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Próbaüzemben a regionális hulladéklerakó
Jó munkához idő kell – mondják –, és ez sokszorosan igaz a
július 18-án átadott Bihari Regionális Hulladékkezelő és Hasznosító
Telep megépítésére. A zöldmezős
beruházásként létrejövő hulladékgazdálkodási létesítmény kivitelezési munkái még 2003 nyarán indultak el a Hajdú-Bihar megyében
megvalósuló hulladékgazdálkodási
program részeként, de mint köztudott, az építési területen ilyenkor
kötelező régészeti leletmentés
elhúzódása miatt nálunk a valós
munkálatokat csak 2005 őszén tudta megkezdeni a kivitelező Hajdú
2002 Konzorcium. A 6,3 hektáron
fekvő telephez 700 méter bekötőút
épült, válogató csarnokot, deponia
teret, betonozott komposztáló felületeket, szociális épületet, mérleget,
valamint géptárolókat alakítottak
ki. A telepen létesített 1000 m2-es
alapterületű válogató csarnokban
utóválogatják majd a szelektíven
gyűjtött hulladékot is, ami ezután tiszta másodnyersanyagként
újrahasznosító üzemekbe kerül,
a telepre beszállított szerves hulladékot pedig nyíltéri komposztálással kezelik majd. A 2 hektár
alapterületű deponia tér környezeti
szempontból biztonságos szigeteléssel, monitoring rendszerrel és
csurgalékvíz elvezetéssel épült,
valamint a deponiagáz összegyűjtését és hasznosítását biztosító csőhálózatot is kialakítottak benne. A
deponia tér becslések szerint öt év
alatt telik be, de ezután a bővítésre
jelentős további terület áll rendelkezésre. Hosszú út vezetett az átadó
ünnepségig – állapították meg a
résztvevők ünnepi beszédeikben
- dr. Szekeres Antal főjegyző, a
projekt gesztor Debrecen város
képviseletében, Gyula Ferencné
országgyűlési képviselő, Kiss Pál,
a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Fejlesztési Igazgató-
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ságának igazgatója, Olajos Mihály,
a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és
Hasznosító Társulás elnöke, valamint a kivitelezők képviseletében
Miklóssy Ferenc, a KEVIÉP Kft.
ügyvezető igazgatója –, számos
akadályt kellett leküzdeniük, ám
a negyven bihari település összefogása a létesítmény megvalósításában példaértékű, úttörő szerep
volt. A beruházás összköltsége 6,3
millió euró, azaz 1,6 milliárd forint,
melynek nagy részét az Európai
Unió ISPA előcsatlakozási alapjából finanszírozták, és az érintett
önkormányzatoknak a beruházási
költség 8 százalékát kellett önrészként állniuk. A régészeti feltárások
előre nem tervezett többletköltségei elérték a 260 milliót, és ehhez
Debrecen város 60 millió forinttal
járult hozzá, míg a hiányzó összeg
kisebbik részét az önkormányzati
társulás, a nagyobbik részét pedig
a központi költségvetés adta hozzá.
A próbaüzem már elkezdődött, de
a szolgáltatás a 40 bihari település közel 100 ezer lakosa szilárd
hulladékának elhelyezésére és
kezelésére szeptemberben indul.
Várhatóan évente mintegy 30 ezer
tonna szemét befogadására lesz

alkalmas a telep, az üzemeltetést a
Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.
végzi, melynek 51 százalékban a
Bihari Szilárd Hulladéklerakó és
Hasznosító Önkormányzati Társulás, 49%-ban pedig a debreceni
AKSD Kft. a tulajdonosa. A régi
lerakók felszámolása várhatóan
2007 végén kezdődik, és egy év
alatt három rekultivációját végzik
el a térségben. A szeptemberben
induló szolgáltatás Biharban öszszesen 34.540 háztartást érint.
A hulladékkezelés úgynevezett
kötelező közszolgáltatás, melyet
a települési önkormányzatok szerveznek, és az ingatlantulajdonosok
kötelezően vesznek részt benne
a hulladékgazdálkodási törvény
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pedig indokolt lett volna, kiemelkedően magas arányban, 36%-kal
csökkentették az aktív ágyainak
számát az új ágyszámstruktúra
megállapításakor, amit ugyan a krónikus és rehabilitációs ágyszámok
növelésével kompenzáltak, de ezek
kihasználtsága jelenleg is mintegy
60%-os csupán. Az év végéig az
alulfinanszírozás következtében
mintegy 400 millió forintos bevételkiesés várható az évi 3 milliárdos
költségvetés mellett a Területi
Kórháznál. A hiány csökkentése

Államalapító Szent István
ünnepe
Rendezvények a Szent István téren
AUGUSZTUS 19.
17 órától
Zenél a TOM CATS együttes
18.00:
A Szélrózsa Hagyományőrző Együttes
Kivirágzott a pásztorbot című néptáncjátéka
19.00:
DUB-DUB látványos dobshow táncosokkal
19.30:
Tini Dance táncegyüttes műsora
20.00:
GROOVEHOUSE együttes
20.40:
Tini Dance táncegyüttes műsora
21.10:
Kegye János pánsípművész és a Celtic
Sunrise ír tánckar ír show-ja
22.30:
SZTÁRVENDÉG: SZŰCS JUDITH
23.10: Tűzijáték
AUGUSZTUS 20.
Családbarát nap

A Területi Kórház kimaradt
a plusztámogatásból
Átmeneti, kiegészítő támogatásként közel 6 milliárd forintot osztott
szét az egészségügyi kormányzat az
ország 82 kórháza számára.
A berettyóújfalui Területi Kórház nem tartozik ezen intézmények
közé – tájékoztatta lapunkat Muraközi István, a város alpolgármestere. Elmondta, az Egészségügyi
Minisztérium a napokban hozta
nyilvánosságra azoknak a kórházaknak a listáját, akik átmeneti
pluszfinanszírozásban részesülnek
az elkövetkező három hónapban.
Sajnálattal vették tudomásul, hogy
a berettyóújfalui kórház ebből
a körből kimaradt, szemben a
megye másik két egészségügyi
intézményével, akik igen jelentős
pluszkiegészítést, a Debreceni
Egyetem Egészségcentruma 327
milliót, a Kenézy Gyula Kórház
pedig 189 milliót kapott. De a
régió kórházainak nagytöbbségét
is többlet-finanszírozásban részesítették, függetlenül attól, hogy
súlyponti vagy területi kórháznak
minősülnek-e. Az alpolgármester
azt is hozzátette, ebben a kormányzati ciklusban számos hátrányos
intézkedés sújtotta már a beretytyóújfalui kórházat. Nem került
egyrészt a súlyponti kórházak közé,

előírásaként. A háztartások 120
literes edényeket, sorszámozott
kukákat kapnak használatra a szolgáltatótól. Ezenkívül kiegészítő
szolgáltatásként a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. emblémájával
ellátott hulladékgyűjtő zsák is
vásárolható 143 Ft-ért, ám ez nem
helyettesíti a tárolóedényt. A kukák
ürítése kötelezően legalább heti egy
alkalommal történik, a lakótelepi
részeken esetleg hetente kétszer.
A szolgáltatás díját ürítésenként
határozták meg, ami alkalmanként

bhirlap@freemail.hu

érdekében idén már 32 dolgozótól
kellett megválniuk, ősszel viszont
egy újabb, közel 100 fő leépítésére
lesz kénytelen a kórház javaslatot
tenni a fenntartó önkormányzati
testület részére. Muraközi István
véleménye az, hogy ezzel veszélybe
kerül nemcsak az intézményben
dolgozók egzisztenciája, de a Területi Kórház ellátási köréhez tartozó
településeken élő, mintegy 90 ezer
ember egészséghez jutásának joga
is. Az osztályokon ilyen létszámle(Folytatás a 2. oldalon)

267,30 Ft. Ebből kiszámolható,
hogy egy háztartás negyedéves
hulladékdíja 3.475 Ft lesz. Az
intézmények és vállalkozások
esetében az egyszeri ürítési díj 285
Ft. A szolgáltató évente egy alkalommal minden lakos számára biztosít a hulladékkezelő telepen egy
ingyenes hulladékbeszállítást 1 m3,
maximum 200 kg mennyiségben,
valamint évente egy alkalommal,
a lomtalanításkor ingyenes elszállítást vállal. A bontási törmelékeket
az érvényes lerakási díj ellenében
lehet kiszállítani a hulladéklerakó
telepre, és nagyméretű tároló
konténer is rendelhető hozzá a
szolgáltatótól.
L. M.

