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A Magyar Tűzoltó Szövetség 
a Hajdú-Bihar Megyei Tűzoltó 
Szövetséggel és a Berettyóúj-
falui Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltósággal közösen szervezte 
meg a II. Országos hagyományos 
tűzoltóversenyt június 29. és július 
1-je között Berettyóújfaluban  a 
BUSE-pályán. 

A rendezvény felett az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
főigazgatója, dr. Tatár Attila, a 
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 
elnöke, Rácz Róbert és Berettyóúj-
falu polgármestere, Szeifert Ferenc 
vállaltak védnökséget.

A kétévente megrendezésre 
kerülő versenyen a tizenkilenc 
megyei és a budapesti tűzoltó szö-
vetségek által benevezett női, férfi 
és vegyes csapatok vettek részt, 
amelyek tagjai hivatásos önkor-
mányzati tűzoltóságok, önkéntes 
tűzoltó egyesületek, önkéntes 
(köztestületi) és létesítményi tűz-
oltóságok személyi állományából 
kerültek ki.

Egyetlen külföldi résztvevő-
ként a lengyelországi Parczewből 
érkező versenycsapatot fogadtuk, 
akiket az önkéntes tűzoltókon kívül 
önkormányzati delegáció is elkísért 
azzal a céllal, hogy városunkkal a 
kapcsolatot felvegyék.

A háromnapos rendezvényen 
44 tűzoltóegység mintegy ötszáz 
fővel, két versenyszámban mérte 
össze felkészültségét, tudását, ami 
a Magyar és a Nemzetközi Tűz-
oltó Szövetség (CTIF – Tűzoltó 
és Mentőszervezetek Nemzetközi 
Műszaki Bizottsága) által elfo-
gadott versenyszabályok alapján 
végrehajtott szerelési gyakorlat, 
valamint akadály-váltófutás volt. 

A verseny tisztaságára a magyar 
tűzoltók közül tanfolyamot végzett 
versenybírók felügyeltek, a 42 

Összemérték tudásukat a „lánglovagok”

fős bírói stáb sikeresen végezte 
munkáját, a versenyen nem történt 
óvás. Az első nap a résztvevők 
fogadásával, ismerkedéssel és a 
versenyre való felkészüléssel telt, 
majd különféle színes programok 
szórakoztatták a vendégeket és 
az érdeklődőket. A Seniorock 
együttes műsora, a hastánc show 
és az aerobik show sok érdeklődőt 
vonzott.

Magára a versenyre szombaton 
került sor. A megnyitó ünnepségen 
megjelenteket először Kocsis Ró-
bert, a Hajdú-Bihar Megyei Köz-
gyűlés alelnöke és házigazdaként 
Nagyné Székely Katalin aljegyző 
asszony köszöntötte. Ezt követően 
a versenyzők és a bírók ünnepélyes 
esküt tettek, majd Mihály János 
tűzoltó ezredes, a Magyar Tűzoltó 
Szövetség versenytagozatának 
elnöke megnyitotta a versenyt.

A versenycsapatok a beléptető 
sátornál kezdték, ahol ellenőrizték 
a felszereléseiket és a csapattagok 
személyazonosságát, és 10 órától 
15 percenként indultak a verseny-
pályára, és a versenytervet tartva 16 
óráig tartott a megmérettetés. 

Ezután sokféle program közül 
választhattak az érdeklődők, volt 
néptáncbemutató, motoros- és 
karatebemutató, kézműves sátor, 
a gyermeket ugrálóvár várta, este 
pedig sokakat szórakoztatott a 
retro diszkó. A vöröskereszt sátrá-
ban kipróbálhatták a Hajdú-Bihar 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
ütközési szimulátorát, valamint 
teszteket tölthettek ki. A legjobbak 
ajándékcsomagot kaptak.

A verseny zárása és az ered-
ményhirdetés vasárnap délelőtt 
volt. Reggel az Arany János Gim-
názium sportpályáján gyülekeztek 
a csapatok, majd a berettyóújfalui 
Ifjúsági Fúvószenekar, valamint 
tűzoltóautók kíséretében a BUSE-
pályára vonultak át. A záróünnepsé-
gen a versenyzőket Gyula Ferencné 
országgyűlési képviselő asszony 
köszöntötte. Az eredményhirdeté-
sen minden résztvevő emléklapot 
vehetett át, illetve a csapatok a 
versenyen elért helyezésükről ok-
levelet is kaptak. Kategóriánként 
az első három csapat kupa és a 
csapattagok érem jutalomban is ré-
szesültek. A versenycsapatoknak a 

díjakat többek közt Gyula Ferencné 
országgyűlési képviselő asszony, 
Muraközi István alpolgármester, 
valamint Tarsoly Gyula tűzoltó 
alezredes, a Hajdú-Bihar megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatóhelyettese adta át.

Az eredményes versenyzők kö-
zül külön ki kell emelni a Berettyó-
újfalui Hagyományőrző Önkéntes 
Tűzoltó és Sport Egyesület női 
csapatát. A berettyóújfalui lányok 
az idei évben kitartó munkájukkal, 
sok edzéssel felküzdötték magukat 
az élvonalba. Negyedik helyezésük 
hatalmas eredmény, hiszen az 
első öt helyezett között minimális 
különbség volt.

Megyénk több települése is 
szép sikereket ért el. Az Eastern 
Sugar Zrt. néven részt vevő kabai 
cukorgyári lánglovagok – akik 
a gyár bezárása miatt utoljára 
versenyeztek e néven – győzelem-
mel búcsúztak. Önkéntes tűzoltó 
egyesületi kategóriában első lett a 
Bárándi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület csapata, a Kabai ÖTE 5. 
helyezett lett.

Az összetett értékelés ered-
ményeként a Domsik János ván-
dorserleget a Báránd ÖTE férfi 
és a Kevermes ÖTE női csapata 
vehették át. Különdíjat kapott a 
rendezvényt szervező házigazda, a 
Hajdú-Bihar Megyei Tűzoltó Szö-
vetség elnöke, Györgyfi Sándor.

 A bárándi férfi és a kevermesi 
női csapat a 2009. évben a Cseh 
Köztársaságban, Ostravában kép-
viseli a magyar tűzoltókat a Tűz-
oltó olimpián. 

A versenyen a záróbeszédet 
Pernyák Sándor tűzoltó ezredes, 
a Magyar Tűzoltó Szövetség alel-
nöke tartotta. 

Györgyfi Sándor
tűzoltó parancsnok

A Hajdú-Bihar Megyei Keres-
kedemi és Iparkamara berettyó-
újfalui szervezetének elnöksége 
a térséghez tartozó vállalkozások 
tevékenységének elismerésére: 
Nyíri István-díj alapítását javasolta 
a megyei elnökség részére.

A díj névadójául több arra 
alkalmas személy közül a kamara 
helyi tagjai Nyíri István gépész-
mérnököt választották, akinek 
tevékenysége a kereskedelem, 
ipar területén kiemelkedő volt, a 
közéletben maradandót alkotott, 
köztiszteletben állt. 

A díj az egyes gazdasági szer-
vezetek érdekén túlmutató, a város 
és térsége gazdaságának egészét 
szolgáló tevékenység elismerése. 

Odaítéléséről a HBKIK megyei 
elnöksége dönt, javaslattevő a 
HBKIK berettyóújfalui szerveze-
tének elnöksége a városban műkö-
dő érdekképviseleti és társadalmi 
szervek, vállalkozók jelölésének 
figyelembevételével.

Átadására minden évben a 
Bihari számadó napok megnyi-
tóján kerül sor, első alkalommal, 
Miklóssy Ferenc, a  HBKIK elnö-
ke 2007. október 11-én, a X. Bihari 
számadó napokon adja át.

A javaslattételi határidő: min-
den év szeptember 20.

Évente egy személynek ad-
ható. 

A díj: a névadót ábrázoló bronz 
mellszobor elegánsan jeleníti meg 
Nyíri István gépészmérnököt, 
értékét növeli, hogy városunk 
szobrászművésze: Kurucz Imre 
készítette. 

Ki is volt
Nyíri István?

Nyíri István Berekböszörmény-
ben született 1845-ben. Gépész-
mérnöki oklevelének megszerzése 
után, 1869. december 6-án a m. 
kir. József Műegyetemhez tanár-
segédnek nevezték ki, majd onnan 
a MÁV hívta szolgálatába, ahol 
1873-ig dolgozott. 

