehát ott 
sem könnyű – nyugtázhatták a bihari 
gazdák. Tanulság az olaszoktól: kis 
területen is hatékonyan gazdálkod-
nak, mert képesek voltak szervezetbe 
tömörülni.

Jakab István országos Magosz-
elnök, a parlament mezőgazdasági 
bizottságának alelnöke, felháboro-
dásának adott hangot, amikor meg-
tudta, hogy a legnagyobb integrátor, 
a KITE, bojkottálta a rendezvényt, 
mondván: politikai találkozóra nem 
mennek el. „Ha a gazdák érdekkép-
viselete politika, akkor vállalom a 
politikusi jelzőt.” De mi a helyzet 
politikamentesen? – tette fel a kér-
dést ironizálva. A gazdatalálkozóra 
éppen a „hazugság napjának” évfor-
dulóján került sor – emlékeztetett az 
egy évvel ezelőtt elhangzott őszödi 
beszédre. Kiemelte Jakab István, 
hogy a magyar gazdák élni akarnak, 
méghozzá a gazdálkodásból, éppen 
ezért vannak benn a parlamentben a 
képviselőik. Óriási a lemaradásunk 
a régi uniós tagokkal szemben, de 
építkezni kell, mert a mai kormány 
nem támogatja a gazdákat, csak a 
több ezer hektáros részvénytársasá-
gokat. A továbbiakban bejelentette: 
energia- és élelmiszercélú növény-
termesztés elé nézünk, mivel a 
megújuló energia létjogosultságot 
nyert hazánkban is, ezért az energia-
termelésre ösztönözte a jelenlévőket 
a gazdavezér.

Galló Ferenc, az Aditus Kft. 
észak-alföldi regionális igazgatója a 
mezőgazdasági célú pályázati lehe-
tőségeket ismertette, kiemelve, hogy 
az uniós terveket Brüsszelben még 
nem fogadták el, csak befogadták 
azokat. Emlékeztetett arra is, hogy az 
Új Magyarország Fejlesztési Terve-
ket valós egyeztetések után hagyták 
jóvá és küldték el Brüsszelbe.

Révész Barna őstermelő Debre-
cenből érkezett a találkozóra. Mint 
elmondta, a kíváncsiság hozta ide, 
ismerte a programot, érdekelték az 
előadások, no meg találkozni is akart 
a Magosz-elnökkel. Érdekes volt 
számára az a nyíltság és őszinteség, 
ahogyan Jakab István fellépett a gaz-
dák érdekében – összegezte benyo-
másait, hozzátéve, hogy hasznosak 
voltak az előadások is, különösen a 
megújuló energiákról szóló. A gazda 
egyébként gyümölcstermesztéssel 
foglalkozik: alma, meggy, szilva és 
őszibarack ültevénye van, melyből 
héthektár termő teljesen lefagyott. A 
kár 5-6 millió Ft, így élni fog azzal 
a meghosszabbított lehetőséggel, 
hogy belép a Nemzeti Kárenyhítési 
Alapba.  

Nyírő Gizella

Uniós gazdák találkoztak
Berettyóújfaluban

Bizonyára észrevették, hogy a Kossuth utcán az út melletti parkokban 
munkagépek dolgoznak. A cél az, hogy egy olyan biztonságos kerékpárutat 
építsünk meg, amely lehetővé teszi, hogy több kerékpáros baleset ne történjen 
a főúton.  Pályázatot nyújtottunk be még a tavalyi év végén a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztériumba, ahol 15 millió forint támogatást nyertünk a 707 
méter hosszú és 2 m széles kerékpárút építéséhez. A közbeszerzési eljárás 
lefolytatása után a Debmut Zrt. nyerte el a beruházást, a befejezési határidő 
2007. június 30., ami az eddig elvégzett munkák láttán tartható lesz.

Sokak számára fájó, hogy több fa és bokor esett áldozatul a kerékpárosok 
biztonságosabb közlekedését garantáló kerékpárút építése során. A tervezés 
idején nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a nyomvonal minél kevesebb 
növényzetet érintsen. A fákat, amelyeket nem sikerült megmenteni, a beruhá-
zás után pótolni fogjuk, ezzel reméljük, egy olyan hangulatos, fák és bokrok 
között haladó kerékpárút szakaszt fogunk átadni, amit mindenki szívesen 
használ. Jelenleg új tervezési pályázat benyújtásán dolgozunk, amellyel még 
tovább bővül a város kerékpárút hálózata. 

Tovább bővül a kerékpárút-hálózat

Polgármesteri hivatal
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A „Pedagógiai Munkáért” –
Kőrösiné Sándor Katalin, Szőke Albertné, Hagymási Gyuláné

Néművészeti kirakodóvásár

Kiállításmegnyitó

Edgar

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotók: Kari

(Folytatás az 1. oldalról)
létesítésében, mert szerinte úgy 
erősödik meg az Európai Unió, ha 
az emberek megismerik egymást. 
A segítségét is felajánlotta abban, 
hogy a két város között minél szo-
rosabbak és élőbbek legyenek az 
emberek közötti kötelékek. 

Rácz Róbert, a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat nevében 
köszöntötte Csonka-Bihar köz-
pontjaként Berettyóújfalut. Majd 
bejelentést tett, hogy szándékában 
áll a megyei közgyűlés elé terjesz-
teni városunk azon kérését, hogy a 
tűzoltóság épületét, ami jelenleg a 
megyei önkormányzat tulajdonát 
képezi, Berettyóújfalunak térítés-
mentesen adják át. Hangsúlyozta, 
olyan időket élünk, amikor az 
önkormányzatok csak egymáson 
segíthetnek, a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat ily módon kívánja 
támogatni Berettyóújfalut. A be-
jelentés írásbeli megerősítéseként 
szándéknyilatkozatot írtak alá 
ezzel kapcsolatban Szeifert Ferenc 
polgármesterrel. Gyula Ferencné 
országgyűlés képviselő ezt követő-
en kért szót, és bejelentette, hogy a 
Magyar Köztársaság Önkormány-
zati és Területfejlesztési Minisztéri-
uma úgy határozott, új tűzoltóságot 
épít Berettyóújfaluban.

* * *
Az ünnepi testületi ülés a ki-

tüntetések átadásával folytatódott. 
A kitüntetettek érdemeit Muraközi 
István alpolgármester ismertette. 
Néhai Pálfi István Európa par-
lamenti képviselő posztumusz 
„Díszpolgári Címet” kapott, melyet 
özvegye, Pálfiné Pántya Anikó vett 
át. Dr. Kocsis Andrásnak, a kórház 
volt bőrgyógyász főorvosának „Be-
rettyóújfalu Városért” kitüntetést 
adományoztak, Hagymási Gyuláné 
óvodavezetőt, Kőrösiné Sándor 
Katalin és Szőke Albertné tanárokat 
„Pedagógiai Munkáért” kitüntetés-
ben részesítették. Az ünnepséget a 
Toldi Miklós Református Általános 
Iskola énekkara, valamint a Városi 
Zeneiskola növendékeinek fellépé-
se tette színesebbé, a rendezvény 
az általuk előadott európai uniós 
Himnusszal, Beethoven Örömódá-
jával zárult. 

A délután Gombos Ferenc fotó-
művész tárlatának megnyitásával 
indult a Nadányi Zoltán Művelő-
dési Központ kisgalériájában. A 
most kiállított fotók elsősorban 
hiánypótlók kívántak lenni – a mű-
vész elmondása szerint – ugyanis 
a tavaly kiadott Berettyóújfalu 
című fotóalbumból helyszűkében 
kimaradtak. Többségében újfalui 
emberarcok – ismertek és ismeret-
lenek –, de mégis ismerős bihari te-
kintetek néznek ránk a falakról a táj, 
a város és az ember egymással való 
szoros kapcsolatát érzékeltetve. És 
megjelenik itt is a bihari táj a szíken 
kivirágzó pipacsaival, tarka pillan-
góival, a megfáradt kerítések, kapu 
kulccsal, színek és fények, hangu-
latok, szóval mindaz, ami Bihart 
Biharrá teszi. A kiállítást megnyitó 
Banner Géza, a Duna Televízió 
műsorvezetője, a tv-elnök Cselényi 
László üdvözlő levelét és Gombos 
Ferenc művészetét elismerő szavait 
tolmácsolta a látogatóknak.