9.00 – 12.00 óráig a Csonka-toronynál:
A Bihari Természetbarát Egyesület játékos ügyességi programjai, lovaglási
és íjászati lehetőség
17.00-19.00 óráig a Bihari Múzeum udvarán és kiállítótermeiben:
Családi múzeumi délután „Légy áldott, Szent István király!”
című történeti játszóház
Kisebbeknek: Legyél Te is István király lovagja vagy Gizella
királyné udvarhölgye! (vért és sisak, illetve fátyolos párta és ékszer készítése)
Nagyobbaknak: Oklevélírás lúdtollal, a Csonka-torony makettjének
elkészítése
17.00-19.00 óráig a Sinka István Városi Könyvtár olvasótermében:
– „Ennek a népnek országa legyen …” címmel történelmi társasjáték
gyermekeknek és családoknak.
– Árpád-házi királyok címmel történelmi totó diákoknak és felnőtteknek
19.00 órakor a Sinka István Városi Könyvtár udvarán:
A Bartina zenekar „Emeld föl fejedet büszke nép!” című műsora
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Magyarok a világban, magyarok egymás között
Meleg nyár van, kánikula. S a nyár boldogabb
vidékeken a szabadságot, az utazást jelenti. Leállnak a
gyárak, kiürülnek a nagyvárosok. Nálunk más a helyzet
ebben is. A magyarok csupán 25%-a engedheti meg
magának, hogy nyaraljon. Persze idén kicsit közelebbre,
mint szokták, egy kicsit rövidebb időre, és népszerűek
lettek újra a magyar üdülőhelyek, közkedvelt ismét a
Balaton, mások beérik egy pár napos rokonlátogatással. Kisikerítik ezt is, akár a hétköznapokat. De
sokan vannak most is, akik olyan tőkét „harácsoltak”
össze az elmúlt 17 év alatt, hogy a reformok címén
bevezetett megszorító intézkedéseknek fittyet hányva
vagy még ezekből is hasznot húzva, most sem adják
alább, meg sem állnak a Bahamákig. Már májusban
kérdezgetik egymástól: – Mikor mentek szabadságra,
és a fő dilemma, hogy hová? – Oh, Horvátország nem
jó, mert túl sok ott a magyar – hangzott el nemrég egy
fodrászüzletben egy hölgyvendégtől. Ettől függetlenül
honfitársaink idén is ellepték Kroaciát és körbe az
adriai partokat. A görög szigeteken is felismerik már
nyelvünket: – From Hungary? – kérdik, s a pincér a
Thank you-ra vendégszeretetből vagy némi borravaló
reményében „szívésén”-t válaszol. A törökök is ápolgathatják az évszázadokkal ezelőttről datálható, szerintük
„jó tesvírsíg”-et velünk. Jelen vagyunk Európában s a
nagyvilágban nyaranta inkább, mint a gazdaságban
vagy a politikában. A középkategóriás üdülőtelepek
vízpartjain, apartmanok, szállodák medencéi körül
összesereglik Európa. A franciák közül a kispénzűek 3,
nem ritka esetben 4 gyerekkel, a görögök is minimum 3
nebulóval, a német fiatalok csapatostul, néhány angol
feminista nő 1-2 gyerekkel, norvég, dán, holland nyugdíjasok, de szlovák és orosz családok, és persze mi is
ott vagyunk, magyarok. Egy ilyen vízpart kitűnő terep a
szemlélődésre. Szeretem nézni az embereket a könyvem
lapjai mögül, ahogy járnak-kelnek, ahogy fészkelődnek

(mert a fekvés is lehet kényelmetlen és fárasztó), ahogy
némi kis barnulásért küzdenek a tikkasztó hőséggel,
ahogy ismerkednek. A német fiatalok kiszabadulva a
poroszos neveltetés jármából harsányak, az északiak
kimérten barátságosak egymás között és másokkal is,
a görögök kedvesen előzékenyek, a francia gyerekeknek
pár perc elég, hogy „kiszúrják” egymást, érkezzenek
Bretagne-ból vagy a napfényes Provance-ból, összeköti
őket a nemzeti nyelv és öntudat. Szüleik is készségesen
adják át egymásnak az elolvasott L’ Figaro-t vagy a L’
Humanite-t, és a szlovák családok is, ahogy a napok
telnek, egymáshoz egyre közelebb húzzák a napágyukat.
De velünk, magyarokkal baj van. Mi nem barátkozunk
se ezekkel, se egymással. Nem adjuk kölcsön a már
külföldön is kapható Nemzeti Sportot, nem adjuk oda
a Népszabadságot, nehogy megsértődjön az illető, és
abban sem lehetünk biztosak, ha odaadnánk, nem tépnék-e rögvest össze a Magyar Nemzetünket. Ki tudhatja
ismeretlenül, távol a hazától, ki kinek szurkol. Jobbra
húz-e vagy balra? Hogy Gyurcsányt vagy Orbánt
imádja-e? És hogy egyáltalán miből jött ide? Van-e TB
vagy APEH tartozása, amivel bennünket rövidített meg?
Mi lehet a véleménye a köztársasági elnök legutóbbi
nyilatkozatáról, amiben elszomorítónak nevezte a reformokat? Vagy a rendőrökkel verekedő országgyűlési
képviselőről? A prostituáltak vállalkozási igazolványáról, a „meleg-verésről”? A lebukott rendőrből váló
APEH-es osztályvezetőről, a 6,4%-os államháztartási
hiányról, Horn Gyula kitüntetéséről…? Nem, mi nem
barátkozunk. Abból nem lehet baj. Magányos farkasokként kóborlunk nem csak e hazában, de Európában is.
Kishitűség, bizalmatlanság, irigység, széthúzás. Úgy
tűnik, még jó ideig szenvedjük „balsorsunkat”, még
sokáig várat magára a Szent István-i álom, hogy ne csak
jelen, de otthon is legyünk mi, magyarok a világban,
Európában.
Szegediné Lovász Magdolna
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A Fibernet és a berettyóújfalui polgárok
A Fibernet kábeltelevíziós
szolgáltatás témája nem újkeletű,
újra és újra foglalkoztatja a város
lakosságát. A közelmúltban akkor
került előtérbe, amikor a szolgáltató társaság – szándékosan vagy
véletlenül – rosszul tájékoztatta
ügyfeleik egy részét, és nem azt a
díjat kérte, nem azt a szolgáltatást
nyújtotta, amit a tájékoztatójában
jelzett. Problémák merültek fel a
szolgáltatás minőségével is, emiatt
egyre többen válnak le a fibernetes
hálózatról, és választanak másik
szolgáltatót, ahol olcsóbban, több
csatornához jutnak. A cégnek eljuttatott reklamációk süket fülekre
találnak, ami érthetetlen.
A vélt vagy valós monopolhelyzete teszi ennyire magabiztossá
a szolgáltatót? – kérdezhetnénk.
Vagy másodlagos állampolgárnak
tekintenek bennünket? Mint a
tévesen kiküldött árajánlatokból
kiderült, pl. Siklóson ugyanez a
cég olcsóbban és több csatornán
szolgáltat. Netalán mi hagyjuk
magunkat, kényelmesek vagyunk
vagy felületesek?
A város lakói több fórumon
jelezték a problémát az önkormányzatnak és a szolgáltatónak is.
A szolgáltató részéről nem történt

változtatás, az önkormányzat álláspontja szerint pedig az előfizetői
magánszerződések lakosok és a
szolgáltató között élnek, így nem
tehetnek semmit. A kör látszólag
bezárult, pedig ez így – a konkurens szolgáltató cégek kivételével
– egyik félnek sem jó. A Fibernet
előfizetői köre folyamatosan csökken, az elégedetlenkedők tábora
egyre nő. Az önkormányzati ráhatás
eddig elégtelennek bizonyult, pedig
változtatni kellene, közösen együtt,
kölcsönös érdekeket figyelembe
véve, mindenki megelégedésére.
A kérdéssel Muraközi István
alpolgármestert kerestük meg, aki
tájékoztatásul elmondta, a Fibernet
és Berettyóújfalu lakosai között
köttetett magánszerződésekhez az
önkormányzatnak jogilag valóban
semmi köze, de a város vezetése, a
lakosok és a szolgáltató egy fontos
ponton találkoznak, ami úgy véli,
nem érdektelen a város vezetőinek
sem, ez pedig helyi TV adása. Érdeke a városnak is, hogy a lakosság
minél szélesebb köre tájékozódjon
a helyi eseményekről, és azokat a
TV-csatornákat nézze, amelyeket
szeret, hogy kedvük szerint kikapcsolódjanak, és mindezt minél
olcsóbban tegyék. Az alpolgármes-

