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Két ország – közös ünneplés
Mostanában gyakran feltűnik a
következő jelmondat városunk különböző eseményein: „Két ország, egy cél,
közös siker”. Köszönhető ez annak a
sikeres pályázatnak, melyet Berettyóújfalu Város Önkormányzata és Margitta
Megyei Jogú Város Önkormányzata
közösen nyújtott be, és nyert el a Magyarország–Románia Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007–2013
keretében. Ennek célja pedig nem más,
mint a Berettyóújfalu és Margitta testvérvárosok közötti többpólusú közösségi együttműködés és programszervezés
támogatása. Ennek keretében valósult
meg 2009. szeptember 26–27-én a
Margitta-napok, illetve egy vállalkozói
és egy civil szakmai fórum, amelyeken
margittai és berettyóújfalui résztvevők
hallhattak szakavatott előadóktól az
Európai Unió adta együttműködési
lehetőségekről, illetve kaphattak tanácsot saját működési feltételeinek javításához. követően Berettyóújfaluban
2010. április 16-17-én került sor A turizmus, a jövő iparága című szakmai
nyílt napra. Az első tematikus nap az
elméleti ismereteké volt, olyan előadásstruktúrával, amely révén a hallgatóság megismerkedhetett a turisztikai
szolgáltatások elvi alapjaival, a régió
turizmusának aktuális kérdéseivel, az
egészség-, gyógy- és termálturizmussal,
és a különböző ágak piacképességével.
A második napon gyakorlatiasabb
előadások és konkrét példák kerültek
terítékre. A határ mindkét oldalán mű-

ködő kézművesmesterségekről, illetve
a falusi turizmus sajátosságairól, sikereiről volt szó. E fórumsorozat Beret�tyóújfaluban zárult, ahol a turisztikai
szakemberek tájékozódhattak, illetve
tájékoztathatták egymást. Általános
tudnivalókat hallhattak a turisztikai
tevékenység egészéről, a régió turizmusának aktuális kérdéseiről, valamint
a egészség-, gyógy- és termálturizmus
helyzetéről, lehetőségeiről. A kétnapos
találkozó második részében – az elméleti ismeretek után a gyakorlaté volt a
szerep. Történetesen pedig a falusi turizmus sajátosságai és sikerei, valamint
– ugyancsak a kétpólusú együttműködés jegyében – a mesterségek, ipar- és
népművészeti műfajok hasznosíthatósága, interetnikus és interregionális
jelentősége került terítékre.
A legnagyobb szabású eredmény
– hasonlóan a Margitta-napokhoz – a
város napjához kapcsolódó eseménysorozat volt, amelyekről a kedves olvasó
részletesen tájékozódhat lapszámunk
további hasábjain. E pályázatnak köszönhető több kulturális rendezvény
(többek között a kistérségi népdalverseny, a könyvtári vetélkedő, vagy
a futóverseny), illetve az, hogy a már
mindenki által várt esti, szabadtéri
színpadi rendezvények idén kétnaposra bővülhettek. Rendezvényeink során
természetesen több helyen aktív résztvevőként is találkozhattunk Margitta
küldötteivel.
–i –n

1997 óta május 23. a város napja
Berettyóújfaluban. Ilyenkor adják
át ünnepélyes keretek közt az új beruházásokat. Idén három felújított
oktatási intézmény ünnepélyes szalagátvágására került sor.
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Főhajtás a fejedelem előtt

2008-ban a 400 éves évfordulóra a Vörösmarty téren felállítottuk Bihar első szobrászának,
a helybeli Kurucz Imrének a fejedelem 5/4-es egész alakos bronzszobrát, azóta a városnapi ünnepségek ott kezdődnek. Az idein az
ünnepi beszédet Vitányi István
országgyűlési képviselő tartotta,

aki méltatta a fejedelem rövid,
de tartalmas életét, illetve elődje,
Bocskai István tetteit. A honatya
emlékeztetett arra, hogy minden
évben visszatekintünk az előző év
sikeres beruházásaira, így most
is van mire büszkének lennünk.
Furta felől érkezve rögtön feltűnik a Hunyadi-iskola felújított
épülete, a szentmártoni részben
elkészült a Nadányi és a Makó
utcák aszfaltozása, a Morotva
Ligetben pedig gőzerővel folyik a
rendezvénycsarnok építése. Megkezdődött a strandfelújítás, a főtér pedig rendezvénytérré alakul
át hamarosan. A látszat azonban
csal, hiszen minden hitelből tör-

zsef Attila Általános Iskola és tagintézménye épületeinek felújítása keretében
megtörtént a tetőszerkezet és a nyílászárók cseréje, teljes hőszigetelése, burkolatcsere, akadálymentesítés, de az új
termekkel, aulával és tornacsarnokkal
komfortosabb körülményeket sikerült
kialakítani. 470 tanuló és 60 dolgozó
veszi majd ismét birtokba az iskolát,
ugyanis még néhány felújítási munka
hátra van, addig az intézmény diákjai öt helyen tanulnak – tudtuk meg
Hodosán Csaba intézményvezetőtől.

Közel fél éve költöztek vissza a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Rákóczi utcai, illetve a Hunyadi
Mátyás Tagiskola Puskin utcai felújított épületébe a diákok és a dolgozók. Itt is megtörtént a teljes hőszigetelés, tető- és nyílászárócsere,
konferenciatermet is kialakítottak,
minden helyiségben kicserélték a
burkolatot, de megszépítették az
udvart is, ahol futópályát alakítottak ki, s növelték a gyerekek mozgásigényének kielégítését szolgáló

A megye legmodernebb vidéki középiskolája – dr. Tikászné dr. Gosztonyi
Ildikó igazgatóhelyettes szerint – az
Arany János Gimnázium, Egészségügyi
Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola. A 2009 augusztusában kezdődött
és idén februárra befejeződött beruházás
következtében szinte minden elemében
megújult. Itt is van aula, amely fölött kapott helyet a könyvtár, de új tantermek,
nyelvi laborok, informatikai szaktantermek és tornacsarnok is épült.

teret is – részletezte Kovács Zoltán
igazgató, aki a kivitelezést hátráltató időjárásról is szólt, aminek következtében sokszor elölről kellett
kezdeni a munkálatokat, például a
tető beázása miatt.
Az iskolák felújítása, bővítése mintegy másfél milliárd forintos uniós támogatásból, illetve ötszázalékos önkormányzati önerős forrásból valósult meg.

Szeifert Ferenc polgármester ünnepi
beszédeiben kiemelte: nagyot és méltót
alkotott a város, amikor elhatározta, s
az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával megvalósította három oktatási
intézmény felújítását és bővítését. A Jó-

Két ország, egy cél, közös siker!
Două ţări, un scop, succes comun!

1608 jeles dátum Berettyóújfalu életében. Abban az évben
adományozott kiváltságlevelet
Báthory Gábor a településnek,
amivel aztán kiemelkedhetett a
környékbeli falvak közül. 1997.
május 23. óta a város napjaként
ünnepeljük az évfordulót.

bhirlap@freemail.hu

Nyírő Gizella

Ünnepi képviselő-testületi ülés

ténik, az országot
hatalmas korrupció
szövi át, soha nem
látott méretű a munkanélküliség, a szegénység. Ironikusan
ő is megkérdezhetné, „te mit csinálnál,
Gábor” – idézte az
ország egyik tönkretevőjét
Vitányi
István. „A Fidesz
MPSZ arra kapott
felhatalmazást, hogy
kivezesse az országot
a gazdasági, morális
válságból. Még kormányunk sincs, de
több törvénytervezetet nyújtottunk be a Parlamentben: a kettős állampolgárságról,
a kisebb parlamentről, a trianoni
évforduló Nemzeti Összetartozás
Napjává nyilvánításáról. Nem
véletlenül beszél a kijelölt miniszterelnök a Nemzeti Együttműködés Politikájáról, határon innen
és túl, hiszen abban a kulcsszó a
munka, a család és a rend.”
A szobornál – a Szilágyi Péter
vezette Ifjúsági Fúvószenekar játéka alatt – a helyi és a megyei önkormányzat, a Pro Patria Alapítvány
és a testvérvárosok képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit.
Nyírő Gizella

Május 21-én, pénteken a Báthory-szobor koszorúzása után az
ünnepi képviselő-testületi üléssel
folytatódott a rendezvénysorozat hivatalos része, ahol a helyi
testület tagjai mellett megjelent
Kocsis Róbert, a Hajdú-Bihar
Megyei Közgyűlés alelnöke, testvérvárosaink vezetői közül Stefano
Turchet, Porcia polgármestere,
Oleg Anatoljevics Menysikov,
Visnyij Volocsok polgármestere, illetve Pocsaly Zoltán László,
Margitta alpolgármestere is.
Szeifert Ferenc polgármester
köszöntőjében hangsúlyozta május 23. fontosságát, és kiemelte,
hogy e napon nagy esélyt kapott
Berettyóújfalu a történelemtől.
Ennek 400. évfordulójára emlékeztünk két évvel ezelőtt azzal,
hogy az önkormányzat Kurucz
Imre szobrászművésszel elkészíttette a fejedelem szobrát. Az
azóta eltelt két esztendő sem telt
el eredmények nélkül. Ahogyan
akkor a múlt dicsőségére és az
azóta eltelt évszázadokra tudtunk elégedetten visszatekinteni,
úgy most, 2010 város napján az
elmúlt két évre is hasonlóképpen.
Nevelési-oktatási intézményeinkkel kapcsolatban elmondta, hogy
azok felújítása, korszerűsítése,
bővítése nem kis feladatot jelentett, de az eredmény önmagáért
beszél. A nevelő és oktatómunka

A lap megtekinthető a város honlapján: www.berettyoujfalu.hu

saját megmaradásunk, szellemi
gyarapodásunk, megtartóerőnk
záloga. Ezzel úgy kell gazdálkodni, hogy eddigi eredményeink,
tradícióink, a folyamatos működés jelene, és intézményeink,
feladataink jövője is egyaránt biz-

az elkövetkezendőkben partneri
kapcsolatot alakítanak ki egymással. Az olaszországi törvények értelében hivatalos testvértelepülési
együttműködés létesítéséhez országgyűlési jóváhagyás szükséges,
mely a korábbi megállapodást ez

tos talajon álljanak. Így a város
napját évről évre úgy tölthetjük
és ünnepelhetjük, hogy mind a
múlt emlékezete, mind jelenünk
biztonsága, mind pedig jövőnk
reménytelisége felől biztosak és
őszinték lehetünk.
Ezt követően egy másik jelentős mozzanat következett, a végleges testvérvárosi megállapodás
aláírása Porciával. Berettyóújfalu
és az olaszországi Porcia városa
hivatalosan 4 évvel ezelőtt, 2006ban állapodott meg abban, hogy

év elején szentesítette. Így most
nyílt arra alkalom, hogy a két
város vezetői, Stefano Turchet és
Szeifert Ferenc polgármesterek
ellássák kézjegyükkel a dokumentumot.
Az ünnepi ülés – ugyancsak
a szokásoknak megfelelően – azzal zárult, hogy Szeifert Ferenc
polgármester és Muraközi István
alpolgármester átadták a városi
kitüntetéseket.
Folytatás a 2. oldalon.
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Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 127/2010.
számú határozata alapján Kurucz Imrének 2010-ben Báthory Gábor-díj kitüntetést adományozott.
Kurucz Imre Berettyóújfaluban született 1946-ban, itt
végezte általános és középiskoláit. Művészi tanulmányokat
Kirchmayer Károly budapesti Képzőművészeti Körében végzett,
illetve hazai és közép-európai művésztelepeket látogatott. Az
1970-es évektől vesz részt hazai és külföldi kiállításokon. Vállalva Bihar első szobrászaként a szobrászatteremtő szerepet, hazaköltözött szülővárosába. 1971 és 1984 között a város kulturális

intézményeiben dolgozott, részt vállalt a kulturális és a művészeti
élet megújításában, vezető tanára volt a Bihari Stúdió szobrász
szakkörének. Művei több hazai és külföldi közgyűjteményben és
köztéren megtalálhatóak, 35 köztéri munkája közül 19 Berettyóújfaluban áll. Az alkotás mellett részt vállalt az értékmentésben is.
Újraalkotta az Országzászlót és az Ezredéves emlékművet. 1984
óta tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. Díjai, kitüntetései: Debrecen Város Művészeti Ösztöndíja (1986);
Erdélyi Gábor-díj (2001); a XIV. Debreceni Tavaszi Tárlat Nívódíja (2005).