* * *
A rendezvények egyszerre, egy 

időben több helyen is zajlottak. Az 
Arany János Gimnázium színját-
szó köre Mezei Milán Álmatlan 
éjszakák című darabját mutatta be 
a művelődési központ színháztermé-
ben, a Sinka István Városi Könyvtár 
névadója születésének 110. évfordu-
lója alkalmából felolvasó délelőttöt 
és az általános iskolák alsós tanu-
lóinak rendhagyó könyvtári órákat 
tartott. Ugyanitt került sor a város 
napjára meghirdetett esszé pályázat 
értékelésére és a díjak átadására is. A 
Bihari Múzeum és a Népművészeti 
Egyesület is változatos programmal 
várta az ünnepelni vágyókat. A 

Közel 400 éves gyökerekkel e tájon

múzeum udvarán kézműves bemu-
tatót és vásárt rendeztek, kézműves 
foglalkozásokat tartottak, valamint 
időszaki kiállítást nyitottak a má-
sodik országos szűrrátét pályázat 
díjazott alkotásaiból. A múzeum 
udvarra és a Szent István térre kora 
délután kilátogatók helyi óvodás és 
kisiskolás tánccsoportok bemutató-
ját is láthatták, és közöttük fellépett 
a margittai gyermek néptánc cso-
port is. A már estébe forduló idő a 
Nyíló akác, a Bihar a Kökény és a 
Csicseri néptánc együttes műsorait 
hozta el, a város lakossága hallhatta 
a testvérvárosok üdvözletét, majd a 
Zséda és a Besh O Drom Együttes 
koncertjét élvezhették az ünneplők. 
A városnapi ünnepség látványos 
tüzijátékkal zárult (A városnaphoz 

Nagyszerű előadásnak lehettek tanúi az általános és 
középiskolás diákok május 23-án, délelőtt a művelődési 
központ nagytermében. Az Arany János Színjátszó 
Kör a költő születésének 190-dik, valamint halálának 
125-dik évfordulójára emlékezvén előadta Mezei Milán 
Álmatlan éjszakák című öt jelenetes darabját. Rende-
zésében a szereplők a „magyar Homér” utolsó napjait, 
betegségét és halálát vitték színre.

A várakozó publikum először a nagyterem ajtójára 
kifüggesztett gyászjelentést vehette szemügyre, majd 
belépve a terembe lágy, melankólikus barokk muzsika 
közepette foglalhatta el helyét. Feszült várakozás, azu-
tán felhangzik a Közjáték a Háry Jánosból, s a függöny 
felemelkedik. Kezdetét vette Arany János kálváriája. 
Arany Jánost Gál Gergely keltette életre, akit a felnőtt 
közönség jól ismerhet, mert az Arany János Gimnázium 
60 éves évfordulóján szintén ő alakította a Toldi íróját. 
Köszönet és gratuláció jár továbbá a többi kivételes 
szereplőnek is, akik hozzájárultak a darab sikeréhez: 

Drimba János, Bogár Gergő, Alimán Ildikó, Daróczi 
Enikő, Antós Mihály, Fábián Ádám, Kecskeméti Haj-
nalka, Herczeg Ágnes, Garabuczi Erika, Tikász Ákos, 
Fekete Orsolya és Mezei Milán.

Egyébként a darab nem először került a közönség 
elé. Mezei Milán elmondta, hogy az április 21-22-én 
Derecskén megrendezett I. Bihar-Bihor diákszínjátszó 
fesztiválon sikeresen szerepeltek, és új élményekkel, ta-
pasztalatokban gazdagon tértek haza. A végén engedjék 
meg a kedves olvasók, hogy egy rövid idézettel zárjak, 
ami a darab végéről, az úgynevezett túlvilági találkozó 
jelenetből való, ahol Arany János halott rokonaival, 
szüleivel, nővérével, barátaival, stb. találkozik. A költő 
Itthon című versének versszakait felváltva mondták a 
szereplők, köztük az utolsó strófát is, amelyet Piroska, 
a költő unokája mondott a darabban:

„Gyermekszívvel öntudatlan:/ nyugszom meg e 
gondolatban./ Hogy övéit el nem hagyja,/ Ki mind-
nyájunk édesatyja.”

Álmatlan éjszakák

A Sinka István Városi Könyvtár 
gyermekkönyvtárosa a város öt 
általános iskolájából könyvtár-
használati vetélkedőre várta a 3-4. 
osztályos tanulókat. Az iskolákból 
érkezett 20-20 tanuló 4 fős cso-
portokban versenyezve oldhatta 
meg a feladatokat: ismeretközlő és 
szépirodalmi művek felismerését 
és csoportosítását; Berettyóújfalu 
város neve eredetének vizsgálatát, 
rovásírás megfejtését. A munkájáért 
minden tanuló emléklapot kapott. 

* * *
Az intézmény névadója tiszte-

letére felolvasó délelőttöt tartott. 
A könyvtár felnőtt kölcsönzőjében 
általános és középiskolás diákok, 
nevelőik, érdeklődő felnőttek – kö-
zel 70-en – Sinka István műveiből 
olvastak fel folyamatosan, megsza-
kítás nélkül 10 órától 14 óráig.

* * *

„A mi utcánk” címmel esszépá-
lyázatot hirdetett a könyvtár  általá-
nos iskolai alsó és felső tagozatos, 
középiskolai tanulók, valamint 
felnőttek részére. Minden pályázó 
a saját utcája nevéről írhatott mini-
mum egy, maximum három oldalas 

dolgozatot. A kutatáshoz igénybe 
vehették a könyvtár helyismereti 
gyűjteményét, kézikönyvtári ál-
lományát, ill. a Bihari Múzeum 
segítségét. A beérkezett 23 pályázat 
értékelésére és a díjak átadására a 
város napján, 14 órakor került sor. 

A városi könyvtár városnapi rendezvényei

Ezzel a címmel hirdetett esszé-
pályázatot a Sinka István Városi 
Könyvtár. Négy korosztályban 23 
dolgozatot adtak be. A legtöbb dol-
gozatot – szám szerint nyolcat – a 
Széchenyi István Általános Iskola 
diákjai készítették.

Az általános iskolások mun-
káiban az érzelem (a névadó iránt 
érzett büszkeség és tisztelet, az 
utcában élő emberek iránt érzett 
szeretet) kapott igen erős hang-
súlyt. Az „idősebb” korosztály 
művei nem egy esetben komoly 
helytörténeti értéket képviselnek. 
Álljon itt néhány megható részlet 
a dolgozatokból.
A névadóról:

„… távol a hazától alussza örök 
álmát, de él minden jobb magyar szí-
vében.” (Kőrösi Csoma Sándor);

„… a vérszerződés … meg-
mutatja a mai napig, hogy az 
összetartásnak milyen ereje van 
… magyarságunk megtartó erejét 
ez képezi … Jellemző népünkre, 
hogy ezen őseink nevét soha nem 
gúnyolta ki … a vészterhes időkben 
megálltuk itt a helyünket, és meg-
védtük ezt a földet a mindenfelől 
leigázni akaró népek sokaságától.” 
(A hét vezér);
Az utcáról és lakóiról:

„… ápoltak a virágoskertek, 
tavasszal az ismerősök virágpalán-
tákat adnak egymásnak… Amikor 

… befordulok az utcánkba, mindig 
megdobban a szívem … (Kőrösi 
Csoma Sándor u.);

„… szépen gondozottak a virág-
ágyak, gondosan megműveltek a 
kiskertek… Azért szeretek itt lakni, 
mert szinte mindenkit személyesen 
ismerek.” (Hét vezér u.);

„… az utcánk rövid, barátsá-
gos. Egymásnak jó szomszédai 
vagyunk.” (Botond u.);

„… szép virágosak az árokpar-
tok. Az itt lakó emberek gondozzák 
a virágokat. Büszke vagyok rájuk.” 
(Damjanich János u.);

„… szeretek itt lakni, mert ez 
a hely csendes, tiszta. Az emberek 
kedvesek, barátságosak… (Tán-
csics Mihály u.);

„… nagyon szeretem ezt az ut-
cát, mert kedves, barátságos szom-
szédok vesznek körül.” (Bessenyei 
György u.);

„A mindennapi emberek csön-
desen élik a mindennapi életüket.” 
(Szabó Pál u.);

„Az itt lakó emberekre a ma-
darak koncertjével talál rá a Nap, 
melynek sugarai bearanyozzák 
a fákat, virágokat, életünket.” 
(Szökő u.).

Figyelmet érdemel egyik-másik 
dolgozat ötletes „felvezetése”. A 
Honvéd utcáról szóló dolgozat 
szerzője „nagytotálból” (kis túlzás-
sal, szinte az egész világot átfogva) 

közelít a tájegység, majd az utca 
felé. Egy másik – alighanem a 
legfiatalabb – pályázó séta közben 
mesélteti el a nagypapájával, hogy 
milyen volt a hajdani faluváros 
egykori Dózsa György utcája. A 
felnőttek csoportjában beadott 
művek egyikében érdekes szóma-
gyarázatot találunk a Körös vagy a 
Kőrös utca nevének eredetéről.