Őszi árpa
825 ha
Őszi búza
2287 ha
Triticale
710 ha
Őszi káposzta repce 214 ha
Tavaszi árpa
390 ha
Zab
210 ha
Az aratási munkákat nagyon
hamar befejezte minden gazda, a
terméseredmények vegyesek. A
1,5 tonna hektáronkénti terméstől
az 5 tonnásig minden van. Sokan
azonban nem panaszkodnak az
árbevételre, hiszen az alacsony
terméseredményeket kompenzálják az eddig még talán sohasem
látott, magas felvásárlási árak.
Elég régen taposom a mezőgazdaság olykor rögös, olykor sáros
útjait, de hogy az aratási időszak
rövid pár hete alatt ilyen tempóban
emelkedjenek a felvásárlási árak,

még nem tapasztaltam. A malmi I.
búza nettó felvásárlási ára 35.000
forinttal indult tonnánként, ma viszont elérte a 47.000 forintot. Nem
is tudom, mi lesz a vége, hiszen
Európa szerte szárazság van.
Az aszály miatt sajnos vége van
a kukoricáknak. A júliusi 40 C0
teljesen tönkretette a kukoricavetések zömét. Akinek nem sikerült
időben, jó magágyba vetnie, harmonikus tápanyagellátást biztosítania a kukoricájának, a júliust
nagyon nehezen vészelték át, vagy
teljesen kisültek. Mindezeken
túl a kukoricabogár kártétele is
jelentős volt az elmúlt időszakban.
A lárvák a kukoricatöveket döntötték ki, sokan azt hitték, a vihar
borogatta meg a növényeket, de
ha jól körbejárták a kidőlt töveket,
észlelhették, hogy a gyökereket
rágta el a lárva. Azután jött az
imágó kártétel, ami a bibét eszi,
rágja, emiatt a cső termékenyülése
lesz hiányos. Megdöbbentően sok
volt az imágó az idén, ha bement
a kukoricatáblába az ember, szinte
felhőszerűen repültek ki belőle
a kifejlett bogarak. Ezért sokan
kényszerültek a kukoricabogár
elleni légi vagy földi védekezésre.
Gondolom, sokan találkoztak azzal
a hidas traktorral, ami úgy néz ki,
mint a „Csillagok háborúja” című
filmben a birodalmi lépegető, hát
azzal a kukoricabogár imágója
ellen permeteztek a gazdák.
Most (augusztus 10-én) éppen
esik az eső. Hogy lesz-e 100 milliméter, amennyi kellene, nem lehet
tudni, de a meteorológia nem biztat

A Területi Kórház kimaradt
a plusztámogatásból
(Folytatás az 1. oldalról)
építés mellett ugyanis a szakellátás
szintjének biztosítása is korlátokba
ütközik. A fenntartó, Berettyóújfalu
önkormányzata sem tud jelenlegi
helyzetében segíteni az intézménynek, hiszen a kormány pénzügypolitikája a várost is negatívan érinti,
köztudott, hogy idén egy fillért sem
kapott a hátrányos helyzetű településeknek adott kiegészítő támogatásból. A decentralizált alapokból
szétosztott pályázati pénzekből
szintén kevesebb jutott Újfalunak,
mint amit a lélekszám indokolt
volna. A kistérség legnagyobb
településeként csupán a negyedik

a támogatás összegében, a beadott
hat pályázatából eddig csak egyet
méltattak támogatásra. Talán nem
túlzás kijelenteni – mondta el az alpolgármester –, hogy mindezen intézkedések következtében a kórház
és a város is válsághelyzetbe került,
nem tud biztonsággal gondoskodni
a közel 1600 alkalmazottjáról. Azt
is látni kell – hangsúlyozta –, hogy
e negatív döntések nem csak egy intézményvezetést, egy városvezetést
hoznak lehetetlen helyzetbe, az itt
élő embereket is, függetlenül attól,
hogy az egy évvel ezelőtti választásokon ők kire voksoltak.
L. M.

Nyílt levél
a helyi vidékfejlesztési
irodavezetőhöz
Kedves Karalyos Géza!

Fotó: Kari

ter kifejtette, két oldalról is, mint
előfizető magánember, és mint a
város egyik vezetője is érzékeli a
fent említett problémákat, hiszen
fogadóórákon is sokan jeleztek
hasonló gondokat. Többször megkeresték már a szolgáltatót, hogy
díjemelés nélkül bővítsék a csatornaválasztékot, a sportcsatornák
választékát pl. a Sport 2-vel vagy
a gazdasági csatorna választékát,
pl. az Echo Tv-vel, de a kérésüket
nem méltányolták. Mindenképpen
szeretnék pedig, ha elmozdulnánk

A falugazdász rovata
Már a „tarló lyukáról fúj a
szél”, de még mindig nagy a meleg. Igaz, a hajnalok hűvösebbek
egy kicsit, a mindnyájunk által
nagyon várt eső azonban csak nem
akar megérkezni. Sűrűn kémlelem
pedig az eget, és sokszor jönnek
is olyan vad, sötét színű fellegek,
hogy az ember azt hinné, a mesebeli égszakadás-földindulás zúdul
a nyakunkba mindjárt, de az a legalább 100 milliméteres eső, amire
szükség volna, elmarad. Nap mint
nap keresztül jövök a Berettyóhídon, és alig van benne víz. Nagy
szárazság, aszály van.
Berettyóújfaluban az alábbi
területekről takarították be az őszi
és tavaszi kalászosokat:
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erről a holtpontról, és azt gondolja,
egy kis nyomást azért lehetne
gyakorolni a szolgáltatóra. Így azt
kéri a város lakóitól, hogy akinek
ilyen irányú kérése és gondja van
a szolgáltatóval, az a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati irodájában
elhelyezett aláírásgyűjtő íven aláírásával nyomatékosítsa azt. Minél
több aláírás gyűlik össze, annál
nagyobb lesz az esély arra, hogy
változtatni lehessen a jelenlegi
állapoton.
K. Z.

Postaládánkba
érkezett

Fotó: Kari

Köszönet a
Vidám vasárnap
szervezőinek

bennünket jelentős mennyiségű,
áztató esővel, azért bizakodjunk.
A Bihari Hírlap korábbi számaiban már írtunk arról, hogy
a Nemzeti Kárenyhítési Alapba
belépett gazdálkodók kaphatnak
a nem biztosítható elemi károkra
kárenyhítési támogatást. A belépés
határideje 2007. július 15. volt. Nagyon kevesen éltek a lehetőséggel,
de a mostani aszálykár kárenyhítésére – jelenlegi ismereteink szerint
– csak ők számíthatnak. Arról
még nem tudunk, hogy az FVM
ismét lehetővé tenné a belépést,
azért kérem, figyeljék az általunk
írt híreket, cikkeket, hiszen ez újságban megjelenő „A falugazdász
rovata” azt a célt szolgálja, hogy
tájékoztassuk a gazdákat. Sokan
csak most érdeklődnek a belépés
lehetőségeiről.
Jelzem, az aszálykáros nyomtatvány hivatalunkhoz benyújtható, de kárenyhítési támogatás ezzel
még nem jár.
Ebben a hónapban az FVM
nagyon sok új rendeletet adott ki,
illetve fog kiadni. Kérem, keressenek bennünket a falugazdász
irodában is, ha beruházással, támogatással kapcsolatosan bármilyen
kérdésük van.
Ékes Irén falugazdász

Több kisgyermekes szülő
nevében tisztelettel megköszönjük a Vidám vasárnap rendezőinek az augusztus 5-én megtartott családi napot. Örömmel
láttuk, hogy a szervezők valóban szeretettel fogadták a lakótelepre látogatókat, és örültünk,
hogy végre egy rendezvény
valóban a gyerekeknek szólt,
de a felnőttek is jól érezték
magukat. A gipsz-hűtőmágnes
festése, a léggömbdíszítés, a
gólyalábazás, az autóbuszozás
az amerikai iskolabusszal, a
bábszínház, a karkötőkészítés,
az arcfestés, a kürtőskalácskészítés mind-mind ingyenes
volt. Külön öröm volt, hogy
azok a gyerekek, akik a 3 órás
kezdésre nem érkeztek ki, még
később, 5-6 óra után is részt
vehettek ezeken a játékokon.
A nagy melegben gondoltak
a szomjazókra is, ingyenes
ásványvizet biztosítottak. Nem
vagyok hívő, sem istentagadó,
de szerencsére ez a rendezvény
nem is erről szólt. Mindenhol
vidám gyerekeket lehetett látni,
és szerintem ez volt a legfontosabb. A rendezvényt ingyenesnek hirdették, és valóban az is
volt. A szülők nem költöttek
pénzt – nem volt fagylaltos,
ugrálóvár, bazár – mégis minden kisgyerek ajándékokkal és
rengeteg élménnyel tért haza.
Örülnék, ha a jövőben is
lennének hasonló családi napok.
Tisztelettel és köszönettel:
Kovácsné Szabó Etelka
Bessenyei ltp.