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 128/2010.
számú határozata alapján Domján Jánosnak 2010-ben Fehér
Istvánné-díj kitüntetést adományozott.
Domján János az Arany János Gimnázium, Egészségügyi
Szakképző, Közgazdasági Szakközépiskola és Szabó Pál Kollégium
igazgatója. Matematika-földrajz szakos középiskolai tanári diplomáját 1974-ben szerezte. Jelenlegi munkahelyén 1974. augusztus 1-jén
helyezkedett el, 1980 szeptemberéig kollégiumi nevelőként, 1983.
december 5-étől igazgatóhelyettesként, majd 1989-től újra beosztott
tanárként dolgozott. 2001. október 1-jétől nevezték ki az intézmény
igazgatójának. Vezetése alatt újult meg az elmúlt tanév során a gim-

názium épülete, mely munkálatok alatt tanúbizonyságot tett hivatása
és iskolája iránti gondoskodó elkötelezettségéről. Az a tény, hogy az
intézmény ma a térség egyik legkiemelkedőbb középiskolájává vált az
elmúlt években, döntően az ő érdeme. Iskolaszervező, ismeretterjesztő
és művészet-támogató tevékenysége kiemelkedő. Mind a kézilabdasport, mind pedig a tömegsportok terén szervezőként, edzőként jelentős eredményeket ért el. 1995–96-ban mind a női, mind a férfi ifjúsági csapatoknak edzője, ahol az NB II-ig jutottak el. 2009–2010-ben
szintén NB II-es edző, a férfi ifi korosztályban, ahol a 3. helyért vannak versenyben. Alapítója, illetve fennállása alatt végig vezetője volt a
Herpály Hegyjáró Körnek. (Betegsége miatt a díjat felesége vette át.)

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 129/2010.
számú határozata alapján a Mezei-Vill FC. Berettyóújfalu Egyesületnek 2010-ben Kabos Endre-díj kitüntetést adományozott.
A csapat 1993-ban alakult baráti szerveződés alapján. Ekkor csak a városi bajnokságban, és különböző tornákon szerepelt,
egészen 2004 augusztusáig. Mivel országos bajnokságot csak
futsalban rendeztek, így ezt választották. A 2004–2005-ös szezonban az NB II-ben indult el a csapat. A keret kialakítása a bajnokság
során folyamatosan változott, ám a gerinc ugyanaz maradt, mint
a kispályás tornákat sorra nyerő gárdában. A cél nem volt más,
mint az azonnali feljutás, ehhez minimum a második helyet kellett
megszerezniük, ami az osztályozót jelentette. A másodosztályban
sorra gyűjtötték a győzelmeket, bár még igencsak az elején jártak
az elkezdett tanulási folyamatnak. A bajnokság végén a második
helyet sikerült megszerezniük, így az első osztályból kaptak ellenfelet a feljutás kivívására. A klub történetének addigi legfontosabb
összecsapását magabiztosan hozták, s így jutottak az élmezőnybe.

Az NB I-ben már más kategóriát képviselő csapatok vettek részt,
különösen az élcsapatok játszottak más dimenzióban, mint az egy
osztállyal alacsonyabban szereplő együttesek. Ezért megkérték
Kozma Mihály edzőt, hogy munkájával segítse a csapatot. A szezon végén a nyolcadik helyen végeztek, ami egy újonc csapattól
szép eredménynek számított. Talán legalább ekkora dicsőség volt
ebben az évben az utánpótlás csapat bajnoki címe. A második év
előtt már magasabb célokat tűztek ki. A játékoskeret kiegészült
az egy szezonnal korábban utánpótlás bajnokságot nyerő együttes
több játékosával. A negyedik pozícióban álltak a bajnokság alapszakaszának befejezésekor. A csapat több fordulóval az alapszakasz lezárása előtt bebiztosította első helyét, s mindössze három
győztes mérkőzés kellett ahhoz, hogy a MVFC Berettyóújfalu a
2007–2008-as szezon bajnoka legyen, amit a következő évben
megismételtek, sőt, a magyar kupát és a nemzeti szuperkupát is elnyerték. Mindezen eredmények által két alkalommal is játszhattak
a Bajnokok Ligája főtábláján.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 130/2010.
számú határozata alapján Dr. Pete Lászlónak 2010-ben Fráter
László-díj kitüntetést adományozott.
Dr. Pete L ászló 1961-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetem általános orvos szakán. Végzés után a berettyóújfalui kórház belgyógyászatán kezdett dolgozni, ott szerzett 1966-ban
belgyógyászatból szakvizsgát. 1967-től felülvizsgáló főorvosként
dolgozott, 1983-tól 1987-ig a Rendelőintézet főigazgató-főorvo-

sának helyettese, 1987 és 1989 között rendelőintézeti főorvosként
igazgatói teendőket látott el. 1989-ben rokkantnyugdíjba ment, de
a reumatológiai szakrendelést 2006 márciusáig folytatta. 1973-ban
érdemes orvos, 1978-ban kiváló munkáért, 1986-ban kiváló dolgozó kitüntetéseket kapott, 1976-ban és 1980-ban igazgatói dicséretben részesült. 45 éves pályafutása során nagyon sok beteget ismert
meg, mind szakmailag, mind emberileg példamutatóan viselkedett,
munkatársaival nagyon jó kapcsolatot alakított ki.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 131/2010.
számú határozata alapján Dávid Andrásnak 2010-ben Berettyóújfalu város jó tanulója – jó sportolója kitüntetést adományozott.
Dávid A ndrás a József Attila Tagiskola 8. osztályos tanulójaként a kyokushin karate sportágban évek hosszú során keresztül kimagasló eredményeket ért el. Amelyik versenyen elindult,
mindenhol dobogóra állt. Utánpótlás bajnokságon, országos és
nemzetközi versenyeken is mindig kimagasló eredményeket ért
el, a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett diákolimpián
elnyerte a diákolimpia bajnoka címet is I. helyezésével. Sporteredményei mellett tanulmányi eredményei nagyon jók. Ezáltal
az elmúlt 4 esztendőben elnyerte a Hajdú-Bihar megye jó tanulója – jó sportolója címet, illetve a Hajdú-Bihar megye diákolimpiai
bajnoka címet is. Mindezzel évek óta hozzájárul sportegyesülete,
iskolája, és városunk hírnevének öregbítéséhez. Sporteredmé-

nyei: Regionális nyílt kyokushin karate verseny, I. helyezés, VIII.
„Nagykun Kupa” utánpótlás és felnőtt kyokushin magyar bajnokság - II. helyezés, országos kyokushin karate verseny - I. helyezés, utánpótlás magyar bajnokság - I. helyezés, diákolimpián
kelet-magyarországi elődöntőn - III. helyezés, V. J. & K-Speed
Kupa nemzetközi nyílt serdülő verseny - III. helyezés, diákolimpia országos döntő - V. helyezés, diákolimpia országos elődöntő III. helyezés. Tanulmányi versenyeredményei: „Kazinczy és kora”
című műveltségi vetélkedő - Magyar Kultúra Napja Vándordíj,
az Arany János Gimnázium által rendezett biológiai versenyen
I. helyezés. Díjai: Hajdú-Bihar megye jó tanulója – jó sportolója 2006, 2007, 2008 és 2009., Hajdú-Bihar megye diákolimpiai
bajnoka - 2009.
–i –n

Szeretetből épült híd Újfaluban is
Fél éven belül második alkalommal hirdetett a református
egyház Szeretethíd néven segítségnyújtást, odafigyelést egymásra, környezetünkre, ám a
mostani az egész Kárpát-medencére kiterjedt.

Berettyóújfaluban a Toldi Miklós Református Általános Iskolában
mintegy félszázan gyűltek össze a
hívó szóra, többen, mint az októberi rendezvényen. A nap fővédnöke,
Muraközi István alpolgármester
akként nyitotta meg a napot, hogy
bejelentette: még a Jóisten is velünk
van, mert kétheti folyamatos esőzés
után ránk ragyogott a Nap. Úgy
vélte, eljutott az üzenet többekhez,
hiszen érdemes tenni egymásért, környezetünkért, meg van is mit tenni
– ismerte be. A tett az első, a szó a
második – idézte Széchenyit, majd
egy Borisz Paszternák-gondolattal
zárta szavait: „A felebaráti szeretet
az élő energia legmagasabb rendű
megnyilvánulása, amely betölti az
emberi szívet és kiáradni, adakozni
kívánkozik.”
Majláth József református lelkipásztor rövid áhítatot tartott, majd
bejelentette: a református egyház
újraépítésének évfordulóján szerte a

Kárpát-medencében mintegy hétezren építik a szeretetből azt a hidat,
melyre ráléphetünk, mert erős, elbír
bennünket. A jelenlévők megtudhatták, hogy országos fővédnök Sebestyén Márta előadóművész, illetve
Csűry István, a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület püspöke. A május 21–22-én megrendezett Szeretethíd lehetőség volt arra,
hogy meglássuk segítségre szoruló
felebarátainkat, környezetünket, különösen most, az árvíz idején – szögezte le a lelkész, aki szerint nemcsak
most kell segíteni, hanem az év minden napján.
Az áhítat után a jelenlévők öt
csoportra oszlottak: Siteri Róbert
vezetésével köztéri tárgyakat, míg
Nagy Sándor irányításával a piacon
lévő kerítést festették. Orosz Béláné
lelkésznő a plakáteltávolítókat, Szász
Róbert pedig a Ligetnél szemetet szedőket fogta össze. Majláth József lelkész vezetésével a nyugdíjasok kórusa

a Gróf Tisza István Kórház pszichiátriai és elfekvő osztályán szolgált.
A plakátok eltávolításában részt
vett Vitányi István országgyűlési
képviselő, Muraközi István alpolgármester és Bónácz János önkormányzati képviselő is, akik a szentmártoni
városrészből indulva, városszerte
kaparták a villanyoszlopokról, buszmegállókról, trafókról a plakátokat.
A munka végeztével a Kihívással
Élők Nappali Intézménye tagjainak
előadásában a „Hófehérke és a hét törpe” című mese modernizált változatát
tekintették meg, majd közösen elfogyasztották a jóízű ebédet, amihez az
önkormányzat 50 ezer forinttal járult
hozzá. Szintén a város ajándékaként,
a résztvevők ingyen tekinthették meg
a Báthory Gábor-díszszablyát, amit a
nyírbátori múzeum adott kölcsön a
múzeumi világnap alkalmából a Bihari Múzeumnak.
Nyírő Gizella

Fotó: Horváth

A város kitüntetettei 2010-ben

Kurucz Imre

Domján János

Mezei-Vill FC. Berettyóújfalu Egyesület

Dr. Pete László

Dávid András

Koszorúzás a legvitézebb
huszár emléktáblájánál
A városnapi rendezvényekhez
kapcsolódóan, a város vezetői,
Vitányi István országgyűlési
képviselő, az ünneplők közössége Simonyi óbester emléktáblájánál gyűlt össze, hogy a
legvitézebb huszárra emlékezzen. Ünnepi beszédet Kocsis
Róbert, a megyei közgyűlés
alelnöke mondott.
Az alelnök kiemelte: olyan katonára emlékezünk most, aki nemzetközi – mai divatos szóval élve
– európai uniós hívnévre tett szert
már életében. A napóleoni háborúk
idején, két évtizedes kemény harc
után érdemelte ki ezt Simonyi óbester. – Kevés ilyen, ízig-vérig a mi vidékünkhöz, Biharhoz, a hajdúkhoz
kötődő katona létezik. Több név
közül a legvitézebb huszár név maradt életműve méltatására – szögezte
le Kocsis Róbert.