A kiváló tehetségű mérnök 
saját tervrajzai szerint és vezetése 
alatt, általa betanított, egyszerű 
gazdálkodó legények közreműkö-
désével állította elő az alant felso-
rolt malmok üzemi berendezését. 
Először szülőfalujában 1875-ben, 
majd 1879-ben Berettyóújfalu-

ban, 1882-ben Zagyvarékason, 
1885-ben Biharkeresztesen. 1898-
ban Jádvölgyén az Első Magyar 
Calcium Carbid Gyárat 300 lóerős 
vízierőteleppel rendezte be a 
Sebes-Körös vizének felhasz-
nálásával. Ezek a létesítmények 
az ő nevét és kiváló szaktudását 
dicsérik örökké. 1879-ben berety-
tyóújfalui malmának elkészülte 
után önállósította magát. A malom 
búzaőrlő osztálya egyike volt a 
legmodernebb vámőrlő malmok-
nak. Az üzem 2 tisztviselőt, 12 
szakmunkást és 6 malommunkást 
foglalkoztatott állandó jelleggel. 
1883-ban ipartelepén felállította 
a 310 méter mélységből jövő, 
kénes-lúgos, 34%-os ártézi vizet 
tartalmazó gőz- és kádfürdőüze-
mét. Nemcsak az iparnak, hanem 
a közjónak tett cselekedetei által 
is vált közkedveltté, amiért őt a 
törvényhatósági bizottság, a köz-
ségi képviselő-testület tagjává, a 
református egyház gondnokává 
és a Biharvármegyei Molnár-
szövetség elnökévé választották 
meg. 1877-ben nősült, feleségül 
vette Tokai Eszter úrleányt, és 
boldog, megértő házasságukból 
4 gyermekük született. Szeretett 
felesége, néhai Nyíri Istvánné, 
nemcsak a szegények segítéséből, 
de a kultúra és közjónak szentelt 
cselekedeteiből is kivette részét. 
Így az ő nevéhez fűződik az Ezred-
éves millenniumi emlékoszlopnak 
felállítása a berettyóújfalui Séta-
kertben. Néhai Nyíri Istvánnak 
1922-ben, néhai Nyíri Istvánnénak 
1929-ben történt váratlan halála 
nemcsak gyermekeit, de az egész 
vármegyét megrendítette. 

Nyíri István-díj
alapítása

vállalkozóknak

Június 27-én döntött az Észak-
alföldi Regionális Fejlesztési Ta-
nács a magyar forrásból származó 
pályázati alapok – a TEKI, a CÉDE, 
a LEKI és a TEUT szétosztásáról. 
Szeifert Ferenc, Berettyóújfalu 
polgármestere a Berettyóújfalui 
Kistérségi Társulás elnökeként is 
elégedetlenségének adott hangot 
a július 5-én tartott városi testületi 
ülésen, amikor a döntésről tájékoz-
tatta a berettyóújfalui képviselőket. 
A polgármester újságunknak is el-
mondta, a pályázati források közül a 
legnagyobb tételnek számító LEKI-
ből (a leghátrányosabb települések 
kiegyenlítő forrása) Hajdú-Bihar 
megyében az öt leghátrányosabb 
kistérség lakosság számarányosan 
juthatott forráshoz. A Berettyóúj-
falui kistérséget ebből 213 millió 
forint illette meg. Ezért a fejlesztési 
tanács döntését nálunk is hason-
lóan a többi kistérséghez hosszas 
előkészítő munka előzte meg, 
számos alkalommal egyeztetett a 
Berettyóújfalui Kistérségi Tanács a 
ránk eső összeg felhasználásáról. A 
29 település egyetértésben két hatá-
rozatban is rögzítette, hogy milyen 
felosztást javasol a térségbe jutó 
pénzre. Ezt követően a megyében 
működő, a kistérségi társulások 
elnökeiből álló, úgynevezett kis-
térségi fórumon is jóváhagyták e 
döntéseket. Ez a folyamat az Észak-

alföldi Régió mindhárom megyé-
jében lezajlott, és egységes elvek 
alapján történtek a felosztások. 
Ezért volt megdöbbentő, és lehet 
úgy is mondani, hogy a kistérségek 
felháborodása kísérte a fejlesztési 
tanács döntését, ami szinte köszönő 
viszonyban sincs azzal, amiben a 
kistérségi tanácsok megegyeztek, 
illetve amit a megyei kistérségi 
fórumok javasoltak a fejlesztési 
tanácsnak a pénzalapok elosztásá-
ról. Teljesen felborították az általuk 
rögzített irányelveket – mondta el 
Szeifert Ferenc polgármester. A mi 
kistérségünkben ez azt jelenti, hogy 
a leghátrányosabb kistérségeknek 
jutó támogatásból hat települést 
– akik nyilván maguk sem tartot-
ták be a megállapodást – plusz 
pénzekhez juttattak, míg nyolc 
települést teljesen kizártak, tehát 
semmilyen támogatást nem kaptak. 
Azt már csak halkan jegyezte meg 
a polgármester, hogy a kivételezett 
hat településből öt kormánypárti 
vezetésű. És ez az eset nem egyedi, 
ezért nagy a felháborodás az egész 
régióban. Hiszen nem egységesen 
vették figyelembe a települések, az 
ott élő emberek igényeit, érdekeit. 
Közelebbről városunkat ez úgy 
érinti, hogy míg a hat benyújtott 
pályázatunkból a kistérségi tanács, 
illetve a kistérségi fórum is négy 
pályázatot támogatott, addig csupán 

egyet részesített a régiós fejlesz-
tési tanács pozitív elbírálásában, 
nevezetesen a Bessenyei György 
Szakközépiskola kultúrépületének 
felújítását. Az útfelújításokra be-
adott pályázatokat (a Bocskai, 
a Nadányi, az Erkel utcák) el-
utasították. A bölcsőde bővítési 
programra és a gyermekmedence 
felújítására vonatkozó pályázatok 
szintén kimaradtak a támogatás-
ból. A polgármester véleménye a 
fentiekkel kapcsolatosan az, nem 
lehet ilyet tenni, hiszen ellentét-
ben a beharangozottakkal olyan 
kicsi fejlesztési források állnak 
rendelkezésre Magyarországon, 
hogy jó lenne azokat a lakosság 
valós igényeinek megfelelően és 
érdekeiket egységesen figyelembe 

véve felhasználni. Végül azt is hoz-
zátette, az ÖNHIKI (az önhibáján 
kívül forráshiányos települések) 
támogatására benyújtott pályáza-
tukat, amelyet eddig még minden 
évben támogattak, is elutasították. 
Míg tavaly még 180 millió forint 
kiegészítő forrásigényüket ismert 
el jogosnak a központi költség-
vetés, addig idén egy fillért sem 
kaphattunk. Hivatalosan eddig még 
nem indokolták, miért. A polgár-
mester ennek következményeit is 
előrevetítette: ez azt jelenti, ahhoz, 
hogy a város fenntarthassa magát, 
ismét költségvetési szigorításokra 
lesz szükség, ami sajnos további 
egzisztenciákat, munkahelyeket 
veszélyeztet majd. 

L. M.

A Bihari Hírlap 2006. július 14-i számában olvashattuk, hogy 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata az Önhibáján kívül hátrányos 
helyzetű települések számára meghirdetett pályázat (ÖNHKI) első 
ütemében 160 millió 187 ezer forint támogatást kapott. Erről a jó 
hírről Gyula Ferencné, a térség országgyűlési képviselője tájékoz-
tatta az újságon keresztül az olvasókat. Azt is hozzátette, öröm és 
siker ez a városnak, de számára is, mert sok munkája fekszik e 
döntés eredményében. Sajnos a napokban arról értesültünk, hogy 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata az idei ÖNHIKI-s pályázaton 
az első félévben egyetlen forintot sem kapott. Az egyébként is nehéz 
helyzetben lévő város ezzel még nehezebb, szinte megoldhatatlan 
helyzetbe került. Elgondolkodhatunk azon, ha a sikernek van gaz-
dája, a kudarcnak miért nincs.

Dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő

Egy rossz hír

Elégedetlenek a kistérségek

Fotó: 
Kari

Fotó: Kari

A kapott pénzből
felújítják
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Még nincs nyári szünet a város 
önkormányzatánál, július 5-én tar-
tották soron következő ülésüket. 
Szeifert Ferenc polgármester írásos 
jelentésében tájékoztatta a képviselő-
testületet arról, hogy szerződéseket 
kötöttek bérleti díj fizetésére a 
város fenntartásában lévő általános 
iskolákban működő alapítványi 
művészetoktatási intézményekkel. 
Az Önkormányzati és Terület-
fejlesztési Minisztériumtól 935 
ezer forintot kapott a város a helyi 
közforgalmú közlekedés normatív 
állami támogatásaként. Megküldték 
minden oktatási intézménynek a 
testület által nemrégiben elfogadott 
Önkormányzati minőségirányítási 
programot, valamint a Közoktatási 
fejlesztési tervet is. Nem nyert 
támogatást a Térségi Integrált Szak-
képző Központ kiépítésének szakmai 
megalapozására benyújtott pályáza-
tuk. A központi háziorvosi ügyelet 
társulási megállapodásának szövegét 
valamennyi, a társulásban résztvevő 
önkormányzat jóváhagyta és aláírta. 
Támogatást nyert a Területi Kórház 
rehabilitációs és krónikus ágyszá-
mának növekedését eredményező 
struktúra-módosításra benyújtott 
pályázat. Megkötötték az ellátási 
szerződést az Érted-Együtt Szociális 
Egyesülettel a támogató szolgáltatás 
végzéséhez, és az ehhez szükséges 
gépjárművet is megvásárolták. Az 
OTP Bank Nyrt. engedélyezte a 
2007. évi likviditási hitelkeret meg-
emelését, és az ezzel kapcsolatos 
szerződésmódosítás is megtörtént. 
A polgármester az írásos jelentés 
mellett szóban beszámolt az előző 
heti, városunkban rendezett nagy-
szabású tűzoltóversenyről, valamint 
arról, hogy közelmúltban részt vett 
Ausztriában egy rendezvényen, ahol 
öt ország hét települése a testvérvá-
rosi kapcsolatok erősítése céljából 
találkozott, és ennek eredménye-
ként közös pályázat benyújtásáról 
is döntöttek a fiatalok kölcsönös 
oktatásának támogatására. 

A polgármesteri jelentés el-
fogadását követően a város köz-
alapítványainak: a Berettyóújfalu 
Város Sportjáért Közalapítvány, a 
Berettyóújfalu Városért Alapítvány 
és az Önfenntartás Közalapítvány 
2006. évi munkájáról tájékozódhat-
tak a képviselők a közalapítványok 
kuratóriumi elnökeinek jelenlé-
tében. A testület tudomásul véve a 
beszámolókat, köszönetet mondott 
a Berettyóújfalu Város Sportjáért 

Közalapítványt eddig vezető és most 
leköszönő Ferenczi Kálmán kurató-
riumi elnök munkájáért, aki helyett 
Kovács Zoltán látja el a továbbiak-
ban az elnöki teendőket. 

A város ciklusprogramja

Módosították az önkormányzat 
2007. évi költségvetési rendeletét, 
majd a 2007-től 2010-ig tartó ön-
kormányzati ciklus gazdasági és 
fejlesztési programjáról tárgyaltak. 
A ciklusprogram bevezetéséből 
megtudjuk, hogy a város összehan-
golt és priorizált fejlesztési terveinek 
legfőbb dokumentuma. Egy város 
jelene és jövője elsődlegesen az itt 
élő emberek elégedettségének függ-
vénye. Minden önkormányzati fej-
lesztési gondolat, minden tevékeny-
ség fő vezérfonala ezért a társadalmi 
és gazdasági környezet érdekeinek 
szem előtt tartása kell, hogy legyen. 
Ennek alapján Berettyóújfalu város 
jövőképe a ciklusprogram szerint: 
„Berettyóújfalu vonzó várossá fej-
lesztése, amely kellemes lakóhelyet, 
ösztönző gazdasági környezetet 
teremt polgárainak, utat nyitva az 
új kezdeményezéseknek.” A prog-
ramban a város fő adottságainak, 
erősségeinek és lehetőségeinek is-
meretében meghatározásra kerültek 
az egyes tématerületek – a hosszú 
távon fenntartható és kiszámítható 
intézményrendszer működtetése és 
az ehhez kapcsolódó kistérségi sze-
repkör erősítése, településfejlesztés, 
ifjúság, sport és közművelődés, 
gazdaságfejlesztés, városmarketing 
– négy évre szóló fejlesztései. A 
dokumentum részletesen felso-
rolja a következő négy év kiemelt 
feladatait a város intézményeinek 

fenntartásában, és számos konkrét 
fejlesztési célt határoz meg: például 
a városközpont rehabilitációját, 
parkfenntartást és parkgondozást, 
az üzleti és hivatali negyed to-
vábbépítését, az infrastrukturális 
fejlesztések között kiemelten kezeli 
a mezőgazdasági utak felújítását, a 
várost elkerülő, a mezőgazdasági 
gépjárművek közlekedését biz-
tosító útszakasz megépítését. Új 
sportcsarnokot terveznek építeni a 
Morotva-ligetben, és ugyancsak itt 
sportszálló és ifjúsági tábor létesí-
tését is támogatnák. De szerepel a 
ciklusprogramban a BUSE-pálya 
fejlesztése, az idegenforgalom-, 
termálfürdő-fejlesztés, wellness 
szálló építése és turinform iroda 
létrehozása Berettyóújfaluban. A 
gazdaságfejlesztési célok közül ki-
emeli a már meglévő vállalkozások 
és a potenciális befektetők műkö-
dési feltételeinek javítását, vállal-
kozásbarát környezet kialakítását. 
Ugyancsak a fejlesztési célok között 
szerepel egy kistérségi oktató-képző 
centrum létrehozása a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola teljes körű 
külső és belső felújításával, több-
funkciós terek, illetve sportudvar lé-
tesítésével. Az oktatási intézmények 
eszközfelszereltségének javítása, a 
Városi Zeneiskola teljes körű belső 
felújítása, kamaraterem kialakítása. 
A térség szakképzési struktúrájának 
korszerűsítése, tekintettel a korszerű 
tanműhelyek építésére.

A képviselők hosszasan tár-
gyaltak a programról, egyönte-
tű vélemény volt, hogy átfogó, 
nagyívű dokumentuma a város 
fejlesztésének, de a kérdés az, hogy 
mi valósulhat meg ezekből a forrá-
sok szűkösségében. Szeifert Ferenc 

polgármester hangsúlyozta, minden 
politikai erőnek segítenie kell a 
megvalósulásban, és mennél több 
embert, civileket, vállalkozókat be 
kell vonni a tervek realizálásába. 
Dr. Vitányi István országgyűlési 
képviselő pedig azt javasolta, mind-
ezek mellé Újfalunak ki kellene egy 
olyan programot találnia, ami csak 
itt van, ami egyedi, és vonzóvá tudná 
tenni a várost. Az is szóba került 
a napirendi pont kapcsán, hogy a 
térségi rendezvényeket egyeztetni 
kell, és egy rendezvénynaptárban 
megjelentetni azokat.

A ciklusprogram elfogadását 
követően az önkormányzat második 
félévi munkatervét tárgyalták meg 
a testület tagjai, és nagyvonalakban 
meghatározták az év hátralévő 
képviselő-testületi üléseinek napi-
rendjét.

Ezután a korábbi önkormányzati 
döntésnek megfelelően a közal-
kalmazottak létszám-leépítésének 
rendezéséhez pályázat benyújtásáról 
döntöttek a központi költségvetés-
hez. A központi hozzájárulási igény 
összesen 129 millió 612 ezer forint 
városi szinten. A Vass Jenő Óvoda 
és Bölcsődében 6,5 fő, a József Attila 
Általános Iskolában 1 fő, a Széche-
nyi-iskolában 4 fő, a Rákócziban 
2,5 fő, a Hunyadi-iskolában szintén 
2,5 fő, a Területi Kórházban 32 fő, 
a polgármesteri hivatalnál pedig 1 
fő álláshelye szűnik meg e határozat 
következtében. Engedélyezték az 
Eötvös József Szakképző Intézet-
ben, hogy a következő tanévben a 
felnőttek szakközépiskolájában a 
maximális osztálylétszámot 20%-kal 
lépjék túl.

Támogatta a testület, hogy a 
város önkormányzata nyilvános ver-
senytárgyalás útján bérleti szerződést 
kössön a bakonszegi Hídköz Tanyai 
Tanüzem bérbeadására, illetve érté-
kesítse az ott lévő gépeket, eszközö-
ket szintén versenytárgyalás útján. A 
bérleti szerződés időtartama 5 év, a 
bérleti díj induló összege 250 ezer 
Ft plusz áfa/év lesz. Majd további 
ingatlaneladásról és ingatlancseréről, 
valamint zárt ülésen népjóléti ügyek-
ben határoztak. Végül a különfélék 
napirendi pontjában ismét szóba 
került a városi közlekedés, az utak 
felújításának, illetve a járdák építé-
sének szükségessége, a közvilágítás 
hiányosságai, illetve a Fényes-Ház 
Gondozószolgálatnál megemelt térí-
tési díjak miatt benyújtott kérelmek 
kezelése. 