A pályaműveket négytagú zsűri 
bírálta. Az ünnepélyes eredmény-
hirdetésen – bár nem szerepelt 
a város napja programfüzetében 
– szépszámú közönség hallgatta 
a bíráló bizottság elnöke, Szívós 
István által kihirdetett eredményt.

Az általános iskola alsó tagoza-
tának pályázói közül első lett Szabó 
Levente a Dózsa György utcáról 
készített dolgozatával. Nagy And-
rea (Kőrösi Csoma Sándor u.) lett a 
második, Szabó Dóra (Hét vezér u.) 
pedig a harmadik helyezett.

A felső tagozat pályázói közül 
Csetreki Imre (Bessenyei György 
u.) dolgozata lett a legjobb, őt 
Medgyesi Réka (Egressy Béni u.) 
és Daróczi Melitta valamint Enikő 
(Lenkey János u.) követi.

A középiskolások közül Éles 
Magdolna (Szabó Pál u.) végzett az 
első helyen, Vígh Viktória (Honvéd 
u.) lett a második, Zákány Florina 
(Bartók Béla u.) a harmadik.

A felnőttek csoportjában külön-
díjat kapott Tóth Katalin, Hálóné 
Nagy Krisztina és Háló Márk Szö-
kő utcáról készített dolgozata. Első 
díjat nyert Nagy Sándor (Juhász 
Gyula u.), a második díjat Karakas 
Imréné (Körös u.) nyerte.

Összességében elmondható, 
hogy egy nagyszerűen kitalált pá-
lyázat nyomán értékes pályaművek 
születtek. A dolgozatokat a könyv-
tár archiválta, azok a helytörténeti 
részlegben megtekinthetők. Remél-
jük, hogy a legjobb dolgozatok e lap 
hasábjain is megjelenhetnek.

Dr. Krauter András,
a bíráló bizottság tagja

A mi utcánk

A város díszpolgára – 
néhai Pálfi István

„Berettyóújfalu Városért” –
dr. Kocsis András

kapcsolódó eseményekről még a 
következő oldalakon, illetve szám-
ban részleteket olvashatnak).

L. M.

Könnyűzenei koncertek, tűzijáték

Táncegyüttesek műsora
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Földnapi ötpróba

A Tájak-korok-múzeumok 
Egyesülete Bihari Tagcsoportjá-
nak vezetősége a 2007-es évre is 
gazdag programot kínál a csoport 
tagjainak, amit részletesen bemu-
tat a programfüzetben. Így április 
21-én szép, gondosan előkészített 
kiránduláson vehettünk részt Geszt-
Vésztő-Mágor településeken. Kü-
lön autóbusszal indultunk, és utunk 
első állomása Geszt volt. A község 
Békés megye keleti részén fekszik. 
Nevével 1213-ban találkozunk 
először a Váradi Regestrumban. A 
Rákóczi szabadságharc bukása után 
a település birtokjogáért több főúr 
pereskedett. A pert Tisza László 
nyerte meg, és 1766-ban ő vette 
birtokba. A grófi család nevezetes 
tagjai: Tisza László, Bihar megye 
nagyhatalmú főura, Tisza Kálmán, 
a Szabadelvű Párt élén 1875-től 
15 éven át miniszterelnök, Tisza 
István, a fia következetes állam-
férfi, miniszterelnök, a dualizmus 
legkoncepciózusabb védelmezője. 
Így nem véletlen, hogy itt található 
a Tisza-kastély. A kastélyt 1772-
ben építették. Ennek köszönhetően 
ma is a XVIII. század második 
felében épült vidéki, nemesi, de 
ugyanakkor puritán lakói ízlésé-
nek megfelelő, egyszerű kúriák 
hangulatát idézi. A kastélykertben 

található Arany János hajdani házi-
kójának újjáépített mása, amelyben 
emlékmúzeumot hozott lére a 
község vezetősége1971-ben. A 
csodálatos park ma is magával 
ragadja a látogatót. A különleges 
fák különösen a kastély előtt álló 
két óriás platán őrzi a régi idők 
emlékét. A kastély egyik legszebb 
részlete a nyílásokkal áttört kőlép-
cső. Az épületegyüttes és a park 
tizenöt hektár területet foglal el. 
Az angolpark most is kellemes 
sétálóhely, és a madarak hasznos 
búvóhelye. A kastély megtekintése 
után utunk a község temetőjébe 
vezetett, a Tisza-család nyugvó-
helyét, a Tisza-kriptát néztük meg, 
ahol emlékoszlop hirdeti a neves 
személyiségek életútját.

Dél körül érkeztünk Vésztőre, 
ahol a Varietas vendéglő vezetője 
fogadott bennünket, nagyon finom 
ebéddel. Ezt követte a Vésztő-
Mágori domb megtekintése. Az 
idegenvezető asszony részletesen 
bemutatta az ásatás történeti fo-
lyamatát, a domb őskorának tör-
ténetét, a településhalom rétegeit, 
az egykori temetkezés szokásait, 
a Csolt-nemzetség monostorának 
történetét. Láthattunk a XII. század-
ból latin nyelvű kőtöredéket, bronz 
ereklyetartó mellkeresztet, illetve a 
X-XI. századból ékköves fülbevaló 
fotóját, a fülbevalót más múzeum-
ban őrzik. Megnéztük a Népi Írók 
Szoborparkját, a Pákász-tanyát 
és az újkőkori lakóházat. Gazdag 
történelmi és kultúrtörténeti isme-
retekkel indultunk haza.

A vidám hangulatú, kedves 
tagság a buszban népdalokat, régi 
magyar nótákat és summás dalokat 
elevenített fel. Jó hangulatban, ha-
mar érkeztünk meg városunkba. 

Köszönjük vezetőinknek a tar-
talmas, igényesen szervezett kirán-
dulást. A májusi majálisi programo-
kon kívül júniusban Nagyszalonta 
történelmi múltjával és jelenével 
fogunk megismerkedni.

Bazsó Sándorné
klubtag

Mintegy 650 fő részvételével zajlott le a Városnapi futóverseny. A nagy melegben helyt álltak a versenyző kicsik 
és nagyok egyaránt. A dobogóra a különböző korcsoportokban az alábbiak kerültek:

Óvodások:
Lányok Fiúk
1. Szántó Boglárka (József A. Tagóvoda) 1. Kártik Zsombor (József A. Tagóvoda)
2. Kurtán Kitti (József A. Tagóvoda) 2. Szabó Dániel (Vass Jenő Óvoda)
3. Nádházi Patrícia (Vass Jenő Óvoda) 3. Lerner Alex (Rákóczi Tagóvoda)

1-2. osztály:
Lányok Fiúk
1. Bukta Vanessza (II. Rákóczi F. Ált. Isk.) 1. Hegyesi Nándor (II. Rákóczi F. Ált. Isk.)
2. Gurmai Brigitta (II. Rákóczi F. Ált. Isk.) 2. Balogh József (II. Rákóczi F. Ált. Isk.)
3. Gyöngyösi Réka (Széchenyi I. Ált. Isk.) 3. Vezendi Péter (József A. Ált. Isk.)

3-4. osztály:
Lányok Fiúk
1. Lakatos Fatime (II. Rákóczi F. Ált. Isk.) 1. Turbuk Norbert (II. Rákóczi F. Ált. Isk.)
2. Hajdú Barbara (József A. Ált. Isk.) 2. Petrik Dávid (II. Rákóczi F. Ált. Isk.)
3. Veres Henrietta (József A. Ált. Isk.) 3. Rinyu Balázs (József A. Ált. Isk.)

5-6. osztály:
Lányok Fiúk
1. Laukó Zita (Toldi M. Ált. Isk.) 1. Rácz Sándor Dávid (Széchenyi I. Ált. Isk.)
2. Kurtán Bettina (József A. Ált. Isk.) 2. Bukta János (II. Rákóczi F. Ált. Isk.)
3. Lakatos Nóra (II. Rákóczi F. Ált. Isk.) 3. Mező Tibor (Toldi M. Ált. Isk.)

7-8. osztály:
Lányok Fiúk
1. Erdei Lívia (II. Rákóczi F. Ált. Isk.) 1. Szántó Dávid (II. Rákóczi F. Ált. Isk.)
2. Medgyesi Réka (II. Rákóczi F. Ált. Isk.) 2. Harangi Dániel (Hunyadi M. Ált. Isk.)
3. Tóth Réka (II. Rákóczi F. Ált. Isk.) 3. Krucsó Attila (II. Rákóczi F. Ált. Isk.)