Simonyi óbester békeidőben
is kitett magáért, s ezt utca jelzi
Debrecenben, ahol az ő javaslatára épült meg a Vigadó elődje.
Nemcsak katonai, hanem békebeli
tevékenysége okán is emlékezünk
Simonyi óbesterre, hiszen innen,
erről a vidékről verbuválta legjobb
katonáit, akik tűzbe, vízbe követték a harcokban. A 2008-ban elhelyezett márványtábla nemcsak az ő,
hanem a hazáért szolgálók emlékét
is szolgálja – hívta fel a jelenlévők
figyelmét, hozzátéve: ne vesszen a
feledés homályába, ezért emlékezünk minden évben Simonyi óbesterre.
A városvezetők, Vitányi István,
Kocsis Róbert, valamint a Pro Patria Alapítvány nevében Fehér Lajos
alelnök koszorúzták meg az emléktáblát.
Nyírő Gizella
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„Bihar szent hite”

Vészek után újra talpon…

- Kurucz Imre életmű-kiállítása a város napján Kurucz Imre, városunk és térségünk képzőművészetének, közművelődésének és közéletének egyik
legmeghatározóbb tagja. Az elmúlt
években egyre többször láthattuk
újabb és újabb alkotásait feltűnni
a város több pontján, melyek emlékeztetnek a dicsőséges múltra,
főhajtásra késztetnek valaha volt
nagyjaink előtt és emlékeztetnek
saját sorsfordulóinkra. Köszönthettük 60 éves korában a Bihari
Múzeumban, elkísérhettük több
önálló és csoportos kiállításra az
ország más pontjaira, városunk
önkormányzata és több település,
szervezet időről időre átadhatja
azokat a megbecsüléseket, elismeréseket, melyeket ő öntött bronzba.
És 2010-ben eljött az ideje annak,
hogy számos szakmai megbecsülés után eleve elrendelt és általa is
nagyra becsült otthona, Berettyóújfalu a „városért” Báthory Gábordíjjal tüntette ki.
Ebből az alkalomból is jeles
esemény volt, hogy május 21-én
délután neki nyílhatott kiállítása a
Bihar Vármegye Képgalériában. A
legméltóbb hely Kurucz Imre eddigi életművének, és a legméltóbb
kiállító a helynek – főként, ha figyelembe vesszük a trianoni döntés
kerek évfordulója és a Berettyóújfalu város napja adta apropót.
Székelyhidi Ágoston művészettörténész ezt a kötődést, a
bihariságot, a szülőföldhöz való

- Előadás Partium múltjáról, jelenéről, jövőjéről és Trianon évéről a város napján Magyarország – több mint bor
és paprika. Több mint kín. Több
mint konvergencia. Nem lehet,
hogy csak ennyi legyen, csak
eddig. Nincs még itt a soha
ideje. Magyarország. A hazánk.
Haza, melyben benne foglaltatik Bihar „szíve”, és az egész
Partium sorsa is. Mily sokat
szenvedtünk érte, s bizony miatta is! Világégések és vérzivatarok között kisarjadt bár oly
sokszor a nemzet, de a trianoni
rém megcsonkította. Tán végleg…

ragaszkodást, a teremtő és közösségformáló szerepet emelte
ki Kurucz Imre munkásságának
méltatásakor. A kiforrott egyéniség, a lokálpatriotizmus és az
egyetemesség egyszerre van jelen
a Kádár vitéz utcai műteremben,
és valamennyi helyen, ahol az ő
munkái láthatók. Megragad időt,
kort, helyet, érzést és értelmet. A
történelem nagyjai: Bocskai, Báthory, Kossuth… a mi történelmünk: Orbán Balázs, Gaál János,
Pálfi István… kultúránk hírnökei: Nadányi Zoltán, Liszt Ferenc,
Szabó Pál… mindennapi életünk
szent pillanatai: Összetartozás,
Ölelkezés, Várakozás, Anyám,
Gyász, Fohász… Lehetetlen e keretek között kerek mondatokkal
a teljesség igényének eleget tenni
annyira, amennyire a teljesség jel-

lemzi Kurucz Imre világát. A kiállításban szereplő, folyamatosan
égő gyertya fénye többet árul el
erről minden leírt sornál…
A kiállítás megnyitóján – ezeket is megköszönve – üdvözölték
a város és a megye vezetői, valamint a határokon kívül élő, de az
összetartozást megélő és megélni
sarkalló honfitársak nevében Barabás Zoltán, a Partiumi Magyar
Művelődési Céh igazgatója. Megemlékezve többek között a tavalyi
nagyváradi Kazinczy-táblaavatásról kiemelte, hogy Berettyóújfalu
és Bihar szobrásza az egyetemes
magyar művészet legnagyobbjai
közé írhatja be a nevét, és érezheti
magáénak szűkebb pátriája felemelkedését is.
Kolozsvári István

Városnapi mulatságok a Szent István téren
Két napig dúskálhattak a különféle szórakoztató programokban a
városlakók május 21-én és 22-én, a
város napja alkalmából. A Szent István tér egyetlen délután alatt öltötte
magára a fesztiválok hangulatát, a
felállított nagyszínpadon nyüzsögtek
a hang- és fénytechnikusok, hogy a
kellő időben minden készen álljon a
produkciók bemutatásához. A térre
érkezők a vásári hangulatból sem maradtak ki, megcsodálhatták a Bihari
Népművészeti Egyesület tagjainak
alkotásait, válogathattak a vásári csemegék és bazárok kínálatából.
A színpadon pedig már péntek
délutántól zajlottak az események, az
alaphangulatot a Komádiból érkezett
Next Day zenekar adta meg, majd
őket követte a helyi Bajnóca néptánccsoport bemutatója. Ezután a stand
up comedy egy újabb képviselője,
Szöllősy-Csák Gergely lépett a színpadra, akinek sikerült jókedvre derítenie az egyre népesedő közönséget.
Az est legünnepibb perceit a polgármesteri köszöntő és a már hagyományosnak mondható testvérvárosi
üdvözletek nyújtották, hiszen ezúttal
is képviseltették magukat Porcia,
Visnyij Volocsok és Margitta delegáltjai. A közös ünneplést konfettieső
és vidám éneklés tette még hangulatosabbá. A 2010. évi város napja első
estéjét a Neoton Família élő koncertje
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város napja

koronázta meg, a hatalmas tömeget az
eső sem riasztotta el, mint ahogy a zenekar tagjait sem, akik nem okoztak
csalódást, fergeteges bulit csináltak.
Végül az időjárás is kegyes volt hozzánk, felhagyott az eső az erőfitogtatással, így eldördülhettek a petárdák
és élvezhettük a tűzijátékot.
És ezzel még korántsem értek véget a vigasságok, hiszen másnap kora
délutántól ismét felpörgött az élet a
téren: ragyogó napsütésben pattantak
a színpadra a Piruett Táncstúdió tehetséges kis táncosai, akik koreográfiáikban a balett, a modern tánc, a
ritmikus gimnasztika, a szertorna,
sőt a társastánc, a disco és a hip-hop
elemeit ötvözik. Több produkciójuk
dobogós helyezést ért el az országos
versenyeken, ami által nemzetközi
versenyekre is kvalifikálták magukat.
A Panni és az álommanók című
interaktív mesejáték a gyerekek esztétikai igényeit hivatott kielégíteni,
több-kevesebb sikerrel.
Egyik testvérvárosunk, Margitta
néptáncosai, a Gyöngyvetők is bemutatkoztak, akik nem csak hazai,
hanem külföldi szereplésekkel is
büszkélkedhetnek, legutóbb például
Törökországban, Zanguldák városában vettek részt a Nemzetközi Gyermeknapon.
A Cozombolis együttest Kovács
Kati követte a színpadon, aki hűen
önmagához, igényes zenével és bravúros szójátékokkal ajándékozta meg a

közönséget. Az estét és egyúttal a város napja Szent István téri programsorozatát Dobrády Ákos melankolikus
koncertje zárta.
Szatmári Kinga

Itt és most köszönjük meg további
támogatóinknak a rendezvények sikeres
lebonyolításához való hozzájárulásukat:
ENI–Tigáz Zrt., OTP Bank Nyrt., Budapest Bank Nyrt., Generál-Építő ’98
Kft., Mezei-Vill Kft. A sikeres lebonyolítás érdekében pedig a rendező partnerei
voltak: Bihari Népművészeti Egyesület,
Sinka István Városi Könyvtár, Bihari
Múzeum, Berettyó Televízió, Bihari
Hírlap, Berettyó Rádió. Külön köszönet
illeti továbbá a rendvédelmi szerveket,
akik valamennyi rendezvényünket nagy
odaadással biztosították.

Ezeket a szavakat magamban
mormolva érkeztem meg május 22én a Nadányi Zoltán Művelődési
Központ Erdélyi Gábor-termébe,
ahol négy előadó próbált kapaszkodókat nyújtani a jelen számára is
Partium és az összmagyarság történelmének néhány (igen fájdalmas)
mozzanatát elénk tárva.
A rendezvény moderátori szerepét magára vállaló Muraközi István
alpolgármester bevezetőjében köszöntötte a meghívott vendégeket
és a jelenlévőket, majd örömmel
jegyezte meg, hogy a városnapi rendezvények sorába most is sikerült
„beilleszteni” egy olyan alkalmat,
ahol betekintést nyerhetünk a nagy
ívű és távlatos fejlesztések korát élő
Berettyóújfalu, és a partiumi (történelmi és csonka) országrész kevésbé
ismert históriájába.
Az őt követő dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő mondandójában kitért néhány, a FideszKDNP által már korábban is szorgalmazott törvényjavaslatra, amely
által a Kárpát-medencei magyarság
újra folytathatná azt a szellemi
együttműködést, ami mindig is jellemezte a Trianon előtti időkben,
itt, Európa szívében. Ilyennek nevezte a kettős állampolgárság ügyét
(amelyet a Parlament május 26-án
nagy többséggel el is fogadott),
valamint az 1920-as szégyenteljes,
és minden nemzetközi jogi normával ellentétes békediktátum 90.
évfordulója alkalmából beiktatandó nemzeti összetartozás napját.
Kifejtette, hogy egyéni képviselői
munkája során továbbra is azon fog
munkálkodni, hogy a magyarság
határon innen és túl minél közelebb kerüljön közös történelmi traumáinak végleges feldolgozásához.

Dr. Vitányi István után Borók
Imre hajdúböszörményi történészkönyvtáros emelkedett szólásra.
Előadásában egy olyan – a Partium
történelmi emlékezetében sajnálatosan periférián „kallódó” témáról
értekezett, amely pedig, ha csak
a benne foglalt tanulságokat tekintjük, akkor is több figyelmet
érdemelne. Hiszen a török uralom
idején bekövetkezett Szejdi-dúlás
hosszú időre megváltoztatta a fiatal
hajdúvárosok sorsát, és átrajzolta a
térség teljes arculatát. Hiszen Szejdi
(helyesen Szeidi Ahmed pasa) kapzsi és kegyetlen ámokfutása csaknem a Partium elnéptelenedéséhez
vezetett. Ebben Hajdúszoboszló
szenvedett a legtöbbet, mivel ott
majdhogynem kiirtották a teljes
lakosságot. Ennek egyik érdekes
„ellenpólusaként”
tekinthetünk
Hajdúböszörményre (a legnagyobb
hajdúvárosra), amelyet egész egyszerűen nem találtak meg a portyázók, s így sikerült megmenekülnie
a törökök elől. Borók Imre külön
kiemelte Nagyvárad hősiességét,
amely 45 napig állt ellen a hódítók
ostromának. Külön aktualitást kölcsönzött az előadásnak az a tény,
hogy a Szejdi-dúlásnak idén van a
350. évfordulója.
Ennek a tragikus eseménysorozatnak a fő szálát, mint vezérfonalat tartva kezdte meg elmélkedését
dr. Székelyhidi Ágoston író, irodalomtörténész, aki továbbgondolva
a 350 évvel ezelőtti eseményeket,
egyenesen kijelentette, hogy ennek
a tragikumnak mintegy katartikus
következményeként alakult ki a
Nagyvárad–Berettyóújfalu – Debrecen tengely, amely mind a mai
napig fennmaradt, és így reményteli
távlatokat adhat a remélt és vágyott

felemelkedéshez. Ezt követően kitért Trianon polémiájára, amelyet
ő a nemzetek elsorvasztásának tart,
amit még jobban betetőzött a kommunista diktatúra azon szemlélete,
miszerint a nemzeti közösségeket
alá kell rendelni az osztálytársadalom mindenható dogmáinak. Éppen ezért előremutatónak nevezte,
hogy az egységesedő Európa kiemelten figyel a nemzetek és a nemzeti kisebbségek megmaradásának
kérdésére.
A rendezvény utolsó vendége
Tőkés László református püspök
és EP-képviselő volt, aki útban otthona felé tisztelte meg városunkat
jelenlétével és köszöntő szavaival.
Külön hangsúlyozta, hogy Beret�tyóújfalura a partiumi lét fennmaradásának zálogaként tekint, hiszen
– mint mondta – csak így lehet
sikeres a térség, és ezen keresztül a
magyar nemzet is. Kiemelte, hogy
égető szükség lenne az anyaországban kilátásba helyezett elszámoltatásokat a határon túli területekre is
kiterjeszteni. Figyelmeztetett mindenkit, hogy folytatni kell a szavazófülkékben elkezdett forradalmat
az önrendelkezés és az önkormányzatiság kivívásának végleges beteljesítéséhez.
Odakint már a szürkület bontogatta komótosan szárnyait, mikorra
véget ért az előadások és felszólalások sora, de aki jelen volt ezen a
lélekemelő eseményen, elmondhatta magáról, hogy végleg az eszébe
vésték: magyarnak lenni akkor is
feladat, amikor a munka neheze
még hátra van, és a kényelmetlen
kérdések kora talán még el sem jött
igazából.
Kiss Tamás