Ülést tartott az önkormányzat

Pályázó település Pályázat címe Támogatási összeg
� Berekböszörmény  Művelődési Ház épület  --------------------- 7 326 000

Községi Önkormányzat felújítása I. ütem
� Berettyóújfalu Város Bessenyei György  --------------------------32 621 600

Önkormányzata Szakközépiskola
 kultúrépületének felújítása
� Biharkeresztes Város  Arad utca útburkolatának  16 006 244

Önkormányzata felújítása
� Biharkeresztes Város Szivárvány Óvoda felújítása ---------------19 834 522

Önkormányzata
� Bojt Község  Óvodafelújítás, korszerűsítés --------------10 836 000

Önkormányzata
� Csökmő Nagyközség Csökmő Széchenyi utca  -------------------33 615 030  

Önkormányzata szilárd útburkolatának kialakítása
� Esztár Község  Alapinfrastruktúra fejlesztése 4 950 000 

Önkormányzata az Esztári Általános Iskolában
� Furta Község Általános iskola akadálymentesítése ------ 3 352 032

Önkormányzata Furtán
� Furta Község Tornaterem épület rekonstrukciója -------- 9 287 402

Önkormányzata Furtán
� Gáborján Község Corvin utca útfelújítása ---------------------13 511 919

Önkormányzata
� Hencida Község  Művelődési Ház és Könyvtár --------------- 8 524 639

Önkormányzata épületének felújítása 
� Kismarja Község Kismarja, Bocskai utca szilárd  ------------ 3 000 000

Önkormányzata útburkolatának felújítása
� Kismarja Község Kismarjai Idősek Otthona ------------------- 2 785 180

Önkormányzata nyílászáróinak cseréje
� Komádi Város Csillagos Iskola felújítása  -----------------30 266 496

Önkormányzata Komádiban
� Komádi Város Az Emeletes Iskola udvarának ------------- 4 159 680

Önkormányzata  rekonstrukciója Komádiban
� Komádi Város Arany János utca szilárd -------------------- 4 563 404

Önkormányzata útburkolatának kiépítése
� Községi Önkormányzat Az oktatáshoz kapcsolódó fejlesztés  -----18 147 165

Körösszakál Körösszakálban
� Községi Önkormányzat Humán infrastruktúra fejlesztés  ----------- 3 252 300

Körösszakál Körösszakálban
� Községi Önkormányzat Ravatalozó épületének felújítása ----------- 5 552 218

Körösszakál
� Magyarhomorog Községi  Magyarhomorogi alapfokú oktatást  ------- 6 256 817

Önkormányzat biztosító intézmények modernizációja:
 általános iskola nyílászáró cseréje
� Magyarhomorog Községi Magyarhomorog Községi Szociális  ------- 1 361 737

Önkormányzat Szolgáltató Központ korszerűsítése:
 elhasználódott nyílászárók korszerűbbre
 történő cseréje
� Magyarhomorog Községi Külterületen meglévő termelő  ------------- 3 125 731

Önkormányzat infrastuktúrális hálózatok korszerűsítése:
 Magyarhomorogi 016 hrsz.-ú úthoz
 és a Lenin utcához csatlakozó 
 sárrázók útépítése
� Mezőpeterd Község Mezőpeterd oktatási intézményeinek  ----- 6 797 349

Önkormányzata fűtéskorszerűsítése
� Mezősas Község Háziorvosi rendelő és az anya- és  --------11 267 008

Önkormányzata gyermekvédelem épületének felújítása és   
 eszközbeszerzése Mezősason
� Nagykereki Község 9 személyes gépjármű beszerzése  --------- 5 180 000

Önkormányzata a tanyagondnoki szolgálat részére
� Nagykereki Község Nagykereki, Damjanich utca útépítése ---20 796 636

Önkormányzata
� Told Község Jókai utca útburkolatának felújítása ------- 1 349 918

Önkormányzata
� Váncsod Község Meglévő belvízelvezető rendszer  --------16 850 000

Önkormányzata rekonstrukciója, felújítása a Tulipán,
 Honvéd, Hunyadi és Széchenyi utcákon

 Összesen 304 577 027

Kedves Bihariak!
Örömünkre szolgál, hogy közös munkánk újabb eredményeként a 

besorolás szerint leghátrányosabb Berettyóújfalui kistérség 18 települése 
304 577 027 Ft összeget nyert az Észak-alföldi Régió decentralizált 
pályázati alapjából. 

Azért dolgozunk, hogy az Önök elképzelései megvalósuljanak, hogy 
egy fejlettebb Biharban élhessünk. Az avató ünnepségekig még sokszor 
találkozunk! Folyamatos pályázati lehetőségekkel egyenletes fejlődést 
biztosítunk Bihar településeinek!

Tisztelettel, baráti üdvözlettel:
Gyula Ferencné

országgyűlési képviselő

Nyílt levél
az országgyűlési képviselőtől

Az alkoholizmus betegség. A 
betegnek felépülése érdekében segít-
ségre van szüksége. Az intézményes 
bentlakásos kezelés alapja az absz-
tinencia elérése, a csoportterápiában 
való részvétel, a problémamegoldó 
készség fejlesztése. A csoportos 
beszélgetések mellett fontos szerepet 
kapnak az előadások is a betegség-
tudat kialakításában. Az alkoholbe-
tegeknél jól strukturált napirendet, 
életvitelt kell kialakítani. Az intézet-
ből elbocsájtott betegek utókezelési 
programokban vesznek részt. Célunk 
a beteg saját józanságára, önbecsülé-
sére, önmagában vetett hitére, mások 
szeretetének elérésére, saját jövője 
felépítésére felhívni a figyelmet. De 
mi van akkor, ha az intézeti kezelés 
befejezése után nincs munkahelye, 
nincs családja, nem megfelelő az 
egészségi állapota, ha szövődmé-
nyes betegségek sorával küszködik, 
ha nincsenek segítő kapcsolatai? 
Az Önfenntartás Közalapítvány 13 
éve működik Berettyóújfaluban. A 
Kisfaludy utca 7-9. szám alatt, két 
házban 11 férőhelyes védett szállást 
hozott létre Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata a Területi Kórház 
pszichiátriai osztályával dr. Parádi 
Levente osztályvezető főorvos és 
munkatársai kérésére. A közalapít-

Az alkoholbetegek utókezelése Berettyóújfaluban

ványt hét kuratóriumi tag és három-
tagú ellenőrző bizottság irányítja. A 
szálló lakói a pszichiátriai osztály 
nappali szanatóriumában folyamatos 
orvosi kezelést, a kórháztól ebédet és 
vacsorát kapnak, és részt vesznek a 
munkaterápiás munkában is, ameny-
nyiben nincs munkahelyük.

Minden héten egyszer csoporto-
san megbeszéljük az elmúlt hét ese-
ményeit, problémáit. Megpróbálunk 
segíteni abban is, hogy családjukkal 
felvegyék a kapcsolatot. Segítjük 
őket megtanítani a beosztásra, az 
emberhez méltó mindennapi élet 
kialakítására. Közösen tartjuk meg 
ünnepeinket, odafigyelünk arra is, 
hogy kövessék társadalmi életünk 
változásait, tudjanak Berettyóújfalu 
életéről. 

2006-ban a szállónak 16 lakója 
volt. Új beköltöző 9 fő, elköltözött 
6, meghalt 1 fő, várakozó listára 

kerültek 9-en, a várakozó listáról 
bekerültek 6-an. A szálló teljes 
telítettsége a téli hónapokban van. 
Jelen időszakban a szállóban 10 
ember tartózkodik. Visszaesés miatt 
osztályos ellátást négyen kaptak. 
Lakóinkra jellemző a halmozott be-
tegségek előfordulása: szív-érrend-
szeri, látásproblémák, reumatikus, 
ízületi problémák, saceres betegség, 
erőtlenség, gyengeség. 40-50 éves 
korú 3 lakó, 50-60 éves 6 fő és 
60-70 éves kor között van 1 lakó. 
Életkorának megfelelően egynek 
van nyugdíja. Szociális járadékból 
él 4 fő. Az ott lakók családi segítség 
nélkül élnek, mert vagy nem tudnak, 
vagy nem akarnak segíteni rajtuk. 
Félretett pénzük nincs, járadékaikat 
havonta kapják meg, és el is költik. 
Gyakoriak a tartozások. Megélheté-
sükhöz, az önálló emberhez méltó 
életre jelenleg nincs lehetőségük. 