Középiskolás és felnőtt korosztály:
Hölgyek Urak
1. Muraköziné Kiss Ildikó 1. Gáll Gergő (Arany J. Gimn.)
2. Nagy Beatrix (Arany J. Gimn.) 2. Papp Imre (Eötvös J. SZKI)
3. Török Erika (Arany J. Gimn.) 3. Kovács Zoltán (Arany J. Gimn.)

Az intézmények közötti csapatver-
senyt az óvodai korcsoportban a 
József Attila utcai Tagóvoda nyerte, 
az általános iskolásokét a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola, a közép-
iskolák közöttit pedig az Arany 
János Gimnázium csapata nyerte. 
A szervezők minden résztvevőnek 
gratulálnak, és köszönik a rendőrség 
és a polgárőrség közreműködését, 
valamint a tombolafelajánlók se-
gítségét.

A városnapi futóverseny eredményeiA múlt nyomában

Több hetes lelkes készülődés 
előzte meg az óvodánkban a május 
4-én megrendezésre került ovi-
majálist. Mind az előkészületben, 
mind a szervezésben és megvaló-
sításban nagy szerepe volt a szülők-
nek, az óvodai alapítvány tagjainak. 
Színes programok, tevékenységek 
és finom vacsora tette tartalmassá 
az együtt töltött délutánt. Volt 
állatsimogató, pónilovaglás, kocsi-
kázás, barkácsolás, zsákbamacska, 
tombola, akadálypálya. 

A Budapest Bank felajánlá-
sából pedig festéket vásároltunk, 
mellyel május 12-én, délután a 
bank dolgozói, az óvoda dolgozói 
és néhány szülő segítségével felújí-
tottuk és szebbé tettük a meglévő 
játékokat. A rendezvény bevételét 
gyarapítja a papírgyűjtésből kapott 
összeg is.

A Hajdúböszörményi Zöld Kör, 
a Bihari Múzeum és a Bihari Ter-
mészetbarát Egyesület összehan-
golt munkájának eredményeként 
az április végi hosszú hétvége 
újabb programokat kínált. A vá-
rosunk múzeuma előtt felállított 
asztaloknál 5 játékos próbatételen 
mérethették meg magukat a bátor 
jelentkezők. 

Nem is olyan egyszerű az, 
ami elsőnek annak látszik! Főleg, 
ha kukkerórán az óra számait 
élőlények helyettesítik. Siess a 
bibictojás egyensúlyozással, már 
alig van időd, de hisz még a fura 
órát sem tudod pontosan leolvasni! 
Talán a tapintásod melléd áll, s a 
látatlan végül alakot ölt képze-
letedben. Higgy a szemednek, a 
megoldást a Bihari Múzeumban 
találod! És ha a strigulák is jó hely-
re kerültek, bátran elmondhatod: 
kiálltad az ötpróbát!

A bihari természetbarátok rá-
adásként a tájékozódó képességet 
is próbára tették. Tájoló segítsé-
gével gyerekjáték volt megtalálni 
a helyes utat az ismeretlenben. 
A próbákért cserébe végül szép 
és hasznos ajándékok találtak 
gazdára.

A számos érdeklődő mellett 
Berettyóújfalu hírét biztosan mesz-
szire viszi majd az a tucatnyi 
lengyel diák is, akik váratlanul 
csöppentek a próba közepébe. Egy 

Május 16-án kora este zsúfo-
lásig megtelt a művelődési köz-
pont nagyterme a Juhász Szabolcs 
gyógyulásáért rendezett jótékony-
sági koncertre. A Széchenyi-iskola 
közössége évek óta szervez gyűjtést 
azért, hogy a Kijevben sorra kerülő 
őssejt beültetési gyógyító műtét 
létrejöhessen. Ez a koncert Ferge 
Béla hangversenyszervező, a család 
és az iskola igazgatója kezdemé-
nyezésére jött létre. Ezen az estén 
iskolánk apraja-nagyja együtt volt 
– az óvodástól a nagyszülőkig 
–, hogy jelenlétével is támogassa 
ezt a nemes kezdeményezést. A 
zenei élmény mellett a közösséghez 
való tartozás felemelő szándéka is 
gazdagította a jelenlévőket. Nagy 
Istvánné képviselő asszony anyagi 

Április végén „Pilóta nélküli és 
szállítóeszközök katonai alkalmaz-
hatósága” címmel prof. dr. Óvári 
Gyula konferenciát rendezett a Zrí-
nyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
tem Bólyai János Katonai Műszaki 
Főiskola Karán, Szolnokon. 

Óvári Gyula mérnök ezredes, 
tanszékvezető egyetemi tanár, 
a ZMNE Bólyai János Katonai 
Műszaki Főiskolai Kar Repülő 
Műszaki Intézetének igazgatója 
– Széchenyi-professzori ösztön-
díjas – Berettyóújfaluból indult el 
1969-ben. Tanulmányait a moszk-
vai egyetem repülőmérnöki karán 
végezte. Több műszaki könyv 
szerzője, melyet az oktatás terén 
használnak. 

A konferencia előzményei közé 
tartozik, hogy útban Berettyóújfalu 
felé a Petőfi Rádió A vélemény 
szabad című műsorát hallgatva 
egy érdekfeszítő riportot hallott. A 
riport Balogh István úrral készült. 
A kérése itthon az volt, hogy de-

Összefogás a Széchenyi Tagóvoda gyermekeiért

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik felajánlást tettek, 
támogatást nyújtottak és bármivel 
segítették a rendezvény sike-
rességét. Hittünk az összefogás 

erejében, hiszen 437 ezer forintot 
sikerült összegyűjteni, melyet az 
óvoda udvari játékainak fejleszté-
sére fordítunk.

Az óvoda nevelőtestülete

kellemes nap után bátran elmond-
hatja minden résztvevő: kiálltuk 
ezt a próbát is!

Barcsay-kert meglátogatása

A Bihari Természetbarát Egye-
sület április utolsó napján könnyű 
sétára hívta a csendre, művelődés-
re vágyókat. Célunk a kevesek által 
ismert Barcsay-kert felkeresése 
volt. Néhányan tudják, hogy a 
Vécsey és Szökő utca között van 
egy zöld folt a városban, de azt már 
kevesebben, hogy milyen jelentős 
gyöngyszeme, védett területe ez 
városunknak. A látogatási engedély 
mellett készséges tagunktól, Kállai 
Irén múzeumvezetőtől útravalóra 
kaptuk Barcsay László tulajdonos 

romantikus kert-bemutatóját is. A 
részletes leírás évtizedről évtizedre 
tarka pasztellképet rajzolt a folyton 
változó kertről, míg zenei aláfes-
tést a lombokon megbújó madarak 
szolgáltattak.

Bár a kert gondnoka sajnos 
nem tudott elkísérni bennünket, 
elhatároztuk, később visszatérünk, 
hogy a kertgazda kalauzolhasson 
el, mesélhesse el életét a kertben, 
a még ismeretlen ösvényeken. 
Legyen hát ez a cikk egy meghívó 
a következő alkalomra, látogassuk 
meg együtt a kertet. A kert követ-
kező látogatásáról honlapunk, a 
www.btbe.fw.hu „aktuális túrák” 
menüpontjában tájékozódhat.

Hegedűs Zoltán
Bihari Természetbarát Egyesület

rítsem ki, ki is az a Balogh István. 
Amikor sikerült a kapcsolatot 
felvennem vele, kiderült, hogy az 
USA-ból települt haza szülővárosá-
ba, Berettyóújfaluba 1996-ban. Az 
USA-ban olyan cégeknél dolgozott, 
melyek a NASA-tól, a Honvédelmi 
Minisztériumtól kaptak megbízást 
új technológiai megoldások felku-
tatására, gyakorlati alkalmazásukra, 
a gyártástechnológia részbeli vagy 
egészének kifejlesztésére. Mint kez-
dő mérnök ilyen cégeknél dolgozni 
rendkívüli lehetőséget jelentett a 
jövő megalapozásához. Dolgozott 

az Apolló program (hold-rakéta 
program) kidolgozásán, az űrsikló 
fejlesztésén és más hadi kutatási és 
fejlesztési programokon. Balogh 
István ezek után meghívást kapott 
az említett konferenciára. 

Elgondolkodtam azon, milyen 
furcsán alakul is az ember élete, 
egy kisvárosból elindulva a világ 
különböző részein folytatva munká-
jukat egy véletlenül meghallgatott 
rádióműsor hozta össze a két em-
bert, akik azelőtt soha nem ismerték 
egymást. Ezen a konferencián 
találkoztak személyesen először. 
Már aznap este megtudtam, hogy 
lesz folytatása a találkozónak egy 
kötetlen beszélgetés formájában a 
nagy érdeklődésre való tekintettel. 