Könyv- és könyvtárhasználati
vetélkedő a város napján
A Sinka István Városi Könyvtár
Gyermekkönyvtára minden évben kapcsolódik a város napja programsorozathoz. Idén is így történt ez. Vetélkedőt
hirdettünk az általános iskola alsó tagozatosainak, ahol egyrészt a város nevével, másrészt pedig a könyvtári könyvek jellegzetességeivel foglalkoztunk.
Azért ezt a formát választottuk,
mert tudjuk, hogy a gyermekek szeretik
a megmérettetéseket, a versengést. Életkori sajátosságuk, hogy szerepeljenek,
tevékenykedjenek.
Városunk minden iskolájából óránként 20 fős csoportok érkeztek a kb. 45
perces vetélkedőre.
A verseny első részében frontálisan
megbeszéltük, hogy vajon miért éppen
ez városunk neve, hol tudjuk megnézni,
hogy mi a városnév eredete. A Földrajzi nevek etimológiai szótárában kell
keresnünk, ám előtte az „etimológia”
szót határoztuk meg az Idegen szavak
és kifejezések szótárából, hiszen ezzel
az idegen szóval még nem találkoztak
a gyerekek.

A verseny második felében, csoportokban feladatlapot oldottak meg,
melyben a könyvtár és a könyvesbolt
összehasonlítására, a könyvek fontos
adataira, a szépirodalmi és az ismeretközlő irodalom megkülönböztetésére
találtak feladatokat.
Örömmel tapasztaltuk, hogy egészen kevés hibát ejtettek a tanulók, s
nem egy esetben holtverseny alakult

ki. Ez is bizonyítja, hogy nem idegen
számukra a könyvtár, a könyvek világa.
Amíg a feladatlapokat értékeltük, addig
olvasgattak a könyvekből.
Minden csoport apró ajándékot és
emléklapot kapott a részvételért.
a Sinka István Városi Könyvtár
dolgozói
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Nadányi Gergely és száz hajdú vitéze…
Kedves – a mi kisvárosunkat
ünneplő – és az átalakulás mozgatórugói iránt érdeklődő közönség,
olvasókör, illetve tábor. Kedves
Mindnyájunk! Örömmel idézek egy
nagy könyvből – mert az olvasóteremben az Úr napja előtt illetve a város napja alatt felolvasni nem bűn –
a városokról:
„Minden város megannyi transzformátor: növelik a feszültséget, meggyorsítják a kereskedelmet, szünet
nélkül mozgatják, kavarják az emberek
életét. Nem a legrégibb, a legforradalmibb munkamegosztásból születtek:
az egyik oldalon a szántóföldek, a másikon a városi tevékenységek? »A város
és a falu közötti ellentét a barbárságból
a civilizációba, a törzsi rendszerből az
államba, a helyi keretekből a nemzetbe
való átmenettel kezdődik, és végigvonul
a civilizáció egész történetén mind a mai
napig« E sorokat az ifjú Marx írta.
A város a világ cezúrája, kettészakadása, sorsa. Mikor felbukkan, magával
hozva az írásbeliséget, megnyitja annak
a kapuit, amit történelemnek neve-

zünk. Mikor a XI. század beköszöntével
együtt újjászületik Európában, elkezdődik szűk kontinensünk felemelkedése.
Elég, hogy felvirágozzék Itáliában, s már
itt is a reneszánsz. Így van ez a klasszikus
görög városoktól – a poliszoktól – és a
muszlim hódítások medináitól egészen
napjainkig. A növekedés minden nagy
pillanata a városok robbanásszerű fejlődésében jut kifejeződésre.
Annak a kérdésnek a felvetés, vajon
a város-e az oka, az eredete a növekedésnek, ugyanolyan hasztalan, mintha azt
kérdeznénk, vajon a kapitalizmus felelős-e a XVIII. századi gazdasági felemelkedésért vagy az ipari forradalomért. A
»perspektívák reciprocitása« – Georges
Gurvitch kedvelt feltevése – itt teljes
mértékben érvényesül. A város ugyanúgy létrehozója a terjeszkedésnek, mint
amennyire annak a teremtménye. De
az bizonyos, hogy még ha nem egészen
ő hozza létre, a város akkor is úgy irányítja, hogy haszna van belőle. És hogy
ez az összjáték a város esetében sokkal
nyilvánvalóbb, mint bármely más megfigyelőponton.”

„…Ezek után engedjék meg, hogy
bemutassam Orosz István professzor
urat, mint vendégelőadót és nem kell
bemutatni Gyula Ferencnét, aki képviselőként sokat tehetett és tett is Biharért, Berettyóújfaluért, az életünkért.
Felkérem tehát moderátorunkat, hogy a
laudációs körök bejárása után adja át a
hely szellemével együtt a szót a város, az
agrár- illetve a helytörténésznek és nem
utolsósorban az egyetemi tanárnak, aki
már mindenkit tanított.” – Miután a
narrátor a várost ünneplő napon felolvasott Fernand Braudel: A mindennapi
élet struktúrái című művéből és a moderátor utalt Orosz István professzor
60. születésnapja alkalmából kiadott
Hagyomány és megújulás című kötetet
bevezető méltatásokra, elkezdődött az
előadás a könyvtár olvasótermében.
A Berettyóújfalu története c. kék
kötetből ismert tanulmány szerzője közérthetően érdekes fejtegetéseket vezetett
le arról a történeti tényről, hogy várossá
válásunk mozgatórugói milyen szerencsés körülményeknek köszönhetőek. A
korabeli agrártörténetet, a mezővárosi

„Mint a tavaszi virágos rét…”

létformát, a telkes jobbágyságot, a hajdúk
életmódját, a gazdálkodást, a hatalmi és
függőségi viszonyokat taglaló előadás
nyitott fülekre talált a könyvtárszobában.
Aki fel szeretné eleveníteni a professzor
úr e tárgyban zajlott kutatási eredményeit, az bátran olvassa át vagy újra a Beret�tyóújfalu agrárviszonyai a XVII–XIX.
században című veretes tanulmányt.
Órákig is elhallgattuk volna a sok városi
rendezvény közé becsempészett előadást,
de számtalan műfaj érdekes kínálata csábította az „újfalusiakat”.
kvt

Könyvbemutatók a Bihari Múzeumban

Május 23-án délután Csarkó Sándor citerajátékával és bihari népdalok
közös éneklésével, Kolozsvári István
néprajzos, egyesületi elnök köszöntőjével két jeles kiadvány bemutatójára
került sor a Bihari Múzeumban. Mindkettő sorozat része, és a Bihari Múzeum
Baráti Körének köszönhető a megjelenésük.
Elsőként a Források és Adatok Bihar történetéhez 1. kötetét dr. Vajda
Mária, a Déri Múzeum főmuzeológusa mutatta be, mely Források O’sváth
Pál sárréti csendbiztos életéhez címmel

jelent meg. A sorozat szerkesztője Török Péter történész, Budapest Főváros
Levéltárának a levéltárosa. Válogatta,
sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Seres István
történész-turkológus, az MTA-ELTE Közép-ázsiai Kutatócsoportjának
munkatársa. Szerkesztette Sándor Mária és Török Péter.
Dr. Vajda Mária elismerően szólt a
kiadványról, ecsetelte, hogy mennyire
fontosnak tartja, hogy O’sváth Pálról
minél többet tudjon meg az érdeklődő
lakosság és ifjúság nem csak Biharban,
hanem országhatárokon belül és kívül
is. A kiadvány tartalmazza O’sváth Pál
emlékiratát, családi levelezését, visszatekint az 1848–49-es szabadságharcban, és azt követően betöltött szerepéről, élményeiről. Berettyószentmárton
jegyzőjeként, valamint a Sárréti járás
csendbiztosaként fennmaradt hivatalos
levelezései, feljegyzései érdekességekkel
szolgálnak.
Tudományos munkássága közismertebb, hiszen forrásanyag a Bihar
vármegye Sárréti járása leírása címet viselő munkája, valamint a Bihar vármegye története című monográfiája. Végül
válogatást közöl a kiadvány az O’sváth
Pálról megjelent írásokból és tartalmazza a Bihari Múzeumban található

dokumentumokat is. Dr. Vajda Mária
gratulált a kötet megjelenésében közreműködőknek és a baráti kör figyelmébe
ajánlotta, hogy ildomos lenne emléktáblával ellátni a berettyószentmártoni
egykori jegyzői lakot. (Megjegyzem,
Biharkeresztesen sincs emléktábla az
egykori posta és lakóház falán.)
A Bihari tájházak és kiállítóhelyek
II. kötetét (Biharország kincsei sorozat)
Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági
Műemlékvédő és Emlékhely Társaság
elnöke ismertette.
Az első kötet az egykori Bihar vármegye ma Magyarországra eső területéről mutatott be 22 települést, amelyek helyet adnak épített, illetve tárgyi
örökségünknek. A második kötet a
romániai Bihar megye 10 településének 13 kiállítóhelyét és a mindenkori
megyeszékhelyet, Nagyváradot mutatja be. „Bihar egészéről elmondható,
hogy rendkívül változatos, földrajzilag
és a kultúra szempontjából is tagolt táj,
sokszínű vidék. Hármas tengelyét a
Berettyó mente, a Sebes-Körös völgye
és a Fekete-Körös völgye alkotják. A
folyók összefolyása táján terül el a Sárrét. Északon a Berettyó és az Ér zárja
közre az Érmellék bortermő lankáit.
Jellegzetes kistája Nagyvárad közelében a Hegyköz és a Királyhágó előte-

rében az egykor szabadalmas Báródság.
Délen Nagyvárad és Szalonta között a
Mezőség fekszik.” A kötet előszavában
olvashatóak az ismertető szövegeket
írók, szerkesztők: Kolozsvári István és
Sándor Mária bevezető mondatai.
Nem kis munkára vállalkoztak a
fiatal muzeológusok, hiszen bejárni is
éppen elég ekkora területet. Kincseket
találni pedig egyre nehezebb. Széthordja őket az idő. Megőrzők azonban
mindenütt vannak. Olyanok, akiknek
fontos, hogy az örökség, melyet őseink
hagytak ránk továbbörökíthetőek legyenek egy újabb nemzedékre. Az „őrzők” közül többen személyesen is megtisztelték az eseményt Nagyváradról is,
illetve Tenkéről, jelesül Berke Sándor
tiszteletes és az ottani gyűjtemény alapítója, az örökifjú Csák Kálmán.
Az ismertetőkkel, fotókkal, térképpel ellátott kötet segít az érdeklődőnek
az eligazodásban. Ajánlható csoportos
vagy egyéni kirándulóknak útikalauzként is. A fotók és a tipográfia Bogya
Pál munkáját dícsérik.
Seres Katalin Edit
A kiadványok megvásárolhatók
a Bihari Múzeum pénztárában,
egyaránt 1000 Ft-os áron.