Felhívás!
Berettyóújfalu Város Önkormányzata meghirdeti nyilvános
versenytárgyalás útján bérbeadásra a bakonszegi úton lévő 0619
hrsz-ú major művelési ágú ingatlanát.
A bérleti szerződés időtartama:
5 év, 2007. szeptember 1-jétől 2012. augusztus 31-ig.
Induló bérleti díj: 250.000 Ft plusz áfa/év.
A versenytárgyalás időpontja: augusztus 28., 10 óra.
Helyszíne: a polgármesteri hivatal kisterme.
Információ: 54/505-434, 54/505-437.

Remélem, megengeded nekem a tegező hangvételt, hiszen egyrészről gyerekkorunk óta ismerjük egymást, másrészről pedig nem
szeretném, ha túl hivatalossá válna levelem. A múlt heti Bihari
Hírlapban közölt írásod késztetett válaszra, mert úgy gondolom,
nem árt, ha a vidékfejlesztést több oldalról is körbejárjuk. Leveled
záró gondolatával maximálisan egyetértek: „Nem a múlt, nem jelen,
a jövő az, ami igazán számít! Akkor viszont, ha már így gondolod,
engedj meg nekem is egy pár gondolatot.
1. Ha azt írod, hogy csak a jövő számít igazán, mi szükség van
arra, hogy felhozd, és egy kurta mondattal elintézd az Orbán-kormány működését. Ezzel az odavetett gondolattal, miszerint „volt
miniszter, aki a vidékfejlesztést a nagy gépek vásárlására, valamint
a Ferencváros támogatásának szentelte”, Te is a múlttal foglalkozol
mégpedig olyan összefüggésben, hogy mindaz, ami akkor történt,
csak károkat okozott az országnak. Nem is tudom, maga a kifejezés,
hogy vidékfejlesztés kitől ered? Ha már a múltról emlékezünk, én
egy sokkal frissebb gondolatot osztanék meg Veled. Volt olyan miniszter, aki a nekik jogosan járó támogatásért – hidegben, fagyban
– tüntető gazdákat „hatalom éhségtől csöpögő nyálú csürhének”
nevezte. Ez is a múlt része.
2. Tökéletesen igazad van abban is, hogy nyugaton rájöttek arra,
hogy vidéken jó élni, és ha mindenki beköltözik a városba, akkor a
vidéket felveri a gaz. Ezzel csak egyetlen pici probléma van, mégpedig az, hogy ezt a gondolatot nehogy elolvassa egy kormánypárti
politikus, mert nem leszel szimpatikus neki. Évek óta mondjuk a
jobboldalon, hogy vidéken jó élni. Akkor csak halkan kérdezem,
miért kell bezárni a vidéki iskolákat, óvodákat, postahivatalokat?
3. Az előző lapszámban olvashattuk a decentralizált pályázatok
„eredményeit”, amelyekből fényesen beigazolódott, hogy Lamperth
Mónikának igaza lett. Mit is mondott 2006. október 8-án a miniszter
asszony az MSZP választmánya előtt: „Napirenden van a területfejlesztési törvény módosítása. Higgyétek el, tudjuk a dolgunkat. Én
olyan javaslatot fogok a frakciókkal való egyeztetés után a kormány
elé terjeszteni, ami a kormánypárti politikusoknak és a szocialista
politikusoknak erős lehetőséget és mandátumot ad a regionális
területfejlesztési tanácsban.” Mindenki olvashatta, hogyan vált
semmissé az a konszenzusos javaslat, amit a kistérségek többszöri
egyeztetés után kiizzadtak magukból. A területfejlesztési tanács
minisztériumi delegáltjai felülírták a megállapodást, és egyes településeket előnyös, más településeket hátrányos helyzetbe hoztak. Így
történhetett meg az, hogy a legnagyobb lélekszámú bihari település,
Berettyóújfalu 6 pályázatából mindössze 1 nyert, elcsípve ezzel a 4.
helyet az elnyert pályázati összegeket figyelembe véve.
Mindezekkel együtt azt gondolom és remélem, Te is érzed, nem
elsősorban Neked szántam e sorokat. Annyit szerettem volna a fenti
gondolatokkal megfogalmazni, milyen nehéz ma Magyarországon
politika-mentesen tevékenykedni. Talán még nem késő. Remélem,
megpróbálod Magad függetleníteni attól a szemlélettől, ami jellemzi
közéletünket, és itt nem lesz jellemző a széthúzás. Ha már egy páran
„kalandvágyból” itthon maradtunk, és megpróbálunk Biharért
tényleg tenni, koncentráljunk valóban jövőre!
Munkádhoz sok sikert kíván:
Muraközi István,
a berettyóújfalui Fidesz csoport elnöke

Érettségizett fiatalok, figyelem!
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
Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens
Számítástechnikai szoftver-üzemeltető
Vendéglátó technikus
Multimédia fejlesztő
Számítástechnikai programozó

képzési idő
1 év
1 év
2 év
2 év
2 év

OKJ-s szám
54 149902
52 464103
52 782202
54 840901
54 464104

Jelentkezni lehet a kérelem és az érettségi bizonyítvány másolat benyújtásával augusztus 23-ig. Érdeklődni lehet az iskola igazgatójánál.
Kocsis Ferenc igazgató

Ismét gazdára talált
az aranyfakanál
Július 7-én immáron harmadik
alkalommal rendezte meg a Beretytyó 2005 Környezetvédő Egyesület
a Bihari ifjúsági és sportnapokat.
A rendezvénynek a Bessenyei
György Szakközépiskola adott
otthont, ami reggel 10 órakor kezdődött kispályás focimeccsekkel,
hat csapat részvételével. A csapatok
szurkolói és hozzátartozóik eközben
bográcsban főzték a hagyományos,
csak Biharra jellemző ételeket,
amelyek a nap folyamán szintén
díjazásra kerültek. A csapatokat és
az érdeklődőket nem tántorította el
az erős, olykor viharos szél, amit
talán a nap melegsége enyhített
némileg. Míg a focimeccsek zajlottak, addig a helyszínen felállított színpadon hastáncbemutató,
karatebemutató, illetve táncosok
szórakoztatták a közönséget. A
legkisebbeknek pedig az ugrálóvár
nyújtott igazi kikapcsolódást. Az
ételek díjazására a kora délutáni
órákban került sor, és a három főből
álló zsűri az életek bihari jellegét,
ízharmóniáját, valamint a tálalást
vette figyelembe. Így alakult ki
a végeredmény, mely alapján az
első helyet szerezte meg, és ezzel
elnyerte a már hagyományosnak
számító kupát és az aranyfakanalat
a Morotva Egyesület csapata zúzapörkölt ételével, második lett a
Berettyó 2005 Egyesület babgulyás
ételével, és a harmadik díjat kapták
a Berettyóújfalui Polgárőrség kuktái. A legkülönlegesebb ételnek járó
elismerést Török Zoltán (képünkön)
töltött szűzpecsenyéje kapta.