A fentiek tükrében azt hiszem, 
megengedhető az a büszkeség, 
amit érzünk, hogy Berettyóújfalu 
szülöttei elvitték a város hírét oly-
kor igen nehéz megpróbáltatások 
közepette is. 

B-né Harasztosi Mária

támogatása mellett személyes 
jelenlétével is megtisztelte ren-
dezvényünket. Városunk három 
festőművésze: Rácz Anikó – egy-
kori tanítványunk –, Fenyvesvölgyi 
Tamás és Kárpáti Gusztáv pedig 
1-1 képet ajánlott fel árverezésre. 
Mindazokat hálás köszönet illeti – a 

családtagokat, családtagok 
munkatársait, magánsze-
mélyeket, vállalkozókat, 
iskolánk tanulóit, szülőket 
–, akik az estet jelenlé-
tükkel és adományaikkal 
támogatták. A támogatási 
jegyek eladásából befolyt 
pénzösszeg meghaladja a 
félmillió forintot. Az ala-
pítvány eddig rendelkezé-
sére álló pénzösszegéhez: 

2.242.000 forinthoz, a jelenleg 
befolyt 540.000 forint lehetőséget 
nyújt reményeink szerint a család 
számára az első műtét mielőbbi 
elvégeztetésére. A család a további 
támogatásokat előre is megköszön-
ve a 11738046-20040620 számla-
számon fogadja.

Széchenyisek Szabolcs gyógyulásáért

Postaládánkba érkezett
Különös találkozások

Fotó: Kari
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Helytörténeti vetélkedők – 2007

A városnapi rendezvények a 
múzemban már egy nappal ko-
rábban megkezdődtek. Május 
22-én, délután a Bihari Népmű-
vészeti Egyesület II. Országos 
szűrrátétkészítő pályázatának díjki-
osztójára és szakmai napjára került 
sor. Vitányi István országgyűlési 
képviselő közöntője után Török 
Istvánné, az egyesület elnöke ér-
tékelte a pályázatokat, majd Gyula 
Ferencné országgyűlési képviselő 
adta át a díjakat. Végül Vargáné 
Szathmári Ibolya etnográfus, me-
gyei múzeumigazgató képekkel 
illusztrált előadását és Sárközi 
Béláné szűrrátétkészítő népi ipar-
művész előadását hallgathatták meg 
az érdeklődők.  A pályázat legjobb 
alkotásai, lakástextilek, használati 
tárgyak, viseletek a Bihari Múzeum 
időszaki kiállító termében bárki 

számára megtekinthetők szeptem-
ber 30-ig. Május 23-án, reggel 7 
óra 45 perctől rendhagyó történelmi 
órák voltak középiskolásoknak, 
„Hajdúk a magyar történelemben” 
címmel. A hallgatóság 30-35 perc-
ben áttekintést kaphatott a hajdúk 
történelmi szerepéről, illetve térsé-
günk hajdúkkal kapcsolatos törté-
netiségéről. A Török Péter történész 
vezette a foglalkozásokat, 5 csoport-
ban közel 150 diák hallgatta.

Az általános iskolás korosztály-
ból dr. Krajczáné Sándor Mária 
a 6. osztályosokat várta „szűrös” 
múzeumpedagógiai foglalkozásra. 
A múzeum legújabb időszaki kiál-
lításában a „Kitettük a szűrét” című 
kiállításból nemcsak azt tudhatták 
meg milyen a szűr és a szűrrátét, 
hanem ki is próbálhatták a mester-
ség egyes fogásait.

Délután a múzeum udvara nép-
művészeti udvarrá alakult. A Bihari 
Népművészeti Egyesület alkotói 
kézműves bemutatókkal és szebb-
nél szebb portékákkal várták az ér-
deklődőket. Közben a legkisebbek, 
az óvodások léptek fel néptánc és 
népi játék programjaikkal a múze-
um udvarán.

S akinek kedve támadt ropni is a 
táncot, a Sugalló Együttes egyórás 
táncházába is bekapcsolódhatott.

Programok a Bihari Múzeumban

A forró májusi hétvégén 
hatodjára fokozták zenjükkel még 
melegebbre az időjárást és a han-
gulatot azok az együttesek, akik 
eljöttek Biharország fővárosába, 
és a déli kánikulában kilenc bihari 
település lakosságát szórakoztatták 
nem mindennapi fúvóstudásukkal. 
A régió határain túlról is érkezett 
zenekarok csillogtathatták meg 
hangszerüket: Balmazújvárosról, 
Békésről, Csökmőről, Debrecenből, 
Derecskéről, Hajdúböszörményből, 
Kunszentmártonról, Nagyhalászról, 
Nyíregyházáról. Természetesen a 
házigazda a berettyóújfalui Ifjúsági 
Fúvószenekar volt. 

Miután a délutáni órákban bejár-
ták a bihari székhely utcáit, a Kabos 
Endre Városi Sportcsarnokban 
gyűltek össze gálára nagyszámú 
érdeklődő előtt. Minden zenekar 10 
percet kapott a bemutatkozásra. A 
rendezvény ideje alatt sikerült szót 
váltani néhány illetékessel.

A házigazda és a jubiláns
Szilágyi Péter igazgató-karna-

gyot mint házigazdát kérdeztem:
– A régi barátságokat illik 

tiszteletben tartani és tenni értük 
– kezdte a karnagy úr. – Akik itt 
vannak, az első szóra jöttek mind 
a hat alkalommal. A hasonlóság 
közöttünk abban nyilvánul meg, 
hogy mindannyian egyet akarunk. 
Olyan fiatalságot nevelni a jövőnek, 
akiknek lelkük van, érzékenyek, és 
egymásnak is készek segíteni. A 
szív muzsikáját nem adják oda sem-
miért. A település költségvetésében 
kiemelt együttesként kezelnek ben-
nünket, de ennek a rendezvénynek a 
létrehozásában a külső segítség so-
kat számít. A szülők mindent meg-
tesznek a sikeres lebonyolításért. 
Például most is hat szakács nyolc 
üstben főzi a vacsorát. A zeneka-
rok jól érzik magukat nálunk. A 
fárasztó nap után a gálán 10 percet 

Felejthetetlen fúvós fieszta

kapnak bemutatkozásra, majd jön 
a fénypont, amikor több mint 400 
zenész játssza a vezényletemmel a 
történelmi indulókat és a Whitney 
Houston által megismertetett Egy 
pillanat az időben című dalt. A 
zenekaroknak fontos a szakmaiság, 
előbb „komolyítják” a közönséget, 
a végén pedig oldják.

A fővédnök és háziasszony
Nem először vállalja fel e sze-

repet Gyula Ferencné országgyű-
lési képviselő, akit a műsorvezetés 
szünetében sikerült megszólaltatni: 
– Valóban nem első alkalom ez 
számomra. Hat éve nem gondol-
tuk, hogy ilyen hosszú életű lesz 
a fesztivál, és lám lassan már 
nagykorúvá lesz. A zenekarok 
valósággal követelik, hogy mikor 
rendezzük meg a találkozót. Az 
emberek a nagy hőség ellenére is 
kitartanak, forró a hangulat is. Ez a 
rendezvény más, mint az eddigiek, 
hiszen az idén 40 éves a zeneka-
runk. Ez az évforduló első össze-
jövetele, mert a nyári szünet után 
folytatjuk. Szeptemberben a régi 
tagokat várjuk közös muzsikálásra. 
Országosan vannak találkozók 2-3 
együttes részvételével, de ilyen 
nagy tömeget megmozgatóról nem 
tudok. Lehetnének még többen is, 

de a sportcsarnok küzdőtere csak 
a tíz együttesnek biztosít elegendő 
helyet. A bemutatkozások mellett 
szakmai tapasztalatcserére is mód 
nyílik.

A „kiszolgáló személyzet” 
részéről

Csetreki Imre a szülői segít-
ségről beszélt: – Én harmadik 
alkalommal segédkeztem teljes 
mellbedobással. Mindenki meg-
elégedettségét szeretnénk kivívni. 
Hetekkel korábban pakolunk, taka-
rítunk, tesszük, amire szükség van. 
Nagy öröm, hogy ilyenkor nemcsak 
a zenész gyerekek szülei vannak itt, 
hanem mindenki a városból, aki 
csak befér.