Ezért szorulnak a mi segítségünkre. 
A pályázatok nagy részében mint 
közalapítvány nem vehetünk részt. 
A lakhatás havi díja 12.500 Ft. 
Ebből rendezzük kiadásainkat. Az 
új tagok jelentkezésénél a lakókat is 
megkérdezzük, különös tekintettel 
a visszaesőkre. Legtöbb problé-
mánk a beilleszkedési zavarokkal 
van. Rendetlenség, cigarettázás. 
Kizáró ok: az italozás, az agresszív 
magatartás, a havi díj nem fizetése. 
Szeretnénk azonban ideiglenes 
otthonukat széppé, elfogadhatóvá 
tenni. Reméljük, hogy a város önkor-
mányzata támogatni fog bennünket a 
szennyvíz bekötésében is. Az épület 
állagát is óvni kellene. Köszönjük a 
város lakóinak, a református egyház-
nak, az MSZP ifjúsági tagozatának 
a segítségét, a ruhaadományokat. 
Jól jön a támogatás férfi ruhákban, 
ágyneműkben, bútorokban is. Külön 
szeretném megköszönni Nemesné 
Erzsike néninek a segítségét, aki a 
lakótelep egy részéből a lakóktól 
rendszeresen étkészletekkel, poha-
rakkal, ruhákkal támogat minket, 
és a nyugdíjas kórházi dolgozók is 
a napokban segítettek bennünket. 
További támogatásukat is kérjük és 
köszönjük.

Béres Béláné kuratóriumi elnök

A Bessenyei György Szakközépiskola (4100 Berettyóújfalu, 
Honvéd u. 9-11., telefon: 54 402-094, 54 500-165) a 2007/2008-as 
tanévre várja az érdeklődő érettségizett fiatalok jelentkezését az alábbi 
szakmai képzésekre:
Szakma megnevezése képzési idő OKJ-s szám
Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens 1 év 54 149902
Számítástechnikai szoftver-üzemeltető 1 év 52 464103
Vendéglátó technikus 2 év 52 782202
Multimédia fejlesztő 2 év 54 840901
Számítástechnikai programozó 2 év 54 464104

Jelentkezni lehet a kérelem és az érettségi bizonyítvány másolat 
benyújtásával augusztus 15-ig. A részletekről érdeklődni lehet az 
iskola igazgatójánál.

Kocsis Ferenc igazgató

Érettségizett fiatalok,
figyelem!

Fotó: Kari

Fotók: Kari

A városközpont rehabilitációját is tervezik
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A világ gyorsan fejlődik.
15 évvel ezelőtt azért dolgoztam, hogy legyen távhívásos telefon 

a kézi dugdosós helyett. Ma már csak az internet miatt van vezetékes 
vonalunk.

A világ elrohan mellettünk, csak azt vesszük észre, hogy egyre több 
munkahely szűnik meg, egyre többen költöznek el. Lemaradtunk, a 24. 
órában vagyunk.  Az igazi elmaradásunkat a korszerű tudás hiánya jelen-
ti. Hiányzik gondolkodásunkból a tudatos, átgondolt tervezés, a jövőbe 
tekintés. Mának szóló látványberuházásokat valósítunk meg, pedig a mai 
kor már a fenntartható fejlődésről szól. Nyugaton rájöttek, ha mindenki 
beköltözik a városba, akkor a vidéket felveri a gaz, jönnek a medvék meg 
a farkasok. Ők tudják, hogy jó vidéken élni, ha van megélhetés, ha megfe-
lelőek a szolgáltatások. Az Unió azt várja tőlünk, hogy az általa nyújtott 
támogatásokból munkahelyek teremtődjenek, javuljon az élet minősége.

Volt miniszter, aki a vidékfejlesztést a nagy gépek vásárlásának és a 
Ferencváros támogatásának szentelte. Eddig általános volt a gyakorlat, 
hogy akik valamilyen támogatást kaptak, nagy terepjárókat vásároltak, 
hogy közlekedni tudjanak a gödrös utakon, most inkább megjavítjuk az 
utakat, hogy a kis Suzukik is haladhassanak.

Gráf József miniszter fiatal, képzett szakemberekre bízta a minisztéri-
umban a vidékfejlesztési területet. A rendszerváltozás óta először látszik, 
hogy az ígéretek mellé pénz is lesz. A nagy összegű keret azonban csak 
lehetőség. Ma már nemcsak jó pályázatot kell írni, hanem gazdaságos, fej-
lesztő hatású beruházásokra kell fordítani a pénzt. Ahhoz, hogy a dolgok jó 
irányba változzanak, korszerű szemléletre, más módszerekre van szükség, 
a valódi teljesítmény számít. Azt tapasztaltam, hogy itt is élnek felkészült 
fiatalok, akik értik a világ történéseit, és felelősséget éreznek gyermekeik 
jövőjéért. Ezért vállaltam a vidékfejlesztési iroda vezetését.

A vidékfejlesztés korszerű elveit a vállalkozók, civil szervezetek és 
önkormányzatok együttműködése, önálló kezdeményezése, közös terve-
zése, a helyben születő döntések jelentik. A módszertant a Glatz Ferenc 
és Csatári Bálint nevei fémjelezte munkacsoport dolgozta ki. A cél, hogy 
minél többen jussanak munkához, megélhetéshez, az emberek érezzék jól 
magukat a lakóhelyükön. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
nem old meg rövid idő alatt minden problémát, de elindít olyan folyama-
tokat, amelyeknek nem csak gyermekeink lehetnek a haszonélvezői.

Nem a múlt, nem a jelen, a jövő az, ami igazán számít!
Karalyos Géza

Postaládánkba érkezett
Vidékfejlesztés: a jövő az, ami számít

Az Igazgyöngy Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény szép 
tanévet zárt. A Berettyóújfalu-
ban, Mezősason, Körösszakálban, 
Magyarhomorogon, Komádiban 
és Biharkeresztesen működő mű-
vészeti iskola tanulói több mint 400 
díjat nyertek különböző hazai és 
nemzetközi gyermekrajz pályázato-
kon. A világ 14 országában kerültek 
a győztesek közé. Japánban több 
pályázaton is, Indiában, Koreá-
ban, Bangladesben, Ukrajnában, 
Oroszországban, Szlovéniában 
kétszer, Romániában, Csehország-
ban, Lengyelországban többször 
is, Macedóniában, Finnországban, 
Törökországban, Franciaország-
ban, Görögországban sikerrel sze-
repeltek. A hazai pályázatokon 
több fődíjat is kapott kiemelkedő 
munkájáért az iskola.  

Az idei év Igazgyöngy Díjait, 
melyet minden évben a legsike-
resebben versenyző gyermek kap, 
Pálfi Viktória Biharkeresztesről és 

Évértékelés a művészeti iskolában
Szentmiklósi Ágnes Berettyóújfa-
luból nyerte. 

Ebben a tanévben a kistérségen 
kívül Budapesten, az Alternatív 
Közgazdasági Gimnáziumban és a 
Gyermekek Házában rendeztek ki-
állításokat. Készült TV- (TV-taxi) 
és rádiófelvétel (Magyarországról 
jöttünk) az iskola tanulóival, ta-
náraival, több újság mutatta be az 
iskolában folyó oktató-nevelőmun-
kát, illetve az iskola eredményeit.  
(pl. Budai Polgár, Heti Válasz, 
Népszabadság,)

Több internetes honlap használ-
ta fel a gyerekek rajzait illusztráció-
ként (pl. Bebbo, Rubeus Egyesület). 
Két alkalommal külföldi delegáció 
járt az iskolában, áprilisban Finn-
országból, májusban a határ menti 
országokból és Lengyelországból. 

Az iskola tanárai, tanulói Finn-
országba, Portugáliába utazhattak 
nemzetközi találkozókra.

Tanár továbbképzési prog-
ramjaik iránt továbbra is nagy 

az érdeklődés, az idén Szerbia, 
Szlovákia, Románia pedagógusai 
tanulhatták a módszerek, technikák 
alkalmazását. Az OM integrációs 
programjának részeként megjelent 
„Nézzünk körül együtt!” c. könyv 
is az iskolához kapcsolódik. 