Fotó: Kari
A kispályás labdarúgótorna
eredményei: első helyen végzett
Bakonszeg csapata, a második
díjat vehették át a Morotva focistái, és a harmadik helyen végzett
a polgárőrség csapata. A legjobb
kapusnak járó díjat László Gábor
kapta, a gólkirályi címet pedig
Csernya Zsolt érdemelte ki. A rendezvény záró eseménye a hajnalig
tartó koncert volt, ahol számos
helyi zenekar lépett fel. A szervezők ezúton szeretnének köszönetet
mondani támogatóiknak: Nyeste
és Nyesténé Kft., Berettyóújfalui
Polgárőrség, K és K ’95 Kft., Bogya
Pál, Szűcs Cukrászat, Kerfu 2000
Kft., Ferodó 2002 Kft., Reflex
Kft., Balogh és Fia Gumiszerviz,
B. Gold Kft., Berettyóújfalu Város
Önkormányzata.
Sárosiné Vágner Anikó

XXXI. Bihari honismereti tábor
Idén a megszokottnál valamivel
később, július első hetében került
megrendezésre a Bihari honismereti
tábor, immár harmincegyedszer.
Nagy öröm, hogy évről évre elégedetten nyugtázhatunk egy olyan
gyermektábort, mely amellett, hogy
megpróbál egyre kevésbé „divatos”
értékeket átadni a jövő nemzedékének, még népszerűvé is tud válni.
És miután a táborzáró ünnepségen
elhangzik a már-már állandósult, refrénnek is tekinthető „Jövőre veletek
ugyanitt!” búcsúmondat, biztosak
lehetünk abban, hogy a jelenlévők
java része ezt a következő évi tábor
első felhívásaként viszi haza magával. Őrzi mindaddig, míg úgy tavasz
tájékán az első írásos toborzó meg
nem jelenik akár a Hírlapban, akár
a postaládában.
Ebben az évben is a megszokott, hagyományos keretek között
zajlott a táborozás, persze sok-sok
újdonsággal. A június 30-ai nyitás
után a vasárnapi napot közös kirándulással töltötték a táborlakók.
Végig követve a Berettyó, majd
a Kettős-Körös menti települések
útját, Gyomaendrőd jelentette a
célállomást. Először Gyomán a
nyomdászat világába tekintettek be
az idén 100 esztendős Kner Nyomda múzeumának termeiben, majd
Endrődön, a Tájház és Helytörténeti
Gyűjtemény épületeiben és udvarain
ismerkedhettek a település múltjával, a különböző mesterségekkel, az
íjászat fogásaival. Később a kemencés finomságok elkészítésének forró
hangulatú pillanatai következtek,
végül pedig egy Körös-parti séta,

Keleti Blokk
– Rögös úton, lassú léptekkel…
Városunkban számos civil kezdeményezés létezik, amelynek
egyik célja a mindennapok szebbé
tétele, a szürkeség „tompítása”, az
unalom elűzése. Tevékenykednek
ezért fiatalok, középkorúak, idősek
egyaránt. Vannak ismertebbek és
vannak kevéssé ismeretesek. A
„civil kurázsi” bármilyen (építő
jellegű) megnyilvánulása dicséretes. Nélküle nincs sokszínűség,
nem tud kibontakozni a polgári
szellem. Követendő példák sora
bizonyítja, hogy mennyire szüksége van társadalmunknak ezekre a
„mozgatórugókra”.
Örömtelinek érzem, hogy egy
ilyen (sajnos kevéssé ismert) kezdeményezésről írhatok. Nem másról
van szó, mint a Berettyóújfaluban
működő Keleti Blokk elnevezésű „csoportosulásról”. Mielőtt a
fejünkhöz kapnánk, hogy valamiféle politikai felhangokkal tűzdelt
elgondolás van kibontakozóban,
megnyugtatok mindenkit, távol sem
erről szól a fáma.
A Keleti Blokk egy 2006-ban
létrejött – a Parola Közhasznú
Egyesület szárnyai alatt működő
– több rock- és metal zenekart
magában foglaló kis csapat, amely
nemes és támogatásra méltó elgondolással jött létre. Előzménye
az 1998-ban alakult B.u.rock volt,
amely megpróbálta összefogni
a „gitárgazdag” zenéket játszó
zenekarok és fiatalok közösségét.
Miután ez a kezdeményezés megszűnt, egészen tavalyig nem volt
egy ilyen jellegű fórum, ahol eme
sajátos szubkultúra művelői, kedvelői együtt tudtak volna működni,
egymásért tenni, küzdeni, alkotni.
A mintegy egyéves múltra visszatekintő tömörülés a már korábban
felkarolt sajátos közeg támogatása
miatt jött létre. Beszélhetünk tehát
egész nyugodtan újjászületésről, divatos szóval „reunion”-ról. S hogy
mik is a konkrét célok, mi a munka
„legjava”? Cél a berettyóújfalui (és
környékbeli) zenekarok összefogása, a kölcsönös segítségnyújtás,
közös rendezvények (legfőképpen
koncertek, fesztiválok) szervezése,
tapasztalatcsere, a fennálló barát-
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ságok elmélyítése, újak kialakítása.
Számos, a Parolában megrendezett
koncert ékes bizonyítéka annak,
hogy valami történik, hogy valami
kibontakozóban van. Sajnos a
városban kevesen tudják, hogy a
koncertek, amiket látogatnak, egy
lelkes kis csapat munkájának köszönhetők. Nos, hogy egyre több
„zajos est” van a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ „pincéjében”,
az nem kis részt a Keleti Blokknak is
köszönhető. Koncertek szervezése,
a zenekarokkal való kapcsolattartás,
rendezvényszervezés, és még sorolhatnám… Talán csak néhányan
vannak, akik tudják, hogy létezik
egy keletiblokk.try.hu elérhetőségű
honlap, ahol olvashatnak erről a
mozgalomról. Ennél többet pedig
vajmi kevesen ismernek erről a
kezdeményezésről.
Pedig tervek, elgondolások,
álmok vannak. A közeljövőben fog
elkészülni egy elsősorban promóciós jelleggel kiadandó CD, amelyen
a város és a környék zenekarai szerepelnek (A B.u.rock már jelentetett
meg 2 alkalommal is ilyen jellegű
kiadványt az Inferno, Csemege,
Berúgó-kar, a Flippers, az Exciting
Speed és az Encore zenakarok
közreműködésével). A cél természetesen a nagyobb ismeretség, respekt
kivívása, a mozgalom népszerűbbé
tétele. Márpedig a Keleti Blokkra
szükség van. Mi sem mutatja ezt
jobban, hogy számos más megyéből
többen is szívesen csatlakoznának a lelkes kis csapathoz. Éppen

ezért reményre
adhat okot, hogy
a Keleti Blokk
egyszer majd egy
egész – országosan is jelentős
– régiót átfogó
kezdeményezéssé növi ki magát.
Kérdezhetnénk,
mi a gond? A
lelkesedés adott,
zenekarok jelenleg is vannak, és
lesznek mindig,
a koncepció ezzel
megközelítőleg
kész. Természetes, hogy az anyagiak jelentik a legfőbb akadályt.
Pedig nem milliókra fáj a foga itt
senkinek. Nem rengetne talán meg
semmilyen költségvetést az a kb.
négyszázezer forint, amiből évente
minden héten legalább egy (!) koncertet le lehetne bonyolítani „tokkal,
vonóval” együtt (a város vonzóereje
is nőne ezáltal).
Nem mellesleg a bevételekből
talán a még teljesebb kibontakozásra is jutna némi pénz. Pályázni
pedig azért nehéz, mert általában
követelmény az önrész, valamint
az ilyen jellegű pályázatok zöme
utófinanszírozású. Sajnos ehhez eddig még semmilyen alaptőkét nem
sikerült összegyűjteni, a potenciális
támogatók figyelmét eleddig pedig
elkerülte a Keleti Blokk. (Talán
majd ezután…)
Addig is folyik tovább a munka,
a szervezkedés, bízva a sikerben,
hogy egyre több Keleti Blokk által
ismert zenekar legyen, amelyek
közül talán néhányan eljutnak az
országos elismertségig, feltűnve
majd (akár) az országos médiában
is. Akkor a tévé előtt ülve mi is
kijelenthetjük talán, hogy tettünk
értük, és ezáltal büszkék lehetünk
rájuk. Érdemes lenne tehát ezt a
szubkulturális kezdeményezést is
támogatni, hiszen az élet sokszínűségéhez, mások megértéséhez,
egymás elfogadásához, a tolerancia
még szélesebb kiterjesztéséhez ez
elengedhetetlenül fontos lenne.
Kiss Tamás