A méltó befejezés
A közönségnek is kijárt az 

aranyfokozat. A fiatal és a már-már 
profi együtteseket egyforma ováci-
óval buzdította, és bírta ráadásra az 
aréna. Ez csak fokozódott, mikor 
Szilágyi Péter a több mint 400 ze-
nésznek dirigált a közös számoknál. 
Kijutott az igazgató-karnagynak az 
elismerésekből is, hiszen minden 
kollégája köszöntötte. Erre 30 éves 
munkája alapján rá is szolgált. Az 
újfaluiak felállva éltették a több 
száz fúvóst.

A Bihari Múzeum ez év májusá-
ban is megrendezte hagyományossá 
vált helytörténeti vetélkedőit a 
térség középiskolásai, illetve Be-
rettyóújfalu általános iskolásai 
számára. Visszatekintve az elmúlt 
évek hasonló rendezvényeire min-
denképpen elmondhatjuk, hogy 
egyre nagyobb színvonalon zajlik, 
köszönve ezt a versenyző csapato-
kat kiállító iskolák hozzáállásának, 
a csapattagok felkészültségének, a 
felkészülésbe fektetett munkájuk-
nak, nem utolsósorban pedig az 
idei évben közreműködő társren-
dezőknek.

Május 17-én, a múzeumi világ-
napot megelőző napon rendezték 
meg a középiskolások vetélkedőjét, 
„Biharország története” címen. Az 
idei téma Arany János balladakölté-
szete volt. A témaválasztás aktuali-
tását az adta, hogy Arany János 190 
éve, 1817-ben született, valamint 
125 esztendeje, 1882-ben halt meg. 
A tavalyi évben, a Bocskai-évfordu-
lón a Bocskai-vetélkedő helyszínét 
úgy választották meg a rendezők, 
hogy az időbeni apropón túl a „hely 
szelleme” is áthassa a versengést és 
az ezzel járó ismeretszerzést. Ezzel 
élményszerűvé és a szándékok sze-
rint sokkal maradandóbbá téve azt, 
így a választás Nagykerekire esett. 
E nemes szándékot nagy siker ko-
ronázta, így adott volt a választás: 
az Arany János-vetélkedő helyszíne 
nem is lehetett más, mint Nagysza-
lonta, Arany szülővárosa, illetve az 
ő nevét viselő és neki emléket állító 
Arany János Múzeum.

A házigazdán kívül az esemény 
társrendezője volt a berettyóújfalui 
Sinka István Városi Könyvtár is, 
melynek munkatársai a felada-
tok előkészítésétől a helyszíni 
vetélkedő lebonyolításán át az 
értékelésig oroszlánrészt vállaltak 
a rendezésben.

A vetélkedő a helyszínen három 
részből állt. Elsőként a csapatok 
bemutatták az előzetes feladatként 
elkészített Arany János-tablót, majd 
a csapatok egy-egy tagja előadott 
egy szabadon választott Arany Já-
nos-balladát. A harmadik helyszíni 
forduló „klasszikusan” Arany János 
életéről és balladaköltészetéről ösz-
szeállított feladatsorok megoldásá-
ból állt, az alábbi balladák alapján: 
Rozgonyiné, A hamis tanú, Ágnes 
asszony, V. László, Mátyás anyja, 
Rákócziné, Zács Klára, Szondi két 
apródja, Pázmán lovag, A walesi 
bárdok, Tengerihántás, Vörös Ré-
bék, Tetemrehívás, Hídavatás.

Összesen hét középiskola, il-
letve kollégium csapata vett részt 
a vetélkedésben, hat Berettyóújfa-
luból és egy Püspökladányból. A 
csapatok felkészültsége, a kreatív 
feladatok teljesítésének színvonala 
igen nehéz döntés elé állította a há-
romtagú zsűrit, de a végeredmény 
mégis egyértelműen alakult ki: 

Az első helyezést a Bessenyei 
György Szakközépiskola csapata 
(Tóth Alexandra, Egri Erzsébet, 
Németh Anikó, felkészítő tanáruk 
Mitykóné Tikász Anna) érte el, 
mellyel az értékes ajándékok mel-
lett – három év után – elhódították 
az első díjjal járó vándortányért 
az Arany János Gimnázium csa-
patától.

A zsűri tagjai voltak: Kállai Irén 
(a zsűri elnöke), a Bihari Múzeum 
vezetője, Zuh Imre, a nagyszalontai 
Arany János Múzeum igazgatója, 
valamint Kolozsvári István mu-
zeológus.

A kötött programot követő-
en a versenyzők és a szervezők 
Zuh Imre igazgató vezetésével 
együttesen tekintették meg a híres 
szalontai csonkatoronyban lévő 
Arany-kiállítást, majd körbesétálták 
a város legnevezetesebb pontjait, 
Arany, Sinka István, Zilahi Lajos, a 
szobrász Kiss István szobrát (azét a 
Kiss Istvánét, aki a berettyóújfalui, 
illetve a szalontai Arany-szobrokat 
is készítette), illetve Arany János 
születésének helyét, Sinka István 
és Zilahi Lajos szülőházát. 

* * *
Május 24-én, a város napja 

alkalmából került megrendezésre 
az idei „Berettyóújfalu története” 
vetélkedő, melyen a város vala-
mennyi általános iskolája indított 
csapatot. Ebben az évben Berety-
tyóújfalu történelmi vallásaival 
kellett megismerkedniük, majd 
a megszerzett tudásukról számot 
adniuk a csapatoknak.

Az idei esemény rendhagyó 
formában került megrendezésre, 
itt is törekedtek a rendezők a minél 
sokoldalúbb felkszülésre és beszá-
molásra. A verseny többfordulós 
volt, februártól kezdve havonta 
egy-egy feladatlapot kaptak a 
csapatok. Ezek megoldásához a 
Sinka István Városi Könyvtárban 
és a Bihari Múzeumban található 
szakirodalom adott segítséget.

Az előzetes feladatok saját 
gyűjtőmunkát igényeltek: Berettyó-
újfalu történelmi vallásaihoz (zsi-
dóság, római katolikus, református, 
baptista) kapcsolódóan kellett helyi 
gyűjtést (templomtörténet, egyház-

község története, szokások stb.) és 
annak feldolgozását elvégezniük. 
Ennek formája tetszőleges volt: 
dolgozat, film, interjú stb. Az utolsó 
forduló alkalmával kellett ismertet-
niük munkájuk eredményét, majd 
ugyancsak feladatsorok megoldása 
következett. Mindezek értékelése 
és összegzése során alakult ki 
végeredmény. 

Az első helyezést a József Attila 
Általános Iskola csapata (Muraközi 
Dorottya, Erdei Renáta, Szincsák 
Márk, felkészítő tanáruk Bukusné 
Tóth Lívia) hódította el. A nyer-
tesek részt vehetnek a június 30. 
és július 7. között megrendezésre 
kerülő XXXI. Bihari honismereti 
táborban, valamint ők is egy évig 
őrizhetik e verseny vándordíját.

A zsűri tagjai voltak: Kapornai 
Judit (a zsűri elnöke), városi önkor-
mányzat intézményi irodavezetője, 
Török Péter történész muzeológus, 
valamint Kolozsvári István nép-
rajzos muzeológus. Az értékelés 
formája ugyancsak rendhagyó 
volt, hiszen a szokásos pontozáson 
és eredményhirdetésen túl Török 
Péter kiegészítette, rendszerbe fog-
lalta a versenyzők által közreadott 
ismereteket, így az utolsó forduló 
nem csupán a számadás napja volt, 
hanem mind élményben, mind 
tudásban tovább gazdagodhattak a 
résztvevők.

Nagy-nagy köszönet illeti a 
csapatok felkészüléséhez (fel-
adatlapok megoldásához) nyújtott 
segítségükért Hasulyó János római 
katolikus plébánost, Majláth József 
református lelkészt, valamint Papp 
Dániel baptista lelkipásztort, és 
a Sinka István Városi Könyvtár 
munkatársait.

Ugyancsak köszönetüket fejezik 
ki a rendezők vetélkedő megren-
dezéséhez nyújtott támogatásáért 
Berettyóújfalu Város Önkormány-
zata kulturális bizottságának, to-
vábbá önzetlen felajánlásaikért, 
amelyekkel a versenyzők ellátását 
és jutalmazását lehetővé tették az 
alábbi személyeknek: Láng József, 
Argumentum Kiadó (Budapest); 
Gyula Ferencné, Almási Sándor, 
Majláth József, Csorba György.

Kolozsvári István

A múzeumi világnap alkalmából 
május 18-án és május 19-én mamut-
maradványokat tekinthettek meg 
a Bihari Múzeumba ellátogatók. 
A csontokat a Tiszazugi Földrajzi 
Múzeum, a Déri Múzeum és a Ma-
gyar Természettudományi Múzeum 
gyűjteményéből válogatták Mező 
Szilveszter és Lovas Márton, a Déri 
Múzeum muzeológusai.