A nyár során több gyermek 
vesz részt munkája jutalmaként 
táborozáson – ketten a győztesek 
találkozóján, Németországban, hét 
gyermek pedig hazai alkotótábo-
rokban.   

A nevelőtestület

Újra vetélkedtünk

A Területi Baleset-megelőzési 
Bizottság és a Gyermekkert Tag-
óvoda közös szervezésében június 
7-én újból megrendezésre került a 
hagyományos családi közlekedési 
vetélkedő.

Évtizedek óta nagy hangsúlyt 
fektetünk a biztonságos közleke-
désre nevelésre. Óvodánk a 47-es 
főút mellett helyezkedik el, így 
gyermekeink fokozott veszélynek 
vannak kitéve. Ez az esemény töb-
bek között alkalmas arra is, hogy 
a szülők figyelmét ráirányítsa a 
szabályos közlekedésre nevelés 
fontosságára, hogy mi mindent 
tehetünk, tehetnek a gyermekbal-
esetek elkerülése érdekében. 

Mint hosszú évek óta, most is a 
Berettyóújfalui Rendőrkapitányság 

munkatársai, Sass András Csaba 
alezredes, a közlekedési osztály 
vezetője, a TBB titkára, Lakatos 
Csaba és Farkas Attila törzsőrmes-
terek támogatásával és kitűnő szer-
vezésével zajlott a rendezvény.

A 21. alkalommal megrendezett 
vetélkedőre 15 család nevezett be. 
A gyermekek és a felnőttek egy-
aránt számot adhattak elméleti és 
gyakorlati tudásukról: I. helyezést 
ért el a Petrik család, II. helyezett a 
Finta család, III. helyezett a Nagy 
család lett.  Mindnyájuknak gratu-
lálunk a szép teljesítményhez. Kö-
szönjük a TBB és a Berettyóújfalui 
Rendőrkapitányság támogatását és 
segítségét.

A Gyermekkert Tagóvoda
nevelőtestülete

Ki ne tudná folytatni ezt a köz-
ismert dallamot különösen most, a 
nyár kellős közepén!

Az iskolás gyerekek utolsó 
hangos kiáltása a Vakáció lehetett, a 
következő pedig: Irány a strand!

Mert bizony ez magában hor-
dozza az igazi felüdülést, a játszás 
örömét, a gyerekek véget nem érő 
nevetését és mindazt, ami még 
kellemesebbé teszi nyári pihenésü-
ket. Hiszen emlékezzen mindenki 
vissza csak saját gyermekkorára! 
Azokra a csintalan évekre, amikor 
pajtásainkkal kezet fogva hatalma-
sat ugrottunk a medencébe, és a 
felcsapó habok között nem láttuk 
barátainkat, és csak kergetőztünk 
a vízben! Akkor úgy éreztük, nem 
számít a külvilág, a szülők aggódó 
kiáltásai, hisz a víz simogatásában 
minden „zavaró” tényezőt kiik-
tattunk.

Lehet, sőt biztos, hogy sokat 
változtak a mai gyerekek, mégis 
abban bizonyos vagyok, hogy ezt 
az érzést ők is ugyanolyan szenve-
déllyel élik át.

Régi emlékeimet szerettem 
volna én is felidézni, amikor el-
látogattam a helyi strandra, ahol a 
lakosság minden rétege képviseltet-
te magát. Délelőtt lévén még nem 
volt olyan magas a látogatottsági 
mutató, de a pénztáros elmondása 
alapján egy-egy hétvége alkalmával 
akár 700-800 főre is emelkedik a 
fürdőzők száma. A városi strand 
minden korosztály igényeit kielé-
gíti. A gyógyvizes ülő- és pihenő-
medence leginkább az idősebbek 
kedvelt helye lett, ahol enyhülést 
találnak mozgásszervi megbete-
gedéseikre. A langyos medence 
körül kisgyerekek zsivajára lettem 
figyelmes. Közelebb lépvén láttam 
csak, hogy úszásoktatás folyik. 
Balázs bácsi, az úszómester kellő 

„Jaj, úgy élvezem én a strandot…”

szakértelemmel és türelemmel, 
szeretettel igazgatja a gyerekek 
bizonytalan kéz- és lábcsapásait, 
akik kellő kitartással küzdenek a víz 
sodrása ellen, és hol előbukkan kis 
buksijuk, hol észrevétlenül suhan-
nak a víz hullámaiban. A medence 
szélén egy-egy anyuka odakiáltja 
gyerekének: Lassan Dávidka, (…), 
csak óvatosan!

De Dávidka, mint aki meg sem 
hallotta a féltő szavakat, úszó-
szemüvegét feltéve egy hatalmas 
lélegzetvétellel a víz alá bukik, 
majd hamarosan fülig érő mosollyal 
kukucskál ki a vízből.

Nincs is ennél praktikusabb ki-
kapcsolódás egy gyereknek, mikor 
játszás közben szinte saját maga is 
alig veszi észre, hogy már egyedül 
is képes egyik bójától a másikig 
úszni. A forró, nyári napok alatt a 
fürdőzők szomjúsága a határérték 
fölé emelkedik, ami nem gond, 
hisz a medencék körül büfék kí-
nálják hűtött italaikat. A kellemes 
környezet, a fákkal dúsított terület 
mindenkiben a tisztaság, megnyug-
vás érzetét kelti. Nem csak lubic-
kolhatnak itt a vendégek, a helyszín 
alkalmas a délutáni napozásra, egy 

szórakoztató tollasozásra is. Persze 
előfordulhat, hogy a nyári napokat 
hűsítő zivatarok zavarják meg, de 
ez sem jelent problémát, mert a 
benti uszoda impozáns épületével 
és tágas befogadóképességével 

2007 tavaszán az Oktatásért Közalapítvány egy pályázatot írt ki, melyre 
2 település iskolája együttes programmal jelentkezhetett. Ez teremtette meg 
a lehetőséget a zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskola és a berettyóújfalui 
József Attila Általános Iskola számára, hogy egy 3 napos tábort szervezhes-
sen. Mindkét iskolából 20-20 tanuló töltött együtt 3 igen tartalmas napot 
a zsákai erdei iskolában. A gyerekek e rövid idő alatt sok-sok élménnyel 
és ismerettel lehettek gazdagabbak. 

A berettyóújfalui diákok biciklivel kerekeztek ki Zsákára. A programok 
között szerepelt: Zsáka nevezetesebb épületeinek megismerése, népdalok 
tanulása Petrucz Jánosné igazgató néni segítségével, természetjárás dr. 
Lisztes-Szabó Zsuzsanna biológus irányításával, tanyalátogatás, kecske-
tej-kóstolás, szekerezés, kézműves foglalkozások Farkas Csabáné Kati 
néni irányításával, a bakonszegi kostemető és juhászati múzeum, illetve 
a Csonka-torony meglátogatása, strandolás, kosárfonás, pokrócszövés, a 
furtai hímzés kipróbálása, hagyományos népi ételek készítése nagymamák 
irányításával. 

Reméljük, diákjaink kellemes emlékekkel és élményekkel tértek haza. 
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki segítségünkre volt 
abban, hogy ez a tábor ilyen színes programokat nyújthatott a gyerekek 
számára.

 Duró József Sándorné és Kurtán Mónika

Hagyományteremtő szándékkal 
2007-ben immár második alka-
lommal rendeztek évfolyamszintű 
találkozót azoknak az öregdiákok-
nak, akik 1982-ben, éppen 25 évvel 
ezelőtt érettségiztek a berettyóúj-
falui Arany János Gimnázium és 
Szakközépiskolában.

Az „Ezüstös Aranyosok” nevet 
viselő rendezvényre június 30-án 
került sor a gimnáziumban. 16 órá-
tól rendhagyó osztályfőnöki órákat 
tartottak az iskola tantermeiben, 
utána díszvacsorán vettek részt a 
meghívott öregdiákok és tanáraik. 
A vacsorát a jelenlegi 11. b osztály 
tanulói tálalták fel. 

Domján János igazgató ünnepi 
köszöntőjét követően jókedvűen 
láttak a finom vacsorához, és véget 
nem érő beszélgetések kezdődtek 
a fehér asztal mellett. Voltak 
olyanok, akik 20-25 éve nem 
találkoztak régi kedves évfolyam-
társaikkal, osztályfőnökükkel vagy 
osztálytársukkal. Együtt idézték a 

régi eseményeket, kirándulásokat 
vagy éppen a dolgos hétköznapo-
kat, egy-egy emlékezetes tanóra 
hangulatát. 