mely során kitárult a Sárrét élővilága, a részben érintetlen vízivilág
néhány maradványa.
Hétfőn, kedden és szerdán következtek a dolgos hétköznapok, idén
három szakcsoportban tevékenykedtek a résztvevők. A természetjáró
csoportot ez alkalommal is Hődör
István, a hajdúböszörményi Zöld
Kör munkatársa vezette. Amellett,
hogy a Bihari-sík Tájvédelmi Körzet
nyugati területein a helyszínen ismerkedtek a szikes pusztagyepekkel,
egykori és mai folyószakaszokkal,
azok élővilágát házon belül maradva
is tanulmányozták, meghatározták,
herbáriumba és tablókra rendezték,
sőt igazi górcső alá is vették teljes
gyűjteményüket.
A helytörténeti csoport munkáját
a Bihari Múzeum történész munkatársa, Török Péter irányította. A
három nap során három jelentős,
Biharhoz, illetve Berettyóújfaluhoz
kötődő család – a Miskoczyak,
a Fényesek és a Tardyak – történetébe próbáltak minél mélyebb
bepillantást nyerni úgy, hogy közben
megismerjék a kutatói módszereket,
valamennyi forrástípust. Éppen
ezért úticéljuk is minden nap más
volt. Kutakodtak a megyei levéltár
vonatkozó irataiban, majd a helyi
anyakönyvekben keresték az e
három család egykor élt tagjaira
vonatkozó bejegyzéseket, felkeresték a város temetőiben sírhelyeiket,
végül pedig ellátogattak a hozzájuk
köthető – még fennmaradt – épített
emlékekhez.
A néprajzi csoport tagjai – Nagy
Réka és Kolozsvári István néprajzosok vezetésével – megemlékezve a
Sárrét, illetve a Háromföld tudósa,
Szűcs Sándor halálának 25. évfordulójáról – Biharnagybajomba látogattak el, és miután megismerkedtek az
ő nevét viselő intézményekkel, majd
szülőházával és élettörténetével,
írásaival, sőt még archív filmfelvételeket is láttak róla, elindultak az ő
nyomában. Az egyik nap „két lóerős
pusztabusszal”, majd gyalogosan,
hol a talajról, hol a templomtorony-

ból tanulmányozták a település szerkezetét, épített örökségét és persze
néhány idősebb lakóját, akiktől sok
mindent megtudhattak Bajom tárgyi
és szellemi örökségéről és természetesen neves kutatójáról is.
A csütörtöki nap újra a közös
kirándulásé volt, és újra Szűcs
Sándoré, hiszen az útvonal egyfajta
emléktúraként is felfogható volt.
Végigjárták élete legfőbb állomásait: Karcagon a Györffy István
Nagykun Múzeumot, amelynek a II.
világháború után jó ideig igazgatója,
sőt újjáépítője volt, Püspölkadányt,
ahol szellemi hagyatékának legjelentősebb hányadát őrzik, majd
pedig Biharnagybajomot, ahol
egész életét töltötte, ahová minden
nap hazatért, akár Karcagról, akár
Debrecenből.
Pénteken az addig összegyűjtött
szellemi javak feldolgozása, majd
tablók és zárókiállítás formájában
való tárgyiasítása történt. A munka
lezárultával pedig következhetett a
„nem hivatalos”, de annál tartalmasabb búcsúest, amely ez évben nem
a tábor helyszínén, a Karácsony Sándor Kollégiumban, hanem a Parola
Pinceklubban került megrendezésre.
Ki-mit-tud, élőzene, helyben készült
vacsora, szalonnasütés és persze az
elmúlt hét emlékei nagyszerű hangulatot teremtettek.
A hétre persze nemcsak a komolyság és munka volt a jellemző,
hiszen esténként a kézműves-foglalkozások, a legkülönbözőbb té-

májú ismeretterjesztő előadások, az
éjszakai erdőles vagy a napközbeni
strandolás teremtettek igazi táborhangulatot. Külön öröm valamennyi
rendező számára, hogy idén újra
táboroztak Berettyóújfaluban Bihar határon túli részéről, ez évben
történetesen Székelyhídról érkező
gyerekek is. Egyelőre még apró gátjai vannak, hogy a teljes tábor vagy
egy-egy csoport szabadon tudjon
közlekedni az egykori vármegye
területén, függetlenítve magát az
országhatároktól, de hamarosan
megadatik erre is a lehetőség, és a
tábort jelölő előtag valóban egész
Bihart jelentheti majd.
A rövid utolsó éjszaka után,
vasárnap a táborzáró ünnepséggel
értek véget a közös napok. Mindenekelőtt Sándor Mária táborvezető
megköszönte a szakmai munkát
mind a táborozóknak, mind pedig
a csoportvezetőknek, majd a lebonyolításban nyújtott segítséget név
szerint Kurcz Beatrixnak, Törökné
Papp Zsuzsának, Nagy Zelmának,
Horváthné Juhász Évának, Donkó
Rebekának, továbbá mindenki másnak, aki valamilyen támogatást
nyújtott a szervezés folyamán.
Ezt követően maguk a csoportok
számoltak be végzett munkájukról,
eredményeikről, élményeikről, végül
csendült a már említett mondat, hogy
aztán mindenki hazavihesse mindazt,
amit egy XXXI. Bihari honismereti
táborból csak lehet.
Kolozsvári István

Táborozni nagyon is jó
A táborozásban nagyon fontos,
hogy öröm- és élményteli legyen,
hiszen pozitívan befolyásolja a gyerekek természethez és egymáshoz
való viszonyát, ezért cél az is, hogy
megszeressék ezt az életformát.
35 gyerekkel és 5 pedagógussal
indultunk el vonattal Berettyóújfaluból a Balaton felé. A hosszú út
ellenére is remekül szórakoztunk,
és elégedetten pillantottuk meg a fák
közül előbukkanó Balaton vizét. Csomagjainkat cipelve, kissé fáradtan érkeztünk meg a káptalanfüredi Sárréti
Ifjúsági Táborba. Káptalanfüredet a
helybeliek szeretik egy sziklakerthez
hasonlítani, amely élővilágával, tiszta levegőjével és kiegyensúlyozott
éghajlatával kedvező körülményeket biztosít. A tábor és a faházak
birtokba vétele után bizony jólesett
a pihenés. Vacsora után a tábor területén elkerített strandröplabda pályán
a Zsadányból érkezett táborozókkal
izgalmas meccset játszottunk, amire
a hét folyamán minden este sort
kerítettünk. Az elején kevesebb,
majd egyre több, végül elsöprő sikerrel. Aki nem játszott, az szurkolt,
zengett a tábor a „Hajrá Újfalu!”
buzdítástól.
Az előzetes tervek szerint este
10 órakor volt a takarodó, amit
több-kevesebb sikerrel sikerült is
betartani. Ahogy táborozás során az
lenni szokott, nem sokat aludtunk. A
táborlakók beszélgettek, vagy éppen
valamilyen csínyen törték a fejüket.
Az ébresztők után mindenki
álmosan, ólomsúlyú szemhéjakkal
fogyasztotta el reggelijét. Egész héten bőségesen, finom ételekkel láttak
el minket, ritkán volt példa arra, hogy
valakinek nem ízlett valami. Az időjárás is kegyeibe fogadott bennünket,
csupán egy nap nem volt alkalmas a
lubickolásra. Ezen a napon verseket

Fotó: Kari
írtunk a táborról, jókat nevettünk a
jobbnál-jobb „műveken”. Túrázásra
is tökéletesen megfelelt ez a nap.
Felmásztunk a Csere-hegyi Kilátóhoz, ahol gyönyörű panoráma tárult
elénk. A fényképezőgépek sűrűn
kattogtak, mindenkit ámulatba ejtett
a látvány. A visszavezető út során
megnéztük a környék másik nevezetességét is, a Köcsi-tavat.
A táborba visszaérve, kezdődhetett a számháború. Mindenki nagyon
élvezte még az is, akit hamar leolvastak. Egy játék nem is volt elég,
hármat is játszottunk.
Az esti szórakozásunkról a
zsadányiak gondoskodtak, egészen
takarodóig karaokézhattunk velük.
A bátor jelentkezők megmutathatták
énektudományukat, s mindenkit
nagy tapssal jutalmazott a kitartó
hallgatóság.
A többi nap nagy részét a parton
töltöttük, csak ebédelni jártunk
vissza a táborba. A víz nagyon
kellemes volt, a strand is megfelelt
igényeinknek. A büfések szép bevételt könyvelhettek el fogyasztásunk
után. Kellett is az energia, hisz
kimerülten nem lehet úszni, fürödni, a vizibiciklivel sebesen siklani,