A bemutatott gyapjas mamut-
csontok (amelyek egytől-egyig 
Magyarországról, többnyire a Tisza 
medréből kerültek elő) mellett egy 
kisfilmet is láthattak az érdeklődők: 
a mamutok fejlődéséről, fajtáiról, a 
történelemben betöltött szerepük-
ről. A vizuális összefoglaló számba 
vette a legnagyobb mamut-lelőhe-
lyeket is, amelyek közül a legjelen-
tősebbek Szibériában találhatók. 

Ezen a területen a szélsőséges 
éghajlat tette lehetővé a maradvá-
nyok nagyfokú konzervációját. Az 
ilyen formában ránk maradt leletek 
jelentősen árnyalták a mamutokról 
kialakított tudományos képet. Ér-
keztek hozzánk csoportok, illetve 
egyéni látogatók is, akik szerint 
érdemes volt megtekinteni egy nem 
mindennap látható kiállítást. A több 
mint 650 látogató közelről érezhette 
meg egy letűnt korszak miliőjét, 
amikor még nem az ember volt az 
úr a bolygón. Számunkra manapság 
már elképzelhetetlen, hogy az em-
ber csak egy legyen a sok faj közül, 
amely benépesíti a Földet. A ma-
mutok ideje volt talán az az utolsó 
történeti korszak, amikor az ember 
nem nyúlt bele a természet életébe, 
felborítva az ökológiai egyensúlyt, 

Az Oberhauser László Társaság szerzői – Balogh Gyula, Bíró Gyula és Kocsis Csaba – felolvasó 
est keretében adtak ízelítőt irodalmi munkásságukról. Saját műveiből ők maguk adtak elő május 19-én 
az Erdélyi Gábor teremben, ahol a lelkes kis közönség értő figyelemmel kísérte végig a fiatal alkotók 
előadását.

A jégkorszak óriásai

aminek a következményeit ma is 
érezhetjük. 

Dr. Krajczárné Sándor Mária

– VI. Regionális ifjúsági fúvószenekari fesztivál –

Irodalmi est Ivó napján
Harasztosi Csaba

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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IRODASZEREK
Leporellók, fénymásoló-papírok,
faxpapírok, pénztárgép-szalagok,

borítékok, bélyegek,
tintapatronok,

floppy- és CD-lemezek, fénymásoló 
festékporok, festékkazetták,

videó- és magnókazetták, elemek
Orvosi nyugta

és készpénzfizetési számla 
kapható

FÉNYMÁSOLÁS,
spirálozás, laminálás.

Hitelügyintézés díjmentesen
Jelzáloghitelek: lakásvásárlásra, építésre, felújításra,

kedvezőtlen kamatozású hitelek kiváltására
és szabad felhasználásra is.

Hívjon! Segítek!
Keresse a legjobb lehetőséget!

Megtakarított pénzét tartsa euróban. Kimagasló hozamok!
Hitel — Befektetés — Biztosítás                                                 

Érdeklődni: Rinyu Sándor 30 207-5580

Sporteredmények

Házasságot kötöttek
Május

19.: Erdei Zsolt
 Tóth Anita
19.: Duró János
 Veres Gabriella
19.: Kövesi Szabolcs
 Árgyelán Kata
19.: Szoboszlai Attila László
 Nagy Enikő
26.: dr. Keresztúri Péter
 Balogh Ágnes
26.: Lisztes Imre
 Török Adrienn

Elhunytak
Május

15.: Kópis Mihály Bertalan
 (1942)
18.: Matolcsi István (1931)
20.: Nagy Imre (1921)
22.: Hajdu Imréné (1926)
25.: Tóth Sándor (1935)
28.: Fekete Károlyné (1922)

ZENÉS NYÁRI ESTÉK
· Június 8. péntek, 19 óra
 A nagyváradi Partiumi Keresz-

tény Egyetem vegyeskarának 
hangversenye 

 Vezényel: Berkesi Sándor Liszt-
díjas karnagy és Brugós Anikó 
másodkarnagy

· Június 15.,  péntek, 19 óra
 A Morotva népzenei együttes Új 

szerelem című koncertje
· Június 22., péntek, 19 óra
 Barangolás a pánsíp körül cím-

mel Kegye János pánsípművész 
koncertje

Helyszín: a Sinka István Városi 
Könyvtár udvara. Rossz idő esetén a 
rendezvények helyszíne a Nadányi 
Zoltán Művelődési Központ.

Az előadásokra a  belépés díj-
talan!

* * *
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

Csontritkulást megelőző torna 
minden kedden, 17 órától. Minden-
kit szeretettel várunk!

* * *
TÁBOROK

Június 25-től június 29-ig nap-
közis informatikai tábor alsó tago-
zatosoknak. 

Július 9-től június 14-ig olva-
sótábor alsó tagozatosoknak, július 
16-től 21-ig felső tagozatosoknak 
a Sinka István Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtára szervezésében. 
Jelentkezés a könyvtárban.

* * *
KIÁLLÍTÁS

Június 11-én, 9 órától az Igaz-
gyöngy Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény növendékeinek évzáró 
kiállítása. Megtekinthető: június 
15-ig.

* * *
KLUB

Június 14-én, 14.30 órától az 
Erdélyi Gábor teremben az Együtt-
Egymásért Emlőbetegek Rehabili-
tációs Klubjának összejövetele.

* * *
FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS ÉS -VÁ-
SÁR

Június 22-én és 23-án a Kisgalé-
riában a PROGRESS-ART Galéria 
festmény kiállítása és vására.

* * *
HÍREK

A Bihar és a Kökény néptánc 
együttes június 22-től július 1-ig 
görögországi vendégszereplésre 
utazik, Leptokáriára.

A városnapi rendezvények kö-
zött üde színfoltot jelentett az után-
pótlás leány labdarúgótorna meg-
rendezése. A tornára a házigazda, 
Bihari Olimpia Női Futball Klub 
fiatal tehetségei mellett a Blondy-
Esztár, Olasz Focisuli, Nagydobos 
és Bököny leánycsapatai kaptak 
meghívást. A sporteseményen a 
10-12 éves kislány focisták mérték 
össze tudásukat, körmérkőzéses 
rendszerben. A berettyóújfalui 
leánylabdarúgók kiváló szereplését 
mutatja, hogy veretlenül, nagyon 
tetszetős játékkal és kiemelkedő 
gólaránnyal kerültek a döntőbe. 
Az utolsó, mindent eldöntő mérkő-
zést a nagyon szervezetten játszó 
Nagydobos csapata ellen játszották 
a mieink. Az „aranymeccsen” a 
vártnál simábban, 5:1 arányban 
győzedelmeskedtek Füredi Andrea 
tanítványai.

Minden elfogultság nélkül 
mondhatjuk, hogy a Bihari Női 
Olimpia Futball Klub messze a 
mezőny fölé nőtt játéktudásban. 
A csapatjátékon kívül, kimagasló 
egyéni képességű játékosok is 
vannak a berettyóújfalui csapatban. 
Ezt bizonyítja, hogy tőlünk került 
ki a legjobb kapus is Szász Tímea, 
valamint a gólkirálynő Csiszár 

Henrietta személyében. Rajtuk 
kívül még Tóth Alexandra, Roza 
Viktória, Balogh Erika és Pozsgai 
Kitti játéktudására is felfigyelt a 
budapesti Olimpia Futball Klub 
testvéregyesületünk. A berettyóúj-
falui kislányok már több alkalom-
mal kaptak meghívást különböző 
tornákra, a fővárosi csapat játékát 
erősítendő. Több ígéretes tehetség 
bontogatja szárnyait a B.O.N.F.K. 
utánpótlás csapatában. A kislány 
focistákat látva, joggal bízhatunk 
benne, hogy kiváló utánpótlásai 
lehetnek majd az ősszel az NB I-es 
futsal bajnokságban induló, felnőtt 
női labdarúgócsapatunknak.

A torna végeredménye: 
1. Bihari Női Olimpia Futball Klub, 

Berettyóújfalu

2. Nagydobos
3. Bököny
4. Olasz Focisuli, Debrecen
5. Bolondy-Esztár

A berettyóújfalui csapat tag-
jai: Szász Tímea, Szász Kitti, 
Szatmári Panna, Balogh Erika, 
Csiszár Henrietta, Roza Viktória, 
Roza Adrienn,Tóth Alexandra, 
Szentmiklósi Ágnes, Baranyó Zsó-
fia, Zángó Fruzsina, Bizsáki Tímea, 
Pozsgai Kitti 
Edző: Füredi Andrea

A Bihari Női Olimpia Futball 
Klub köszöni az önkormányzat és 
az ifjúsági és sportbizottság elnö-
kének, Papp Jánosnak a segítségét, 
valamint Mózsik Gyula vállalkozó 
támogatását.