A Báthory-szablya Berettyóújfaluban
A múzeumi világnap és a város
napja tiszteletére a Bihari Múzeum
újra rendhagyó időszaki kiállításra
invitálta a látogatókat. A mamutcsontok, az Esterházy-kincsek és a
8 millió éves ősfa után idén a Báthory Gábor-díszszablya érkezett
Berettyóújfaluba, hogy csak 3 napig a város diákjai és az érdeklődő
felnőttek megtekinthessék!
A múzeum munkatársai – Kállai Irén, Tóthné Varga Katalin és
Szűcs Endre – a kard mellé egy
korhű zenével aláfestett rövid vetítést is készítettek, melyben bemutatták a Báthory család történetét,
családfáját is. A két ág az ecsedi és
a solymosi ág néhány jeles személyiségéről is szóltak, s természetesen
Báthory Gábor, Erdélyország fejedelmének életét is röviden bemutatták: Báthory Gábor (1589–1613)
a somlyai Báthory család tagjaként
látta meg a napvilágot. Édesapja
somlyai Báthory István megérezte
fia tehetségét, és a családi naplóba
a következőket jegyezte be: „1589.
15. aug. Gábris vitézt ez a nap adta
Isten ez világra, három és négy óra
között.”

Már 18 évesen, 1607-ben szerette volna megszerezni a fejedelmi
trónt, de nem voltak támogatói,
ekkor még Rákóczi Zsigmondot
választották fejedelemmé. A fiatal Báthory Gábor Bocskai István
fejedelem udvarában tanult. Ott
ismerte meg a hajdúkat, s összefogva, szövetkezve velük a következő
évben, 1608-ban ügyes politikai
érzékkel már sikerült megszereznie
az erdélyi fejedelmi trónt. Báthory
Gábor fejedelem az őt segítő hajdúknak kiváltságlevelet, és ezzel
földbirtokokat is adományozott. Ő
maga háromszor annyi hajdút telepített le – leginkább saját birtokain
– mint Bocskai.
Báthory Gábor magabiztos
uralkodó volt, nagy tervekkel. Arról ábrándozott, hogy a hajdúkatonák segítségével Erdély mellett
megszerzi a két román vajdaságot,
majd a Habsburgok ellenében
egyesíti Magyarországot és a végén
övé lesz a lengyel királyi korona is.
1610-ben követei még Moszkvába
is eljutottak támogatást remélve a
fejedelem nagyszabású terveihez.
Erdély túl kicsinek bizonyult nagy

terveihez, amelyet nemcsak a belső
ellenzék, de az addig őt támogató
török Porta, illetve Bécs sem nézett jó szemmel. Még a neki nagy
hálával tartozó hajdúk is fokozatosan kihátráltak mögüle.
Báthory egyedül maradt! 1613.
október 27-én, Váradon meggyilkolták. Azok a hajdúk törtek az
életére, akikre egykor támaszkodott.
A fejedelem tiszteletére valószínűleg a XVIII–XIX. század fordulóján készített díszszablya a nyírbátori Báthory István Múzeum
tulajdona. Az állandó kiállításból
adták kölcsön erre a néhány napra, hogy Berettyóújfalu lakossága
is közelről megtekinthesse!
A szablya aranyozott ezüst markolattal, veretekkel, igazgyöngydíszítéssel, és katonai emblémával
van ellátva. A szablyatok fából
készült, barna bársonnyal borított
és három helyen, a markolaton is
látható fémdíszítéssel ékesített.
A szablyán latin felirat és a fejedelem képmása látható. A felirat
magyarul így hangzik: „Báthory
Gábor Erdély fejedelme, Partium
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és Magyarország ura, Székelyföld
ispánja 1609”.
A rendhagyó időszaki kiállítást 2010. május 20–22. között
nemcsak városunk lakói, hanem
a városunkba érkező vendégeink,
a testvérvárosok delegációi is érdeklődéssel szemlélték a Bihari
Múzeum nagytermében.
Kállai Irén, múzeumigazgató.

…olyan sokszínű, tarka és változatos volt az idén immár második alkalommal megrendezett Bihari Kistérségi Népdalverseny. Legalábbis
így értékelte azt Joób Árpád főiskolai
tanár, aki a zsűri elnökeként kedves
szavak – ugyanakkor a verseny súlyához mérten – szakmai értékelés,
útmutatás és tanácsok kíséretében
hirdette ki a résztvevők által nagy
izgalommal várt eredményeket.
A tavalyi évhez képest mintegy
harmadával többen jelentkeztek a
megmérettetésre, ami reméljük, a
jövőben is hasonló tendenciát mutat majd. A vendégeket Szeifert Ferenc polgármester úr köszöntötte,
aki Pocsaly Zoltánnal, Margitta alpolgármesterével együtt a díjkiosztásban is segédkezett. A lelkes versenyzők a térség több településéről
is képviseltették magukat: a helyi
iskolásokon kívül Biharkeresztes,
Csökmő, Kismarja, Körösszakál és
Körösszegapáti tanulói vettek részt
a május 22-én, délelőtt megtartott
találkozón. Külön említést érdemel
az a két versenyző, akik a történeti
Bihar vármegye egy településéről,
Berettyóújfalu
testvérvárosából,
Margittáról érkeztek – hiszen ők

tették meg a leghosszabb utat és nagyon szép eredményeket értek el.
A zsűri által kiemelt gyerekek
az oklevél mellett értékes könyv- és
CD-jutalomban részesültek.
A dicséret azonban nem csak
azokat illeti, akik a dobogó valamely
fokán végeztek. Mindenkinek jár,
aki ebben a mai, felgyorsult, énekszó és dal nélküli világban időt és fáradtságot nem kímélve megtisztelte
a rendezvényt felkészítő munkájával,
jelenlétével, hangjával, tapsával.
A zsűri másik két tagja, Juhász
Erika és Tóthné Bene Judit népdalénekesek segítségével a versenyt
közös énekléssel zártuk, amely nem
csak ennek a rendezvénynek, hanem akár egész május hónapnak is
mottójául szolgálhat; így kezdődik:
„Tavaszi szél vizet áraszt, virágom,
virágom…”
A II. Bihari Kistérségi Népdalverseny ez alkalommal a város
napjához kapcsolódóan a Magyarország–Románia közötti, határon
átnyúló együttműködési programból támogatott pályázat keretében
valósult meg.
Kolozsvári-Donkó Rebeka

Berettyóújfalu – Városnéző séta

– a Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára újabb füzete –

A Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület országos szinten 1977 óta adja
közre kiskönyvtár-sorozatát, melynek
idén, Berettyóújfalu város napján már
a 821. füzete látott napvilágot. Így
megszületett a sorozat második darabja, amely városunkhoz kötődik, hiszen
a 480. kötet a város szimbólumát, a
herpályi csonkatornyot mutatja be.
Az országos egyesület berettyóújfalui-bihari tagcsoportja 1992-ben alakult meg, és azóta is töretlen lendülettel
dolgozik, tagjai révén részt vesz a város
és a térség kulturális és közösségi életében, mutatja be vidékünket az ország
más pontjain élőknek, illetve ismerkedik és ismertet meg mindannyiunkat
más tájakkal, azok szokásaival, természeti és történeti értékeivel. Ezen ta-

pasztalataikról rendre be is számolnak
többek között a Bihari Hírlap hasábjain is. A mostani vállalkozás is szervesen
e tevékenységükhöz kötődik. Emellett
pedig illeszkedik ahhoz a folyamathoz, amely az elmúlt években a Bihari
Múzeumban, az intézmény és a hozzá
kapcsolódó civil szervezetek munkáján
keresztül kiadványok egész sorát adhatta az érdeklődők kezébe.
A füzet kezdeményezője Jankuly
Jánosné, a bihari tagcsoport elnöke,
az országos egyesület választmányi
tagja volt, a szerzője pedig Kállai Irén
múzeumigazgató. A megjelentetéshez
a feltüntetett támogatókon kívül Berettyóújfalu Város Önkormányzata is
hozzájárult. Az olvasó megismerkedhet
a város természeti kincseivel, történetével, nevezetes épületeivel, egykor élt
jeles személyiségeivel, köztéri műalkotásaival, ezeken túl pedig átfogó képet
kap Berettyóújfalu mai helyzetéről is.
Történik mindez úgy, hogy a szöveg
és a gazdag fotóillusztráció, a címhez
méltóan, a várost körutakra osztva invitálja sétára a helybélit és az idelátogatót egyaránt.
Kolozsvári István
A kiadvány megvásárolható a
Bihari Múzeum pénztárában,
300 Ft-os áron.

Városnapi futóverseny
A Kádár vitéz utcai kerékpárúton történt a futóverseny. Az alsó tagozatosoknak 1500 métert kellett lefutniuk, a felső tagozatosoknak,
középiskolásoknak és felnőtteknek 2500 métert kellett teljesíteniük.
Díjak: minden korcsoportban az első három helyezett oklevélben és
éremben részesült, valamint Berettyóújfalu Város Önkormányzatának
sportszervásárlási utalványai és a Budapest Bank reklámajándékai illették őket.
A verseny a Herpály-Team Kft. rendezésében valósult meg, Berettyóújfalu Város Önkormányzatának támogatásával.
1. Korcsoport, alsós lányok:
I. Gurmai Brigitta, Rákóczi F. Ált. Isk.
II. Kurtán Kitti, József A. Ált Isk.
III. Nádházi Patrícia, Rákóczi F. Ált. Isk.
2. Korcsoport, felsős lányok:
I. Papp Regina, Hunyadi M. Ált. Isk.
II. Hajdú Barbara, József A. Ált. Isk.
III. Kállai Fanni, József A. Ált. Isk.
3. Korcsoport, középiskolás lányok,
illetve felnőttek:
I. Tóth Nikolett, Bessenyei György Szki.
II. Tóth Dóra, Bessenyei György Szki.
III. Benedek Emese, Arany János Gimn.

1. Korcsoport, alsós fiúk:

I. Szabó Béla, Hunyadi M. Ált. Isk.
II. Kártik Zsombor, József A. Ált.
Isk.
III. Szabó Norbert, Rákóczi F. Ált, Isk.

2. Korcsoport, felsős fiúk:
I. Veres János, Toldi M. Ref. Ált. Isk.
II. Katona Sándor, Hunyadi M. Ált. Isk.
III. Grósz Balázs, Széchenyi I. Ált. Isk.
3. Korcsoport, középiskolás fiúk,
illetve felnőttek:
I. Sándor Szabolcs, Arany János Gimn.
II. Mácsi Bálint, egyéni
III. Kiss Ádám, Arany János Gimn.