csatázni, a bátrabbaknak kajakozni.
Sajnos a vitorlázás a hirtelen támadt
vihar miatt félbeszakadt, de így is
felejthetetlen élményt nyújtott, és a
vízibomba csatánk is nagy feltűnést
keltett a parton.
A táborolimpia során fociban,
röplabdában, csocsóban és pingpongban mérhették össze tudásukat
a gyerekek. Az izgalmas versenyek
jó hangulatban teltek, és értékes
jutalmakat kaptak a helyezettek.
Mindenki izgatottan várta az
utolsó estét, az éjszakai túrát. A túra
során minden világító eszköz használata tilos volt, így aztán nem csak a
gyerekek szíve dobogott a torkukban
a sötét erdőben bóklászva.
Mint minden jónak, a táborozásnak is hamar vége lett, s bizony fájó
szívvel intettünk búcsút a tábornak
és vendéglátóinknak. A hazaút során
megállapítottuk, hogy egy baj volt e
kirándulás során, mégpedig az, hogy
rövid ideig tartott.
Remélem, jövőre még többen és
hosszabb ideig lehetünk részesei a táborozás nyújtotta élményeknek, mert
most is bebizonyosodott számunkra,
hogy táborozni nagyon is jó.
ifj. Kari Sándor táborvezető
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II. Bihari lövésznapok
Július 7-8-án ismét önálló rendezésben került sor a II. Bihari
lövésznapokra. Az előző évben a
Berettyó 2000 Egyesülettel közös
szervezésben Bihari lövész- és
sportnapok címmel zajlott ez az
esemény. Most a két nap alatt
összesen 11 versenyszám volt.
A rendezvényt Szeifert Ferenc
polgármester nyitotta meg néhány
szóval, majd egy kezdő lövés után
átvették a versenyzők a pályát.
Kitüntetett bennünket jelenlétével
Muraközi István alpolgármester
és dr. Lingvay Csaba, városunk
rendőrkapitánya is.
Az első számok között sziluett
puska-pisztoly és a tekelövészet
szerepelt, valamint az iskolásoknak a külső területen légfegyveres
verseny volt pontlövészet és kisteke
kategóriában. Volt airsoft harci
bemutató mindkét napon, valamint
fegyverbemutató is.
Az airsoftot ki is lehetett próbálni, mely játékfegyverről tudni
kell, hogy élethű másolata a ma
használatos hadi fegyvereknek, de
ebből műanyag golyó lőhető ki. Ennek ellenére védőfelszerelésben és
védőszemüvegben vagy maszkban
lehet vele csak harcolni. A játékosoknak és a nézőknek is nagyon
tetszett a bemutató. Köszönet illeti
Veres Ádámot, aki lehetővé tette,
hogy ezt a műfajt is megismerhessék az érdeklődők.
Erdei Imre klubtagunknak pedig
dicséret jár a sertéspörköltért, amit
jóízűen fogyasztott el a mintegy
80 kilátogató. Délután ismét a
fegyvereké lett a szó, ahol a püspökladányi klub versenyzői is igen
szép eredményeket értek el.
Másnap reggel már többen
várták a nyitást, jöttek versenyzők

A Nadányi Zoltán Mûvelõdési Anyakönyvi hírek
Központ programjai
Születtek
A Szent István-napi rendezvényeket
lásd az 1. oldalon.

Figyelem!
2008. május 23-án, a város napjára a Bihari Múzeum fotókiállítást
tervez „Séta a faluvárosban – Berettyóújfalu egykor és most” címmel.
Várjuk azoknak a jelentkezését, akiknek Berettyóújfalu épületeit vagy
egy-egy eseményt ábrázoló fénykép, képeslap van a birtokukban.
A fényképeket, képeslapokat munkanapokon 8 és 16 óra között kérjük
behozni a Bihari Múzeumba (Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.)

Tűzjelző
Debrecenből is. A versenyszámok:
bukó cél, puska-pisztoly, pontlövészet, steel challenge kis-és
nagykaliber pisztoly voltak. Ismét
sokan neveztek. Az airsoftosok
egy túszmentést mutattak be igen
jól megkoreografált jelenettel,
majd a nézők is kipróbálhatták a
fegyvereket.
A debreceni „elöltöltősök” elhozták féltett kincseiket, XVIIIXIX. sz-i fegyvereket, a párbajpisztolytól a coltig, melyek ma is
pontosak, kifogástalanul működnek. Ezeket is ki lehetett próbálni,
és ha az érdeklődőkre hallgatok,
még talán ma is ott vagyunk, hiszen
ilyen fegyvereket nem mindennap
lát és használhat az ember.
A két nap alatt 123 nevező, 11
versenyszám és mintegy 150-200
látogatónk volt.
Háromféle díj: kupa, oklevél,
a legeredményesebb versenyzőknek és csapatoknak pedig érem
volt a jutalmuk, melyeket Balázs
József önkormányzati képviselő és

Horogh Gábor tiszteletbeli elnök
adtak át Hegedűs Péter klubelnök
segítségével.
Külön köszönetet érdemel Vajda Miklós, első osztályú nemzetközi bíró, aki a két nap alatt
vigyázott a versenyek tisztaságára
és a biztonságra.
Támogatóink voltak: a Nagy és
Nagy Fogtechnika, Vilex 94 Kft.,
Tusz Gábor vállalkozó, Mezei Vill
Kft., Medgyesi Géza és a Dózsa
Tsz., Nagy Bill Imre, Kelemen
Zoltán és Kelemen Norbert, Szabó
Sándor és családja, valamint köszönet jár mindazoknak, akik segítettek
a két nap megszervezésében és
lebonyolításában.
További programjaink:
Augusztus 19-én kiskaliber
puska, fekve lövészet, 50 m.
Szeptember 8-án I.P.S.C verseny a PA-63 Kupával közös rendezésben, amatőr kategóriában.
Október 7-én Rumcájsz vándorkupa.
Hudák Attila

Újra sikeres első félév a Budo SE-nél
Annak ellenére, hogy az Európa-bajnokságra készülő válogatott
keretbe végül csak nem került
be egyetlen tanítványunk sem,
sikeres első félévet tudhatunk
magunk mögött. Magán az Európabajnokságon, mely Litvániában,
Kaunasban került megrendezésre,
nézőként vettünk részt. Érdemes
volt kiutazni, hiszen minden idők
legjobb magyar eredményét érte el
válogatottunk, ugyanis mindhárom
női súlycsoportot megnyertük, és a
férfiak között a négy súlycsoportból
egy arany- és egy bronzérmet is
szereztünk. Nemcsak a felnőttek, de
a juniorok mezőnyében is magunk
mögé utasítottuk Európát, illetve a
nagy rivális nemzeteket, mint például Bulgária, Litvánia, Ukrajna.
A diákolimpiai selejtezők és a
magyar válogatott felkészülő táboraival kezdődött az év számunkra,
majd miután „lecsengett” a válogatott és utazókeret kiválasztása,
újra az aktuális versenyekre koncentrálhattunk. Felnőtt C kategóriás
versenyen vettünk részt Tarjánban,
ahol a női könnyűsúly mezőnyét
Papp Judit igen magabiztos, harcos
küzdelmekkel verte meg. A következő az Almásfüzitő-kupa felnőtt
B kategóriás verseny volt, melyen
klubunk utóbbi években legeredményesebb versenyzője, dr. Nagy
Attila újra nem talált legyőzőre.
Több mint egy éve diadalmaskodik
mindazon versenyeken, melyeken elindul. Ha önbizalma kellő
mértékű lett volna az adott pilla-
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Július hónapban működési területünkön 114 olyan esemény
történt, amely a tűzoltók számára
feladatot adott, de ez a szám az időszaknak megfelelő volt. Lakóházak
és melléképületek tüzéhez az elmúlt
hónapban 5 alkalommal kellett
vonulni. A tartós meleg és a száraz
idő miatt a szokottnál több volt a
nagy területekre kiterjedő avartűz,
melyek keletkezése nagyon sok
esetben az emberi felelőtlenségre
vezethető vissza.
Több közlekedési baleset is
történt, ami a tűzoltóság közreműködését igényelte. A sérültek között
több súlyos is akadt, akiket a roncsból csak feszítő-vágó berendezés
segítségével lehetett kiszabadítani.
Méhek rajzása miatt kétszer kérte a
lakosság a tűzoltóság segítségét.
Az aratási szezon sok többletfeladatot jelentett a tűzmegelőzési
szakterületen dolgozó tűzoltóinknak is. Ilyenkor a gazdálkodóknak
kötelező gépszemlén ellenőrizniük
az aratásban részt vevő gépek
műszaki állapotát. A gépszemléről
készült jegyzőkönyv egy példányát
be kell küldeniük a területileg illetékes tűzoltóságnak, egyet el kell
helyezniük a gépen. Ezekre a szemlékre egyre több alkalommal hívják
meg a hivatásos önkormányzati
tűzoltóság szakembereit is.