R. S.

Aranyérem
a városnapi női labdarúgótornán

A BMSE női szakosztályai 
három versenyrendszerben vol-
tak érdekeltek. A Békés megyei 
serdülőbajnokságban, az országos 
serdülőbajnokságban és a megyei 
felnőtt női bajnokságban. A leg-
nagyobb sikert a Békés megyei 
serdülőbajnokságban érték el, ahol 
tíz csapat közül veretlenül végeztek 
az első helyen. 

Az országos serdülőbajnok-
ság alapszakaszának végén, az 
alsóházi rájátszásban a második 
helyezést szerezték meg a lányok. 
A felnőtt nők a tízcsapatos megyei 
bajnokságban az ötödik helyen 
végeztek. A női csapatok edzője, 
Bencze Zoltán értékeli csapatai 
teljesítményét. 

– A Békés megyei serdülőbaj-
nokságban (92 és utána születettek) 
imponáló fölénnyel, veretlenül 
lettünk bajnokok. Egy nehéz el-
lenfelünk volt, a békékcsabai 2. 
Sz. Általános Iskola. Itt az oktatás 
sportiskolai szinten működik. Szá-
mos országos eredménnyel büsz-
kélkedhetnek, és a békéscsabai NB 
I-es női csapat utánpótlásnevelő in-
tézményeként tartják őket számon. 
A többi csapat elleni mérkőzést is 
nagy fölénnyel tudtuk „hozni”. 

Az országos serdülőbajnokság-
ban (90-es korosztály) - mivel nem 
jutottunk a legjobb négy közé - az 
alsóházi rájátszásban folytattuk az 
alapszakasz után. Itt több lehetősé-
get biztosítottam a 93-as évfolyam 
játékosainak, és megpróbáltuk a 

következő szezon csapatát építget-
ni. Így igen szoros mérkőzéseket 
játszottunk, ahol helyezésünket az 
egymás ellen elért eredményeink 
is befolyásolták. Az alsóház első 
helyezését Derecske szerezte meg, 
majd mi, utánunk Mátészalka és 
Füzesabony következett. 

A megyei női felnőttbajnokságban 
volt a legnagyobb elvárás a csapattal 
szemben. Sajnos ennek különböző 
objektív okok miatt nem tudtunk 
megfelelni. A tavaszi szezonban 
a mérkőzések nagy részét nem a 
legjobb összeállításban játszottuk. 
Mindössze három valóban felnőtt 
játékossal rendelkezik a gárda, akik 
közül ketten is kisgyerekes család-
anyák, így nem minden mérkőzésen 
tudták segíteni társaikat. Csapatunk 
nagy része ifi, de még inkább a 

serdülő korosztályhoz tartozik. 
Ifjúsági korú játékosainkra sem 
számíthattam májustól, ugyanis 
mindegyikük érettségi előtt állt, és 
a tanulás miatt nem mindig tudták 
vállalni az aktuális fordulókat. 
Mindezek fényében a megszerzett 
ötödik helyet többé-kevésbé reális-
nak ítélem. A tízcsapatos megyei 
bajnokság első öt helyezettjének 
sorrendje: 1. DSI, 2. D. Medikus, 
3. Balmazújváros, 4. Kaba, 5. 
BMSE. 

A jövőre tekintve már látjuk, 
hogy a következő szezonban is el 
tudunk indulni ezekben a bajnok-
ságokban. Ezt az „emberanyag” és 
anyagi helyzetünk is megengedi. A 
felnőtt női megyei bajnokság jelen-
tősen bővülni fog (két-három csa-
pattal), és ebben az erősebb kiírásban 
feltétlenül sokkal eredményesebben 
szeretnénk szerepelni. Valószínűleg 
lesznek távozók is játékosaink közül, 
akiknek pótlása nehéznek ígérkezik, 
de igyekszünk fiatal játékosainkkal 
is komoly eredményeket elérni a 
felnőttek között. 

Köszönjük támogatóink, a veze-
tőségünk és szurkolóink segítségét, 
illetve önzetlen szurkolását. Talál-
kozunk szeptemberben.

Lejegyezte: R. S.

Békés megyei bajnok a serdülő lánycsapat

Labdarúgás
NB III. 

BUSE – Balkány 1:1
BUSE – Sátoraljaújhely 3:0 

Rakamaz – BUSE 6:0
U 19

BUSE – Jászberény 1:2
U 17 

BUSE – Jászberény 0:11
Gyerek

Hajdúnánás – BUSE 10:0

Kézilabda
Férfi NB II.

Tiszakécske – BMSE 41:27
Ifi

Tiszakécske – BMSE 26:23
Női megyei

BMSE – Balmazújváros 33:27
Futsal NB I. rájátszás

A harmadik helyért egy mérkőzés 
döntött, ahol Cső Montage – MVFC 
2:5 lett a végeredmény. A bronzér-
mes csapat tulajdonosával, Mezei 
Józseffel készült interjút a követke-
ző lapszámunkban olvashatják.

A Bihari Múzeum és a Bihari 
Múzeum Baráti Köre 2007-ben 
is megrendezi a Bihari honisme-
reti tábort június 30. és július 7. 
között. Várjuk azoknak a 10–17 
éves diákoknak jelentkezését, akik 
szeretnének egy programokban 
gazdag, kellemes hetet eltölte-
ni Berettyóújfaluban és játszva 
ismerkedni Bihar néprajzával, 
történetével, természeti értékeivel 
az alábbi szakmai csoportokban: 
néprajzi, helytörténeti, természet-
járó csoport.

Részvételi díj: 15 000 Ft, amely 
magában foglalja a szállást, napi 
háromszori étkezést.

Jelentkezési lap kérhető a Bihari 
Múzeumban (Berettyóújfalu, Kál-
vin tér 1. Tel.: 54/402-390).

Június 8-án és 9-én, 20 órai 
kezdettel kerül megrendezésre a 
Keleti Blokk fesztivál, a Parola 
Pinceklubban. 

Fellépők
(péntek):

Blimey, Metatron, Free Fall, 
Abiocore

 (szombat): Szelephézag, 
Parafucktor, Pluto, Gikszer
A fesztiválhoz kapcsolódik 

az első berettyóújfalui skatepark 

Honismereti 
tábor

Keleti Blokk fesztivál

Napközis rendszerű sporttábor indul Berettyóújfaluban testnevelési 
főiskolát végzett edző vezetésével. Labdarúgás- és úszásoktatás 7 évestől 
12 éves gyerekeknek, az úszni tudás nem kitétel. Olyan fiúk és lányok je-
lentkezését várjuk, akik szeretnek focizni és strandolni. A napi program:

9-11: labdarúgó edzés a BUSE-pályán
12-12.30: ebéd

12.30-14: pihenő a városi strandon
14-16: úszás, fürdőzés

Rossz idő esetén teremben és az uszodában vannak az edzések.
A tábor időtartama 12 nap, szombat, vasárnap szabad.

2007. június 18-29-ig.
A tábor önköltséges (13.000 Ft), amely magában foglalja a pálya-

bérletet, a sporteszközöket, az ebédet és a strandbelépőket. Felszerelést, 
törölközőt, stb. mindenki hozzon magával. Jelentkezni lehet június 15-ig 
korlátozott számban a 30-319-1987-es telefonszámon.

Töltsd a nyarat sportolással!

BUSE napközis sporttábor

HÍD HENCIDA
FALUFEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

4123 Hencida, Kossuth u. 53.
adószám: 18990047-1-09

2006. évi közhasznúsági jelentése
A részletes közhasznúsági jelentés megtekinthető

az alapítvány székhelyén. 
2006. évi közhasznú beszámoló főbb adatai:

Megnevezés Adatok eFt-ban
Befektetett eszközök -
Forgóeszközök 82
Eszközök összesen 82
Saját tőke 82
Tartalék -
Céltartalék -
Kötelezettségek -
Források összesen 82

Hencida, 2007. május
 Az alapítvány kuratóriuma

megnyitó ünnepsége is, ami jú-
nius 9-én, 11 órai kezdettel kerül 
megrendezésre. Az extrém spor-
tolók számára kialakított terület a 
BUSE-pálya mellett található.

Köszöntőt mond: Muraközi Ist-
ván alpolgármester, majd a fiatalok 
tartanak bemutatót.

Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt!

Török Péter
Parola Közhasznú Egyesület