Jó volt emlékezni, idézni a 
fiatalság múló pillanatait. A 100 
vendég 10 órától hajnal kettőig rop-
ta a táncot a Szabó Pál Kollégium 
aulájában, ahol stílusosan elsősor-
ban a ‚80-as évek zenéje szólt. 

Az esemény jövőre az 1983-ban 
érettségizett gimis, egészségügyis 
és közgázos tanulókat gyűjti majd 
egybe egy felejthetetlen baráti 
találkozóra, melyre szintén június 
utolsó szombatján kerül sor. 

A rendezvény szervezői Pappné 
Bói Anna és Darócziné Cseke 
Edit, a gimnázium tanárai voltak. 
A szervezésben partner volt a Di-
ákönkormányzat és a Bihari Alma 
Mater Alapítvány, melynek célja 
a jelenlegi tanulók támogatása és 
a régi diákok kapcsolattartásának 
segítése.

Daróczi Lajosné

Ezüstös Aranyosok

ugyancsak a fürdőzők rendelke-
zésére áll. Ellazulást, felfrissülést 
hivatottak szolgálni még a modern 
felszereltségű álló- és fekvő szolári-
umok is, valamint a szauna kabinja. 
De ha valaki teljes felfrissülést 
szeretne érezni, akkor nyugodtan 
igénybe veheti a fürdő gyógy- és 
frissítő masszázs ajánlatát, ahol 
a kellő gyakorlattal rendelkező 
masszőrök a valódi „átalakulás” 
élményét nyújtják.

Egy idős bácsika, botjait a 
biciklitartójába téve, könnyed 
léptekkel sétál kifelé. Jólesett? 
– kérdezzük érdeklődve tőle. Mire 
az idős ember könnyed mosoly kí-
séretében csupán ennyit válaszol: 
egy-egy ilyen alkalom 3 napra 
szinte visszaadja fiatalságom, 
teljesen megszűnnek az időskorral 
együtt járó bántalmaim.

Deczki Edit

„Három nap veled”

Fotó: Kari
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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

A következő lap
a nyári

szabadságok miatt
augusztus 17-én 

jelenik meg.

Házasságot kötöttek
Június

30.: Balázsházi László Róbert
 Balázs Tünde
30.: Török István Péter
 Nagy Tímea

Elhunytak
Június

22.: Balog Sándorné (1938)
22.: Baranya Gyuláné (1951)
24.: Veress Pál Péter (1943)
25.: Csarkó Imre (1940)
26.: Kovács Sándor (1954)
28.: Vásárhelyi Sándor (1924)
28.: Dorogi Ferencné (1927)

Július
2.: Gógán Ferencné (1929)

FELHÍVÁS
A Nadányi Zoltán Művelődési 

Központ 2007 szeptemberében 
kiállítást rendez levente-emlé-
kekből.

A Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ – mint az 1927-ben átadott 
Levente-ház utódintézménye – vár-
ja egykori leventék tárgyi emlékeit, 
fotóit, könyveit, visszaemléke-
zéseit, egyenruháit, melyekből a 
kiállítást rendezi.

Az emlékek felkutatásához kér-
jük a volt leventék és családtagjaik 
segítségét. A tárgyakat szeptember 
10-ig várjuk a művelődési köz-
pontba. A programról részletes 
felvilágosítás kérhető a művelődési 
központ népművelőitől (Solymosi 
Rudolfné, Lisztes Éva) személye-
sen vagy telefonon (402-014). 

* * *
KONCERT július 21-én a Paro-

la Pinceklubban.

Újra elérkezett a tanév vége, s 
a József Attila Általános Iskolában 
már hagyománnyá vált Diáksport-
köri kirándulást ebben az évben 
is mindannyian nagy izgalommal 
vártuk. Az előző évhez hasonlóan 
Erdélybe vitt az utunk. 

Csütörtök reggel indultunk el 
iskolánk elől az országhatár felé. 
Első túránk a Révi-szoros bejárása, 
s az ott található Zichy-cseppkőbar-
lang megtekintése volt. A „hegy 
gyomrában” lévő látvány felemelő 
érzést nyújtott. Hatalmas cseppkö-
vek fogadtak bennünket, ameddig a 
szem ellát. A rendkívül hangulatos 
barlang különböző termekre volt 
osztva, s mind-mind más nevet ka-
pott a formáknak köszönhetően. A 
legemlékezetesebb a Menny, s párja 
a Pokol nevet viselte. A barlangon 
keresztül csörgedezett egy patak, 
amelyet a szerelem forrásaként (is) 
emlegetnek. Emellett sok érdekes 
információval is gazdagabbak 
lettünk a barlang keletkezését, 
felfedezését illetően. Minden terem 
történetét, élővilágát is megismer-
hettük. A cseppkövek megtekintése 
után elindultunk szállásunk felé, ám 
előtte egy kisebb hegymászás alkal-
mával még gyönyörködhettünk a 
tájban. A kirándulás folytatásaként 
a Király-hágó panorámáját csodál-
hattuk meg, s a bazározók is örömet 
találhattak ebben a kis pihenőben. 
Néhány óra kellemes utazás ré-
vén megérkeztünk a szállásunkra, 
Kalotaszentkirályra, ahol falusi 
vendéglátással foglalkozó csalá-
doknál szálltunk meg. A szobák 
szépek, otthonosan berendezettek 
voltak. Az ételeket nagyon ízletesen 
készítették el, hasonló módon, mint 
itthon, bár kicsit fűszeresebben, s 
olyan gyümölcsöket is megkós-
tolhattunk, melyek nálunk nem 
hétköznapiak. Nagy örömünkre 
kürtős kaláccsal is megkínáltak 
minket. Mondanunk sem kellene, 
de fenségesen finom volt.

A második nap a Havasrekettyei 
vízesést látogattuk meg. A látvány 
mindenkit lenyűgözött, a természet 
csodái megbabonáztak bennünket. 
A szépséges tájkép után - a követke-
ző napra bemelegítésképpen – egy 
rövidebb hegymászás következett, 
majd visszabuszozott a társaság 
a szállásra. Megszabadultunk a 

sáros és elázott ruháktól (sajnos 
az időjárás a kirándulás túlnyomó 
részében nem fogadott minket a 
kegyeibe…), s kis pihenő után 
már Kolozsvár nevezetességeiben 
gyönyörködhettünk. Volt alkal-
munk megtekinteni a város főterén 
elhelyezkedő csodaszép katolikus 
templomot is. Az épület megkapó-
an szép volt, s ahogyan beléptünk, 
a helyiek éppen misére érkeztek. 
Rövid kolozsvári látogatásunkon 
Hunyadi Mátyás szobrát is megte-
kinthettük, visszaemlékezve egyik 
legnagyobb magyar uralkodónkra.

A harmadik reggelen a kirán-
dulás várva várt pontjához érkez-
tünk. Ez volt a TÚRA, amely a 
Bihar-hegységben valósult meg. 
Célunk a Vigyázó nevű (1836 
méter magas) hegycsúcs meghó-
dítása volt, s ebben két tapasztalt 
túravezető segédkezett nekünk. Az 
idő kellemes, sőt, mondhatni meleg 
volt - kivételesen… Bár az út rend-
kívül meredeknek bizonyult, mi 
lelkesen haladtunk egyre feljebb, 
a csúcs felé. Hogy a fáradtságról 
elvonjuk a másik figyelmét, sokat 
kacagtunk, bolondoztunk egymás-
sal s tanárainkkal. A túra közben 
természetesen kisebb pihenőket 
kellett tartanunk. Az út fele után 
egyre jobban hűlt a levegő, s mire 
600 méter fölé értünk, már az eső 
is eleredt. Önmagában ez nem is 
jelentett gondot, ugyanis már hiá-
nyoltunk a zivatart, hiszen mit ér 
egy DSK-kirándulás szakadó eső 
nélkül?! Hiába esett, mi haladtunk 
feljebb és feljebb, s mikor végre 
elértük célunkat, hihetetlen öröm 
áradt szét bennünk. „Legyőztük” 
a hegyet! A magasból lenézni cso-
dálatos érzés volt. Rádöbbentünk, 
hogy a természet örökérvényű és 
igazi csodája az, amit onnan fentről 
láttunk. Most ugyan nem volt hó (az 
enyhe tavasznak köszönhetően), de 
a sok felhő szinte karnyújtásnyira 
mellettünk úszott, egyszerűen 
földöntúli látványt nyújtva. Lefelé 
valamivel könnyebb dolgunk volt. 
Kisebb csoportokra tagolódva, 
egymásba kapaszkodva „léptünk 
le” az „óriásról”. Mire leértünk, a 
busz már várt minket, s fáradtan, de 
mégis feltöltődve indultunk vissza 
Kalotaszentkirályra.