Önkormányzati
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Ülésezett a képviselő-testület
Május 27-én tartotta soros havi ülését Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, amelyen a
kiküldött meghívó szerint tizennyolc,
illetve további három, az ülésen pótlólag felvett előterjesztést tárgyaltak
meg. Az ülés a polgármesteri jelentés
elfogadásával kezdődött, melyben
Szeifert Ferenc polgármester többek
között egy újabb nyertes pályázatról
számolhatott be: az Új Magyarország
Fejlesztési Terv ÉAOP támogatási
rendszeréhez benyújtott pályázaton a bölcsődei kapacitás bővítésére
62.434.904 forint támogatást nyert
el az önkormányzat. Ezen túl szólt
az előző héten lezajlott városnapi rendezvénysorozatról, melyet sikeresnek,
a városhoz és az alkalomhoz méltónak
ítélt meg. Ezt követően döntöttek a
költségvetési rendelet módosításáról,
mely az április 30-ig a költségvetési
előirányzatok összegében bekövetkezett változásokat követi. Határoztak
a településszerkezeti terv nyolc elemének, illetve a rendezési tervnek a
módosításáról is.
Ezen az ülésen is folytatódott a
városban működő szervezetek, intézmények elmúlt évi munkájáról szóló
beszámolók tárgyalása: egyhangúlag
fogadták el a Berettyóújfalu Városért Közalapítvány, a Berettyóújfalu
Sportjáért Közalapítvány, a Gróf Tisza István Kórház, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság,
az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.
2009-re vonatkozó jelentését, illetve

döntöttek az önkormányzat gyermekvédelmi munkájáról szóló beszámolóról is.
Jóváhagyó határozat született az
önkormányzat, valamint a Tiszántúli Református Egyházkerület között
arról a megállapodásról, hogy a nyári
óvodai ellátást a két intézményfenntartó miként oldja meg. Ennek alapján a Szivárvány Református Óvoda a
nyári zárás ideje alatt 3 évente, 4 hét
időtartamra vesz részt a nyári ügyelet ellátásában, a Vass Jenő Óvoda és
Bölcsőde pedig a további időszakokban ellátást biztosít az egyházi óvoda
gyermekei számára.
Három újabb utcanévről is határozat született. A szentmártoni
városrész ezen túl utcanévvel is tiszteleghet Osváth Pál emléke előtt,
a Sárostókertben a Tomori Pál, a
Jegyzőkertben pedig a Hársfa utca
elnevezést fogadták el egy-egy új utca
kapcsán.
Elfogadták azt az ingatlancserejavaslatot, mely értelmében az önkormányzat és a Hetednapi Adventista
Egyház elcseréli a Mártírok u. 4. szám
alatti ingatlant a Csokonai u. 5. sz.
alattira úgy, hogy az egyház a felmerülő árkülönbözetet is megfizeti. Értékesítésre kerülhet a Bessenyei ltp.
22–23. szám alatti garázs is, mely versenytárgyalást követően, bruttó 2 millió forintos kiindulási ár mellett találhat új gazdára. Ugyancsak a későbbi
értékesítési szándék miatt nem tudott
a testület bérelhető helyet biztosítani a

REMUS Szociális Alapítvány részére,
bár annak tevékenységét – a Gróf Tisza István Kórház véleményét is figyelembe véve – elviekben támogatja.
A 2010. évi költségvetésben fejlesztési céljaihoz szükséges saját források előteremtése érdekében döntöttek
az OTP Bank Nyrt. 1 milliárd forint
összegű kötvénykibocsátásra vonatkozó ajánlatának elfogadásáról. A
kötvényt 2 év türelmi időt követően,
2012. szeptember 30-ától, negyedéves
egyenlő részletekben, 2030. szeptember 30-ig törleszti vissza az önkormányzat. Az előterjesztés kapcsán
Jakab György módosító indítványt
nyújtott be, mely szerint a határozatba kerüljön be az is, hogy a kötvény
felhasználását csak olyan fejlesztési
célú pályázatokhoz használják fel, melyeknek saját ereje nem haladja meg a
20%-ot. Ezt a módosítást a testület
nem támogatta.
A helyi járatú autóbusz-közlekedés
folyamatos fenntartásához a jogszabá-

Tisztelt
Választópolgárok!

lyokat követve 2010-ben is megigényli
az önkormányzata a normatív állami támogatást, a szükséges 1 millió
forintos önrészt pedig saját költségvetéséből biztosítja, melynek felhasználásáról a Hajdú-Volán Zrt-nek a
jövő éven a közszolgálatási szerződés
szerint be kell számolni a képviselőtestület előtt.
Végül tárgyalásra került a három
pót napirendi pont. Így határoztak a
Berettyóújfalu és Nagyvárad közötti
kerékpárút engedélyezési tervkészítése
tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról, a Bihari Múzeumért Alapítvány
részére, a Múzeumok éjszakája nagysikerű programsorozat ez évi rendezvényének lebonyolításához nyújtandó
százezer forintos támogatásról, valamint a Gróf Tisza István Kórház rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztése
érdekében pályázat benyújtásáról.
–i –n

A képzett munkaerőért

Fotó: Nyírő Gizella

Vállalkozói fórumon ismertették a
Pálfi István Szakképzés-Szervezési
Társulás szakmai vezetői azt az európai uniós pályázatot, melyet Térségi
Integrált Szakképző Központ – TISZK
– létrehozására nyertek meg a bihari,
sárréti és a hajdúszoboszlói kistérségekben.

Mint azt Apagyi Ferenc szakmai
vezető előadása elején elmondta, a
Társulás 2008. június 1-jén alakult
meg 3 önkormányzat – Berettyóújfa-

lu, Püspökladány és Hajdúszoboszló
– kezdeményezésére. A cél a három
kistérségben folyó szakképzés összehangolása. Egyfajta kényszerítő körülmény is közrejátszott még: a szakképzési hozzájárulást csak az 1500
főt meghaladó tanulói létszámmal
rendelkező intézmények kaphatják
meg. A Társuláshoz csatlakozott még
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat is. Jelenleg 9 intézményben 4217
tanuló vesz részt szakképző évfolyam-

okon. Az országosan meghatározott
24 szakmacsoportból a térségben 17
van jelen, 42 oktatott szakmával. A
jelenlévő vállalkozók megtudhatták,
hogy a legnépesebb szakma a közgazdaság (540 fő), a vendéglátó-idegenforgalom (418), az informatika
(350), a kereskedő-marketing, s utána
következik a bolti eladó, a mezőgazdasági gépész, az asztalos, a szakács és
a kőműves.
Elhangzott az a megállapítás,
hogy nincs összehangolt szakképzési
rendszer, nincsenek közös szakmai
programok, s ezen a helyzeten változtatandó, az önkormányzatok egy
TISZK létrehozásával próbálnak
lendületet adni a szakképzési rendszernek. A Társadalmi Megújulás
Operatív Program (TÁMOP) keretében a három település benyújtotta a
„TISZK létrehozása a bihari, sárréti
és hajdúszoboszlói kistérségekben”
címet viselő pályázatot, mely sikeres
volt, s önerő nélküli, 100 százalékos –
vissza nem térítendő – európai uniós
támogatásban részesült, 344 millió
forint összegben. A projekt megvalósítása során olyan képzéseket kínálnak, amelyek képesek alkalmazkodni

Berettyóújfalu külterületi
belvízcsatornák rekonstrukciója
Kedvezményezett:

Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság által az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatás összege:

69 484 211 Ft
Jogcímkód: 6.130.01.01
Pályázati azonosító: EMVA-2056266070
Kivitelezés időtartama: 2009. november 23. - 2010. március 15.

a munkaerőpiachoz, odafigyelni a
hátrányos helyzetűekre, olyan téren
is, hogy a végzés után megtalálják-e
helyüket a munkaerőpiacon. Mindehhez központi tantervet dolgoznak
ki, fejlesztik a tananyagot, a gyakorlati oktatásban pedig a minőségre
helyezik a hangsúlyt. Természetesen
szükséges a szakoktatók továbbképzése is – taglalta az előadó, hiszen az
életen át tartó tanulás rájuk is vonatkozik.
Együttműködésre törekszenek a
térség gazdálkodóival, vállalkozóival,
ezt a célt szolgálta a mostani hajdúszoboszlói fórum is, hiszen a továbblépéshez ismerni kell a munkaadói szféra igényeit is. Éppen ezért adatbázist
hoznak létre, amelynek az eredménye
egy komplex keresleti prognózis lesz.
Jelen helyzetben mindez ideának tűnik, ám remélik, előbb-utóbb beindul
a gazdasági fellendülés, amiből a szakképző intézmények is profitálhatnak.
„Végső soron az a célunk, hogy olyan
szakképesítést nyújtsunk, amellyel el
is tudnak helyezkedni a tanulók” –
foglalta össze Apagyi Ferenc.
Nyírő Gizella

Tájékoztatom Önöket, hogy a
Választási eljárásról szóló törvény
értelmében, 2010. május 31. napjáig
minden választópolgár részére eljuttattuk a kisebbségi önkormányzati
választásokkal kapcsolatos névjegyzék összeállítása érdekében a szükséges tájékoztatást és kérelemnyomtatványt tartalmazó levelet.
Kérem Önöket, amennyiben a kisebbségi önkormányzati választáson
részt kívánnak venni, a jelzett levél
kézhezvételét követően a szükséges
kérelemnyomtatványt kitöltve, a Polgármesteri Hivatal földszinti portáján
kihelyezett gyűjtőládába 2010. július
15. napján 16 óráig dobják be.
A gyűjtőládába helyezett nyomtatványok alapján tudjuk elkészíteni azt
a névjegyzéket, amely lehetővé teszi,
hogy a törvényi feltételek fennállása
esetén a Helyi Választási Bizottság
által meghatározott időpontban az
arra kijelölt szavazókörben kisebbségi önkormányzat/ok választására sor
kerülhessen.
Kisebbségi önkormányzati választáson választóként és választhatóként
azok a szavazati joggal rendelkező

polgárok vehetnek részt, akik a nyomtatvány gyűjtőládába helyezésével kérik valamelyik kisebbségi névjegyzékbe vételüket.
Kérem Önöket, hogy a választással kapcsolatos tudnivalókat tartalmazó levelet figyelmesen olvassák el,
és aki a jogszabályban meghatározott
kisebbséghez tartozóként élni kíván
választójogával, az a nyilatkozat kitöltésével és gyűjtőládába helyezésével
kezdeményezze a kívánt kisebbségi
névjegyzékbe vételét.
A kisebbségi névjegyzék nem nyilvános, abba a Választási Iroda tagjain
kívül csak a Helyi Választási Bizottság
és a Szavazatszámláló Bizottság tagjai,
továbbá a névjegyzékbe vett állampolgár (de csak a saját adatai megtekintése
érdekében) nézhet bele. Az abba felvételüket kérőkről a névjegyzéken kívül
egyéb nyilvántartást nem vezetünk,
a névjegyzék pedig a választást követően, a törvényben előírtak szerint,
megsemmisítésre kerül. A névjegyzékből adatszolgáltatás csak a jelentkezők
létszámáról történhet.
Dr. Ökrös Zoltán
jegyző

Sikeres pályázat a
belvízvédelem
és a vízkárelhárítás
érdekében
Berettyóújfalu Város Önkormányzata a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet
alapján pályázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
„öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági és közösségi
létesítményeinek fejlesztésére” (jogcímkód: 6.130.01.01) program keretében
meghirdetett csatorna-rekonstrukciós
munkákra.
A pályázat célja, hogy hozzájáruljon a
mezőgazdasági vízgazdálkodás területén
a környezetkímélő, víz- és energiatakarékos öntözési, a talaj védelmét, vízmegtartó képességét javító meliorációs, illetve a
felszíni és felszín alatti vizek jó állapotát, a
belvízvédelmet és vízkárelhárítást, továbbá a mezőgazdasági termelés biztonsága
érdekében a vízhiány csökkentését, a vizek és vizes élőhelyek jó ökológiai állapotának elérését, megőrzését szolgáló mezőgazdasági üzemi és közösségi beruházások
megvalósításához.
A beruházás keretén belül felújításra kerülnek a Kuruttyoló, a Nádaséri, a
Dábó, a Péntekhalmi, a Szomolyomi, a
Bottó, a Telepítési és a Szűcs-féle csatornák, összesen 18.010 m hosszban.
A fejlesztés révén sor kerül a munkaterület előkészítéseként bozót- és cserjeirtásra, tuskóirtásra, a vízjogi engedély szerinti
rekonstrukciós munkák keretében vízszintes felületrendezésre, csatornakotrásra, a kitermelt föld elterítésére.
A beruházást indokolja, hogy az utóbbi években a nevezett csatornák mentén
vízelvezetési problémák jelentkeztek.
Nagymértékűvé vált a feliszapolódás,
a növényi fedettség, komoly méretű

cserjésedés alakult ki. Ezen tényezők következtében a csatornákon található átereszeknek is nagymértékben csökkent a
vízszállító-képessége.
A munkavégzés során Berettyóújfalu
Város Önkormányzata nagy hangsúlyt
fektet a környezet megóvására. A projekt
megfelelő ütemezésével – például költési
időszakon kívüli munkavégzéssel –, a
technológiai fegyelem betartásával minden igyekezetével óvja a környezetet.
A csatorna-rekonstrukció lényege,
hogy a korábbi, tervezett keresztszelvényi
és hossz-szelvényi tulajdonságok helyreállítása megtörténik. Ezen keresztül a
termőhelyi feltételek, elsősorban a vízgazdálkodási jellemzők javulnak, ezáltal elősegítve a termőföldek belvizes elöntésének
megakadályozását. Ezen túl az esetleges
elöntések ideje is lerövidül. Így a csatornák környezetében lévő mezőgazdasági
földterületek termésbiztonsága nagyobb,
kisebb a rizikó a mezőgazdasági termelés
eredményét illetően. A csatornák esetenként alkalmasak lehetnek öntözéshez
használt vizek szállítására is, mely szintén
nagyban hozzájárulhat a mezőgazdálkodás feltételeinek javításához.
A projekt megvalósításához az önkormányzat – 70%-os támogatási intenzitás
mellett – 69.484.211 forint támogatást
nyert el. A fejlesztés a fent nevezett jogszabályban meghatározott 1. számú
célterületre irányul, így a megvalósítás
után elért állapot csökkenti a belvízkár
bekövetkezésének valószínűségét, illetve
hatását, javítja a mezőgazdasági termelés
jövedelmezőségét és megőrzi a vizes élőhelyek ökológiai állapotát.