A gépszemléken többek között
ellenőrzik a gépek kipufogórendszerét, azok tömítettségét, a szikratörő műszaki állapotát, az olajfolyásokat, az elektromos rendszer és az
akkumulátor állapotát, a hajlékony
földelővezeték, lánc meglétét.
Fontos, hogy új típusú, szilárd
éghető anyagok tüzeinek oltására
is alkalmas 21 A és 113 B jelű,
porral oltó tűzoltókészülék legyen a
gépeken, amiket évente szakszerviz
által ellenőriztetni kell.
A tűzoltóság szakemberei fokozott ellenőrzést tartottak az aratás
időszakában, és tűzvédelmi szabálytalanság miatt több helyszíni
bírságot is kiszabtak.
***
A berettyóújfalui tűzoltóság
szeretettel meghív minden kedves
érdeklődőt a szeptember 8-án megrendezésre kerülő IV. Bihari nemzetközi kocsifecskendő verseny és
tűzoltófesztiválra a BUSE-pályára.
A részletes program a következő
számban lesz olvasható.
Györgyfi Sándor
tűzoltóparancsnok

Július
16.: Nagy Zsanett
(Nagy Zsolt
Lajos Judit)
17.: Szilágyi Bence Kálmán
(Szilágyi Kálmán Árpád
Győri Krisztina)
19.: Varga Lili Hédi
(Varga Tibor Attila
Hari Krisztina)
20.: Kathi Eszter
(Kathi László
Hajdu Ágnes)
22.: Szabó Milán Csaba
(Szabó Csaba
Török Gabriella)
Házasságot kötöttek
Július
7.: Kulcsár Tihamér
Bali Mónika
7.: Balázsi Zsigmond
Szabó Viktória
14.: Illés-Tóth Szilveszter
Borsos Krisztina
14.: Bocska Tamás
Hagyó Ibolya
21.: Szava Gábor
Ilisz Edit
28.: Hajdú Gyula László
Nagy Ilona
28.: Török Kornél
Olenyuk Bernadett
Augusztus
4.: Kasza Péter Miklós
Tóth Szilvia Dóra
Elhunytak
Június
30.: Matolcsi Ferenc Jánosné
(1961)
Július
2.: Csirmaz Mártonné (1928)
4.: Kis Gyuláné (1917)
4.: Karalyos Józsefné (1926)
11.: Vargáné Tóth Edit Róza
(1961)
11.: Szatai János József (1958)
16.: Horváth Rudolf (1947)
18.: Karácson Lajos Istvánné
(1946)
19.: Zámbok Lajos (1934)
20.: Szabó Lajosné (1923)
20.: Sárosi István (1941)
21.: Pozsár Andrásné (1928)
23.: Vig Lajos (1933)
24.: Varga István (1930)
27.: Bene Zsigmondé (1945)
27.: Mező Árpád Viktorné (1949)
31.: Szakállas Jánosné (1951)
Augusztus
1.: Fazekas József (1923)

In memoriam Vargáné Tóth Edit
Dr. Nagy Attila az almásfüzitői verseny dobogóján
natban, akár a világbajnokságra
utazó magyar keretbe is beférhetett
volna, de úgy érezte, ez még nagy
falat számára. A jövő évben már
az A kategóriás, illetve nemzetközi
mezőnyben bizonyíthatja tudását
és felkészültségét. A nyár is munkával telt, megrendeztük szokásos
nyári edzőtáborunkat a Vekeri-tavi
Dorcas Kempingben, ahol rajtunk
kívül három egyesület tanítványaival készültünk napi három edzésen.
A tábor végén övvizsgák voltak, de
az elsődleges cél a nyári nemzetközi edzőtáborra való felkészülés és
felkészítés volt.
Pécsett került megrendezésre
szervezetünk harmincadik jubileumi edzőtábora. Egyesületünk
14 fővel képviseltette magát az
utóbbi évek legkomolyabb szakmai munkáját nyújtó táborban.

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

Meglepetés programként a szervezők látogatást terveztek egy igazi
magyar harcművészhez, Kassai
Lajos lovasíjászhoz, magának a
lovasíjászat sportnak a megalkotójához. Felejthetetlen élményt
nyújtott számunkra ez, mert megtapasztalhattuk tanítványaival együtt
megtartott bemutatójuk után, mit is
tudtak honfoglaló magyar őseink a
harcból. Azonban a magyar harci
virtust megmutathatták nemzetközi
táborunkban mesterfokozatokra
vizsgázott tanítványaink is, köztük dr. Nagy Tibor, aki első dan
fokozatot szerzett. A tábor „legkeményebb” övvizsgáját a második
danra vizsgázók tették le, hiszen
negyvenszer másfél perc küzdelem
várt rájuk a technikai rész után.
Ezt ebben az évben négy férfi és
négy női mester teljesítette, köztük
egyesületünk legfiatalabb mestere,
Pápai Gábor.
Az őszi szezontól is mindenképp szép eredményeket és sok
pontot várunk, hiszen célunk mint
mindig, most is a legjobb ötbe
kerülni. Immár ötödik alkalommal
rendezzük városunkban az utánpótlás magyar bajnokságot, melyre
november 24-én kerül sor.
R. S.

GÉPKÖLCSÖNZÕ
bontókalapácsok, ütvefúrók,
döngölõgépek, körfûrész,
szõnyeg- és kárpittisztító,
fûnyíró, sövényvágó, csiszoló,
permetezõ, lapvibrátor
(viacolor lappal is) ...
Berettyóújfalu, Krúdy Gy. u. 5.
(a kórház mellett)
Telefon: (54) 401-183

TANSZERVÁSÁR
Augusztus 10-től
szeptember 1-jéig
Az iskolakezdéshez szükséges
tanszerek nagy választékban,
kedvező áron kaphatók üzletünkben.
Iskolakezdési utalványt beváltunk.

2000 Ft feletti vásárlásnál

10% engedményt adunk.
Műanyag tányérok, poharak,
evőeszközök.

Itt hagytál minket! Még a szavak leírása is hihetetlen. 46 éves
életed alatt mégis maradandót alkottál, az emlékezetünkbe vésted
magad, a lelkünkben dédelgetjük valódat. Mert nekünk TE az
első voltál, s Neked mi szintén. Az elsőt mindig megjegyzi az
ember! Ma már tudom, hogy Neked minden tanítványod az első
volt, mert számodra nem volt rossz gyerek, csak problémával
küszködő, vergődő kamasz, aki segítségre szorul. Precíz szakmai
tudásod, a tárgyaid iránti rajongó elhivatottságod magával ragadott, és pályát jelölt ki számomra. Sosem feledem, amikor Hozzád
rohantam kezdő tanárként, hogy taníts meg tanítani. Beavattál
a halál feldolgozásába, beszélgettél velünk e kényes témáról,
amikor Téged is közvetlenül érintett. A gyermekeid születésén
keresztül mutattad meg nekem, hogy értük érdemes a küzdelem,
hogy a sok kudarc és megértés megbecsülést terem. Könyveket
adtál a kezembe, amitől kitágult a világ. Írásra buzdítottál, s én
szót fogadtam. Bár ezt a nekrológot sose kellett volna kitépnem
magamból! Formáltál, csak a jóra irányítottál. Példa vagy! Az
emberség, a küzdés, a tisztességes munka, a szerény, becsületes
élet példája. A temetéseden megrohantak az emlékek, fojtogatott
a sírás a megelevenedő hangod, arcod képzetén. A mellettem
állók hasonlót éltek meg, láttam a tekintetükön. Fájt, hogy nem
válthattam utoljára szót Veled, de ma már tudom, jobb így. Ezt
akartad! A legjobb formában megmaradni közöttünk. Űrt hagytál
mindannyiunk lelkében, amit az emlékezés enyhít és a tudat, hogy
mindörökre velünk maradsz, ha a példádat követve élünk.
Fájdalommal búcsúzik az első, az utolsó és a már Veled nem
találkozó tanítványok és kollégák nevében:
Zsákai Ildikó

FÉNYMÁSOLÁS,
spirálozás, laminálás.
Bélyegzõkészítés egy nap alatt.
Nyitva: H-P: 7.30 -17-ig,
Sz: 8-12-ig.
4100 Berettyóújfalu,
Puskin u. 20.
Tel./fax: (54) 401-619,
06-30/9688-683

Bihari Hírlap
A berettyóújfalui önkormányzat kéthetente megjelenõ közéleti lapja.
Fõszerkesztõ: dr. Szegediné Lovász Magdolna.
Munkatársak: Rinyu Sándor (sport), Kari Sándor (fotó).
Szerkesztõségi titkár: Kundráth Andrea.
A szerkesztõség címe: Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27. Telefon: 402-286.
Felelõs kiadó: Porkoláb Lajos. Tördelés: Barna Ildikó.
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