Az utolsó nap is rendkívül iz-

galmasan telt. A kihívást kedvelők 
sziklamászással töltötték el a napot 
Tordán. Aki inkább a meredek lej-
tőket, s a hatalmas túrákat kedvelte, 
a nap folyamán erre is alkalma nyílt 
a hasadék megmászása során. Az 
idő most tényleg nekünk kedvezett. 
A szurdokban pedig függőhidakon 
keresztül haladtunk át a patakon, 
barlangot néztünk meg, s nagyokat 
mulattunk egymás esésein. Felfelé 
haladva természetesen kemény 
megpróbáltatásokon estünk át, sőt 
még a tanár urak is megizzadtak. 
Lefelé jövet pedig nem egyszer 
átestünk egymáson. Egyikőnk 
nagyobbat huppant, mint a másik, 
s versenyt is hirdettünk a „Leg-
többet huppanó” címéért. Majd a 
nap zárásaként szomorúan vettük 
tudomásul, hogy az utunk innentől 
már haza vezet. Ez a négy nap 
felejthetetlen volt mindegyikünk 
számára. Örültünk, hogy ismét 
részt vehettünk egy rendkívül 
izgalmas, testet-lelket felpezsdítő 
kiránduláson.

Köszönetet mondunk kalota-
szentkirályi vendéglátóinknak, 
legfőképpen Kati néninek és csa-
ládjának. A legnagyobb hálával 
azonban tanárainknak tartozunk, 
azaz Tornyi Laci bácsinak, Kiss 
Tamás bácsinak, Hodosán Csaba 
bácsinak, akik fáradtságot nem 
sajnálva újra egy színvonalas ki-
rándulást szerveztek meg nekünk. 
Reméljük, hogy a hagyományt 
folytatva jövőre is hasonló izga-
lomban és élményben lesz részünk 
– az előzetes elképzelésekben bízva 
– ismét Erdélyben.
A József Attila-iskola DSK csapata

Hegymászós túra a tanév végén

A Wing Tsun a legnépszerűbb 
kung fu irányzatok egyike. Világ-
hírét az egyik legnagyobb harcmű-
vésznek, Bruce Lee-nek köszönheti, 
aki ezt a stílust gyakorolta, és ezen 
irányzat alapjaira építve alkotta 
meg saját küzdőstílusát. Magának 
a stílusnak a megalapítása egy kínai 
apáca nevéhez köthető, ezért olyan 
technikákat (ütéseket, rúgásokat) 
alkalmaz, amelyek segítségével 
egy nő, illetve egy gyengébb férfi is 
képes megvédeni önmagát. A stílus-
nak a jelentése örök tavasz, amely 
arra is utal, hogy kortól és nemtől 
függetlenül bárki eredményes tud 
lenni segítségével. Városunkban is 
megtalálhatók ezen stílust gyakorló 
harcművészek, akik közül egy elér-
te a mesterfokozatot. Bagoly Tibor 
kisebb-nagyobb kihagyásokkal 18 
éve gyakorolja a Wing Tsun-t. A 
frissen vizsgázott mesterrel beszél-
gettünk irányzatáról. 

– 1989-ben kezdtem el edzeni 
Széll Gábor mesternél. Akkoriban 
még csak Derecskén tudtunk gya-
korolni, és a kezdő tanítványok 
közül jónéhányan együtt „hoztuk 
át” a Wing Tsun-t Berettyóújfa-
luba. Azóta folyamatosan tartunk 
a városban edzéseket. Tehát 18 
éve gyakorlom e stílust, és bár egy 
időre abba kellett hagynom, újra 
edzésbe tudtam állni, és fel tudtam 
készülni a mestervizsgára. A vizsga 
„Dai Si Fu” Mádai Norbert előtt 

Wing Tsun kung fu mester

történt Debrecenben egy kétnapos 
szeminárium második napján. A 
résztvevő száz főből ketten voltunk 
mesterjelöltek, és mindketten sike-
res vizsgát tettünk egy másfél órás 
igen kemény megpróbáltatás után. 

Mádai Norbert mester, kelet-eu-
rópai főinstruktor nemcsak az egyik 
legképzettebb mester Európában, 
illetve a világon, hanem abban a 
megtiszteltetésben is részesült, 
hogy a jelenlegi stílusvezető, „Si 
Jo” Leung Ting egy szertartás 
keretében fiává fogadta. Ennek 
köszönhetően a teljes stílust átadta 
neki, hiszen tudvalévő, hogy nem 
kínainak oktatni sokáig nem volt 

szabad. Leung Ting mester oktatója 
az a Jip Man nevű mester volt, aki 
magát, Bruce Lee-t is tanította. Lát-
ható tehát, hogy első kézből kapjuk 
az eredeti Wing Tsun-t.

A mesterfokozat megszerzé-
sével természetesen feladatokat 
is kaptam. Nyár végétől Szegha-
lomban fogok oktatni, ahol egy 
új csapatot „indítok be”, illetve a 
helyi klub irányításának sorsa sem 
dőlt még el. Ez nehéz feladatnak 
ígérkezik, de magának a kung funak 
a jelentése is ez (nehéz munka), és 
remélem, meg fogok felelni ennek 
a kihívásnak. 

R. S.

A Berettyóújfalui Polgárőrség 
segítségével graffitis fiatalokat vont 
büntetőeljárás alá Berettyóújfalui 
Rendőrkapitányság.

A 3 fiatalkorú személy július 
12-én előzetes elhatározás alapján 
találkozott az esti órákban a berety-
tyóújfalui vasútállomásnál, ahol az 
egyik raktárépületre festékszóró pa-
lackkal alkották meg kézjegyüket. 
Ezen a helyszínen már korábban is 
festettek fel graffitit a falra.

Hazafelé menet újabb elhatáro-
zásra jutottak, és a helyi Erste-Bank 
kerítésének falára, a postahivatallal 
szemben ismételten használatba 
vették a festékszóró palackokat, és 

felfestették az egyedi monogram-
juknak számító „MPS” feliratot. 

A közelben szolgálatot teljesítő 
polgárőrség felfigyelt az esemény-
re, a rongálás bűncselekmény 
elkövetőit megzavarta, majd őket 
a tűzoltóság előtt tartóztatták fel. 
A kiérkező rendőrök az elkövetők 
közül kettőt előállítottak, majd a 
harmadik személyt a kihallgatások 
alatt azonosították be. A vallo-
másokból kiderült, hogy a három 
elkövető közül egy személy készí-
tette a falfirkát, 2 személy figyelte 
a környéket.

Szabó István r. őrnagy
hivatalvezető

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, 
hogy a Sinka István Városi Könyv-
tár július 23-tól augusztus 20-ig 
ZÁRVA tart.
Nyitás: 2007. augusztus 21., kedd.

Május és június hónapokban 
ismét közös feladatokat láttunk el a 
rendőrséggel, és ezen együttműkö-
dés az év végéig fog tartani. Május-
ban az alábbi programok zavartalan 
lebonyolításában segítettünk:
– május 12-én: a Bihari Természet-

barát Egyesület futóversenyén.
– május 19-én: a VI. Drogmen-

tes Magyarországért maraton 
futóverseny útvonalát biztosí-
tottuk (Zsáka-B.újfalu, B.újfalu-
Mikepércs).

– május 23-án: Az ifjúsági és 
sportbizottság által szervezett 
városnapi futóversenyen.

– május 26-án, a VI. Regionális 

ifjúsági és fúvószenekari fesz-
tiválon.
Május 23-án részt vettünk a 

XVI. Megyei polgárőrnapon, Deb-
recenben. Lelkes labdarúgóink 
3. helyezést értek el a tizenhat 
benevezett csapat között. A csapat 
tagjai: Furka Gergő, Nagy Sándor, 
Dudoma Zsolt, Papp Norbert, Papp 
Gábor, Lakatos Péter, Veres István, 
Borsa Péter, Szalai János.

Július 7-én főzőcsapattal is kép-
viseltettük magunkat a Bessenyei 
György Szakközépiskola udvarán 
megtartott III. Bihari ifjúsági és 
sportnapon.

A vezetőség

A polgárőrség hírei

KÖNYVTÁRI HÍREK