6

Közélet

2010. június 4.

Elbúcsúztunk Farkas András atyától

A Berettyóújfalui

bihari főesperestől, címzetes apáttól és
a debreceni Szt. István-plébánia nyugalmazott plébánosától

András atya lelkileg felkészülve,
nyugodtan várta a halált. Utolsó kívánsága az volt, hogy ha az Isten is
úgy akarja, május 13-át, a fatimai
Mária-jelenés napját – ami hitének
egyik megalapozója volt – megélje.
Az Úr szeretetének jeléül teljesítette
kérését. Május 14-én, szentségekkel
megerősítve, hazatért Teremtőjéhez.
Bosák Nándor püspök úr 2010.
május 25-én, a debreceni Szt. István
templomban mutatta be az engesztelő
szentmisét Farkas András atya ravatalánál. A gyászmisére közeli és távoli
vidékről is érkeztek családtagjai, hívei
a volt plébániákról és fíliákról. Az engesztelő szentmisén méltatásra került
életútja és karizmatikus szolgálata.
Egyszerű családban született Békésszentandráson, 1921. december 5-én.
Pappá szentelése 1948. június 29-én
történt Szegeden. A pappá szenteléskor választott jelmondata: „Jézus
Szentséges Szíve, bízom Benned! Szűz
Mária Szeplőtelen Szíve, légy a menedékem”.
Felszentelése után több helyen szolgált káplánként 1948–1961 között:
Gádoros, Újkígyós, Füzesgyarmat,
Debrecen. Első plébánosi helye Berettyóújfalu volt 1961–1987 között,

majd Debrecenben, a Szt. István
templomban szolgált 1987–2005ig, nyugdíjba vonulásáig. Kemény,
küzdelmes időszakban kezdte papi
pályáját és 62 évig szolgálta teremtő
Istenét, és jó pásztorként híveit. A
Berettyóújfaluban töltött 26 év szolgálata alatt a hívek szívükbe zárták.
A mosolygós, megértő atyához szívesen fordultak lelki tanácsért, vigasztalásért.
A lelki segítség mellett a fizikai
munka sem fogott ki rajta. A plébániához tartozó templomok csaknem
mindegyikén végzett valamilyen javí-

tási vagy felújítási munkát. Nevéhez
fűződik a berettyóújfalui római katolikus templom külső és belső festése,
amit pénz és munkások hiányában
maga végzett el. Máig is emlegetik,
amint saját készítésű „alpinista felszerelésében” (egy kötélre erősített lécen)
ülve lógott a templomtorony oldalán,
20 méter magasban.
Az akkori ministránsok körében
igen népszerű volt az atya motorkerékpárja. A mise után megengedte
nekik, hogy a templom udvarán tegyenek egy kört a motorjával. Megszaporodtak a fiatalok a szentmisén

Megkezdődött a strandfürdő
fejlesztési beruházása

Előzetesen tájékoztatást adtunk arról,
hogy a strandfürdőben nagyléptékű fejlesztési munkákra kerül sor ez évben. A
beruházás előrehaladásáról folyamatosan
tájékoztatni kívánjuk a tisztelt olvasóközönséget.
Ez ideig megtörtént a szerződéskötés
a kivitelezővel, illetve megkezdődtek a
terület-előkészítő munkák. Ennek keretében eltávolításra kerültek a tereptárgyak
(ülőpadok, asztalok, zuhanyzók, stb.), illetve sor került a fakitermelésre, tuskózásra. A fakivágás sok, természeti értékekért
aggódó, környezettudatos lakosban kelt
kellemetlen érzéseket, azonban a strandterület rendeltetésszerű funkciója érdeké-

ben ez elkerülhetetlen, amit kertépítészeti
kiviteli terv alapozott meg. A beruházást
előkészítő műszaki tervezési munkák keretében kertészeti szaktervező bevonásával
felmérésre került a strandfürdő jelenlegi
növényállománya, s meghatározásra kerültek a strandfürdő-funkció biztosítása
érdekében szükséges beavatkozások.
A fürdő értékes növényfajtái és faegyedei rendkívül sűrűn lettek telepítve,
jelenleg a fürdő területének 40%-át beerdősítve fordulnak elő, emellett sok közöttük a mélyárnyékot adó fajta (Aesculus,
Quercus). A kis ültetési távolságok miatt
a fafajokra jellemző habitus nem tudott
kialakulni.

A fürdő növényzete esetében a legfontosabbak a magas arányú és jó minőségű
gyepfelületek, ugyanis ez a legértékesebb
terület a fürdőzéshez kapcsolódó tevékenységek helyének biztosításakor (napozás,
pihenés, játék). A fürdőzéshez szervesen
kapcsolódó napozáshoz kellő mennyiségű
napos területet kell biztosítani, amelyre
legalkalmasabb a növényzet ligetes kialakítása, ahol az árnyékos és napos felületek
aránya körülbelül 30-70%. A cserjék és
talajtakarók alkalmazását a minimumra
kell szorítani.
A korábban elkészült tervelőzmények
alapján a fürdő növényállománya sajnos nem felel meg a fürdőben ellátandó
zöldfelületi funkciónak. Magas a sűrűn
telepített, fákkal borított területek aránya,
ahol nincs megfelelő minőségű gyep, így
a fürdőhasználat szempontjából ezek (az
uszoda nyugati, déli oldala) értéktelen
területek. Mindenképpen szükséges a faállomány ritkítása, amely kiindulási alapja
az értékes egyedek megőrzésével, egy céltudatos térformálásnak.
A fejlesztés eredményeként a csúcsidőszakban várható napi 1500-2000 fő
strandfürdővendég elhelyezési feltételeinek biztosításáról előrelátóan gondoskodni kell.
Herpály-Team Kft.

Amikor a tehetség elnyeri jutalmát...
A Drogmentes Magyarországért Mozgalom 2009-ben novellaíró pályázatot
hirdetett általános és középiskolás diákok részére. A beküldött írásokban a gyerekeknek a kábítószerezés veszélyeire kellett felhívni a figyelmet, természetesen
szépirodalmi igényességgel megfogalmazva gondolataikat, véleményüket. A beérkezett mintegy háromszáz pályamunka közül Daróczi Melitta (József Attila
Tagiskola, 8. b osztály) munkáját a nívós szakmai zsűri (Nemere István író,
Barnóczky Ákos forgatókönyvíró, filmrendező, Duncan Shelley író és Zágonyi
Mónika költő) kiemelkedőnek ítélte meg, és március 3-án egy nagyszabású díjkiosztó gála keretein belül jutalmazta – tizenkét másik díjazott mellett – értékes
ajándékokkal Budapesten. Az alábbiakban szeretnénk ezt a ragyogó tehetséget
tükröző írást bemutatni a Bihari Hírlap minden kedves olvasója számára.

Az én drogom
Megtenni a hosszú utat a drogért; vajon megéri-e? Oly sokszor
kérdeztem már meg ezt az egyik
volt drogfüggő barátnőmtől, aki
csak azért járt fel Budapestre, mert
ott könnyen megszerezte az adag-

ját, de most mégis én megyek oda,
az én tudatmódosító szeremért.
Annyira vágyom már, hogy
magamnál tudhassam, hogy hozzáérhessek, hogy érezhessem a
hatását, de még elválaszt tőle pár
megálló. Csak lennék már ott! – ez
a mondat kering a fejemben, és

nem hagy nyugodni. Nem hagyja, hogy figyeljem a mellettem
elhaladó tájat az ablakból, pedig
tudom, hogy kellene, mert talán
úgy hamarabb eltelne még az a
pár perc. Ismét megáll a busz, és
én rájövök, hogy mindjárt ott vagyok, már csak két megálló választ
el attól, hogy az összes gondom
semmivé legyen. Nem bírtam a
számomra fölösleges várakozást,
ameddig leszállnak az utasok, és
helyükre újak jönnek, én már csak
arra gondoltam, hogy két megálló,
és megkapom azt, amiért jöttem.
Végre elindultunk, és már nem
is kellett kényszerítenem magam
arra, hogy kinézzek az ablakon,
mert már most elkezdtem keresni
az én drogdílerem arcát, pedig

(néha reformátusokkal is megerősödve), a mise utáni motorozás reményében. Nagyon szerette a fiatalokat, hitoktatásukra nagy gondot fordított.
Szoros barátságban volt utódjával, Hasulyó János plébánossal, akinek igyekezett átadni 26 éves plébánosi tapasztalatát. Még Debrecenből
is kijárt a toronyórát javítgatni. A
város megbecsüléseként 2005-ben
„Berettyóújfalu díszpolgára” címmel
tüntette ki.
Nem tudós, hanem egyszerű ember volt. Egyszerűen élt és gondolkodott. Karizmatikus egyéniség volt.
Debrecenben Szentlélek-szemináriumokat tartott, melyen városunkból is többen részt vettek, és még a
Dunántúlról is érkeztek résztvevők.
Ezen szemináriumok hatására több
fiatalt is elindított papi és szerzetesi
hívatásuk útján.
Farkas András atya emlékét szívünkben megtartjuk, és a boldog
feltámadás reményében búcsúzunk
Tőle, aki mindvégig hű maradt a
felszenteléskor választott jelmondatához.
Demény Pál
az egyházközségi képviselő-testület
világi elnöke

Református Egyházközség,
a Toldi Miklós Református
Általános Iskola és a
Szivárvány Református Óvoda
nyári alkalmai
- Június 11-én, pénteken délután fél 5-kor lesz a református
templomban a Toldi Miklós Református Általános Iskola végzős
diákjainak ballagási ünnepi istentisztelete.
- Július 26–30-ig, hétfőtőtől péntekig lesz gyülekezetünk szervezésében a Vakációs Bibliahét Berettyóújfaluban.
- Augusztus 9–13-ig, hétfőtől péntekig lesz gyülekezetünk
szervezésében a tizenegyedik balatoni hittanos, konfirmációs,
ifjúsági és családi hét, a Magyarországi Református Egyház
balatonfenyvesi konferenciatelepén.
- Augusztus 9–15-ig hétfőtől vasárnapig lesz a Református Fiatalok Szövetsége szervezésében nyári konferencia Szolnokon
(nyári ifjúsági tábor, családi hét, angoltábor).
- Egyéb hétközi és hétvégi alkalmaink a megszokott rend szerint lesznek.

Minden alkalmunkra szeretettel hívjuk és várjuk
Kedves Testvéreinket!
Érdeklődni lehet a 402-619-es telefonszámon (8–12-ig),
vagy személyesen, a Berettyóújfalui Református Egyházközség
Lelkészi Hivatalában, 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 3. sz.,
illetve a Toldi Miklós Református Általános Iskolában a
402-039-es telefonon.

Bihar kultúrájáért díj
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A Megyei Népfőiskolai Egyesület, valamint a Bihar Megyei
és Nagyváradi Civil Szervezetek
Szövetsége által alapított Bihar
kultúrájáért érmet, Kurucz Imre
alkotását a 2010. évben a Bihari
Szabadművelődési és Népfőiskolai
Egyesület részére ítélték oda.
A Bihari Népfőiskola a 90-es
évek közepén kezdte meg munkáját azzal a nemes céllal, hogy a
magyar népfőiskolai mozgalmat,
és ezen belül a bihari, bihartordai
népfőiskolai hagyományokat újraéleszti és folytatja. Az egyesületet
2000-ben jegyezte be a HajdúBihar Megyei Bíróság közhasznú
egyesületként. Tevékenységét a
szabadművelődés szellemében végezte és végzi.
Az egyesület kezdetben a
Nadányi Zoltán Művelődési Központ keretében működött, majd
2008 óta önálló szervezetként – intézményként – végzi tevékenységét
3 fő főfoglalkozású alkalmazottal.
2004 óta akkreditált felnőttképzési intézmény.
Kiemelkedő eredményeket ért
el az egyesület a nem formális felnőttképzés területén, elsősorban a
kulcskompetencia-alapú képzések

tananyagának kidolgozásában és
meghonosításában ért el komoly
szakmai elismerést. Az egyesület
rendelkezett az országban elsőként
a 8 kompetenciára kiterjedő akkreditált felnőttképzési programmal.
Civil szervezetként az elsők
között vállalta fel a kistérségben a
hátrányos helyzetű, a munkaerőpiacról kiszorult emberek munkaerő-piaci reintegrációs képzését.
A bihari kistérségbe a Bihari
Népfőiskola „hozta be” az első
uniós pályázati támogatást 2005ben, a Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív Program keretében.
Kiterjedt szakmai kapcsolatot
alakított ki a nem formális felnőttképzés területén az egész országra
kiterjedően a Debreceni Egyetemtől Szarvasig, Balatonszepezdtől
Budapestig.
Felbecsülhetetlen érdeme van a
népfőiskolának a határon átnyúló
civil kapcsolatok kiépítésében. Elsőként valósított meg civil képzéseket a határ túloldalán működő
magyar szervezetek vezetőinek
és aktivistáinak, amit a mai napig folytat.
10. éve a BINCISZ-szel közösen rendezi meg Nagyváradon a

tudtam, még kétszer kell megállni.
És ahogy ezen töprengtem, már
láttam is a következő megállót,
de itt még több ideig kellett várni,
így átadtam a helyem, hogy utána állhassak, mert tudtam, hogy
nem tudnék már tétlenül ülni,
amikor ilyen közel vagyok Hozzá.
És a percek teltek, egyre csak, és
újból… Amikor végre lassan kínlódva kinyitódott a busz ajtaja, én
értem le elsőnek. Körbenéztem, és
megláttam a keresett arcot, amire
egy mosoly került pont abban a
pillanatban, amikor összetalálkozott a tekintetünk, és várta, hogy
odaérjek hozzá, de nálam szerintem sokkal kevésbé. A lábaim
egyre gyorsabban kapkodtam, és
a harmadik lépés után már futottam. És akkor, mint kopó a rókát,
úgy éreztem meg az illatát, amire annyira szomjaztam, és már a

kezeim közt tudhattam. Már akkor elfeledtem minden gondomat,
amikor csak megérintettem őt, akit
nem is nevezhetek dílernek, mert
itt igazából a buszsofőr az, aki
biztosítja nekem az adagom azzal,
hogy közelebb repít hozzá. Hozzá,
akit annyira szomjazok. És végül
a drog a számhoz ért, és már nem
láttam magam körül semmit, amit
nem fogok, és nem érzek. Csak ő és
én léteztünk immár.
Drognak lehet egyáltalán
nevezni egy ember csókját? Azt
mondják, hogy nem, és én hiszek
nekik, mert tudom, hogy ez jobb,
mint bármelyik szer. És én is megteszem az utat az adagomért, ami
nélkül nehéz élnem.
Daróczi Melitta
(Berettyóújfalu, József Attila
Általános Iskola)

magyar kultúra napját és a civil
társadalom napja rendezvénysorozatot.
Mára a Bihari Népfőiskolai Egyesület nem csak a bihari
kistérségben, hanem az egész országban elismert és meghatározó
felnőttképzési intézménnyé vált
a magyar népfőiskolai mozgalomban.
Porkoláb Lajos,
a Megyei Népfőiskolai
Egyesület elnöke,
Fleisz János, a Bihar Megyei
és Nagyváradi Civil Szervezetek
Szövetsége elnöke

Madarak és fák napja

Az amerikai kontinensen már a
XIX. század végén szükségesnek tartották azt, hogy a jövő nemzedék a tanév
egy tanítási napját madarak és fák környezetében töltse el. (Arbor Day 1872,
Bird Day 1894.)
Európában az első hasznos madarak
védelméről szóló egyezményt Párizsban
írták alá 1902-ben, s mi, magyarok
büszkék lehetünk arra, hogy Chernel
István ornitológus Európában elsőként
már ebben az évben megszervezte a Madarak és fák napját.
A magyar természettudomány kiemelkedő polihisztor egyéniségének,
Herman Ottónak köszönhető, hogy e
nap megszervezését gróf Apponyi Albert
akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter egy körrendeletben már 1906-ban
előírta minden iskola számára.
Eleinket a folyószabályozásokat
követő, s egyre nyilvánvalóbbá váló
drasztikus erdőpusztulási folyamatok
sarkallták tettekre.
A huszadik század elején Kaán
Károly több munkájában is sürgette
az alföldi erdők visszatelepítését, s az
ésszerű „tarvágásmentes” erdőgazdálkodás fontosságát. Szomorú tény, hogy
az azóta eltelt évszázad politikai éráinak

agrár- és gazdasági programjai a természetes ökoszisztémák pusztulását nem
hogy megakadályozni nem tudták, de
az utóbbi évtized fogyasztói társadalmának mohósága e pusztításnak újabb
és újabb teret engedett.
Természetes erdeink a honfoglalás
kori 60%-ról ma 7%-ra csökkentek, s
arányuk az üzleti szempontok alapján
telepített ültetvényerdőkkel sem éri el
jelenleg a 20%-ot. Az elmúlt évtizedben
a hazánkban költő madárfajok számának csökkenése (a molnárfecske 65%kal, a kékvércse, a vetési varjú 25%-kal)
is komoly figyelmeztetést jelent.
A jelenkori magyar politikai viszonyok között illúzió a gyors változás
reménye, ez azonban még hangsúlyozottabbá teszi az alap- és középfokú
oktatási intézmények környezettudatos
nevelési programjainak hatékonyabb
működését.
A hatékonyság fontos kritériumának
tartom, hogy a tanórákon s az esetleges
országjárásokon szerzett ismereteik
mellett a tanulók minél több alkalommal találkozhassanak a bihari táj természeti környezetével, s az itt élő emberek
tájformáló történelmi múltjával. Az
élményszerű, szülőföldhöz kapcsolódó

tudás erősebb lokálpatrióta szemlélet
megalapozásához vezethet, s ez záloga
lehet egy jövőbeli egészségesebb környezettudatos életminőségnek.
A Széchenyi István Tagiskola épülete előtti gondozott park, a kézilabdapályát övező árnyas szilfák, az iskola
udvarán évente gyarapodó őshonos és
díszfák hirdetik, hogy a múlt és a jelenkor nebulói számára egyaránt kiemelt
helyet foglal el a zöldövezet.
Iskolánkban az idén hatodik alkalommal rendeztük meg felső tagozatos
tanulóink számára a Madarak és fák
napján város környéki túraversenyünket.
E rendezvény évente egyszer lehetőséget nyújt arra, hogy neveltjeink számot adjanak az éves környezettudatos
nevelési programjainkon megszerzett
ismereteikről. Integrált tanórai keretek között őszi és tavaszi tanulmányi
sétákat tettünk az iskolánktól másfél
kilométer távolságra lévő Rét-szigeterdő területén. A séták során a tanulók
közvetlen tapasztalatokat szerezhettek
a város környéki kemény- és puhafa ligeterdők jelenlegi állapotáról, illetve a
gyakorlatban ismerkedhettek az egyes
ökoszisztémákkal, s azok területének
csökkenő tendenciáival (Ipari Park, Sáros-tó környéke).
A tanév során a József Attila Általános Iskola tanulóival közösen több
olyan kerékpáros és gyalogtúrán vehettek részt gyerekeink, amely lehetőséget
nyújtott a bihari táj településtörténetének megismerésére (Herpályi monostor,
Gáborjáni földvár, Kék-Kálló, Kis-Körös). E túrákat rendszerint valamely természetvédelmi világnaphoz kapcsoltuk.
Külön élményt jelentett az őszi
Madárgyűrűzési Világnapon a Bihari
Sík Tájvédelmi Körzet aktivistái által,
a Rét-szigeterdőben vezetett madárgyűrűzési bemutató, ahol neveltjeink "első
kézből" juthattak ismeretekhez a hazai
költő és vonuló madárvilágról s számba-

vételüknek, tanulmányozásuknak tudományos módszereiről.
Természetjáró és sziklamászó csoportunk több alkalommal járt a Beret�tyó és a Sebes-Körös vízgyűjtőterületén,
meglátogatták a nagyváradi várat, eljutottak a Szilágyság és a Réz-hegység tájaira. A Berettyó forrásánál tett túra során
megismerkedtek Szilágynagyfaluval,
Valkó várával, jártak a Révi-szoros szédítő ösvényein, másztak meredek szirtjein, s leereszkedtek a Zichy-cseppkőbarlang csodavilágába. Nem ismeretlen
számukra a Királyerdő-fennsík ördögszántásokkal szabdalt karsztfelszíne,
találkoztak a fennsíkon élő állattenyésztéssel foglalkozó mócok vendégszeretetével, s Körösrévi Hasas Péter fazekas
mester megtanította őket a fehér agyag
formázásának tudományára.
A túraversenyen az osztályok térkép
alapján teljesítették a távot, s hat állomáshelyen oldottak meg feladatokat. A
tesztek mellett képek alapján madárfajokat, növényeket, kőzeteket kellett felismerniük, beszámoltak a túraútvonalon
végzett megfigyeléseikről, bemutatták a
tanulmányi sétákról készített tablóikat.
A sok elméleti feladatot ügyességi állomás színesítette, ahol nem csak
azt kellett bizonyítani, hogy ügyesen
bánnak a labdával, fára mászó tudományukról is számot kellett adni. A jól
sikerült rendezvény befejező mozzanataként az osztályok örömmel vehették
át az okleveleket és tárgyjutalmakat.
Külön köszönet illeti a TIKÖVIZIG
szakaszmérnökség vezetőjét, Vécsey Tibor urat a vendéglátásért és Hegedűs
Zoltánt, aki a Bihari Természetbarát
Egyesület részéről segítette a rendezvény lebonyolítását. Köszönjük a Berettyóújfalui Tűzoltó-parancsnokság
támogatását is, hiszen a tanév során
számos alkalommal személyszállítással
segítette túráinkat.
Szarka István
tanár

A Bihari Múzeum helytörténeti vetélkedői
A Bihari Múzeum és a Bihari
Múzeum Baráti Köre idén is megszervezte hagyományos helytöréneti
vetélkedőit. A térség középiskolásainak „Biharország története” című
tudáspróbájára a múzeumi világnap
alkalmából, május 17-én került sor.
Ebben az évben Himnuszunk költője, Kölcsey Ferenc munkássága volt a
téma, ezért Álmosdra látogattunk el,
ahol Kölcsey gyerekkori nyarait töltötte és 1812–15 között élt.
A vetélkedőre a bihari település
könyvtárának és ifjúsági házának épületében került sor. Az Eötvös József
Szakképező Iskola és az Arany János
Kollégium két-két csapata, valamint a
Szabó Pál Kollégium 3 versenyzője bemutatta a költő politikai beszédéeiből
készített dramatizált jelenetet a zsűri
tagjai (Dr. Keczán Mariann, a Debreceni Irodalmi Múzeum igazgatója
és Nagy Sándor, az álmosdi Kölcseyemlékház gondnoka) előtt, majd a
könyvtárban kétfordulós írásbeli rész
következett. A tudáspróba után mindannyian megtekinették a Kölcsey-emlékházat, majd jó étvággyal elfogyasz-

tották a bográcsban készült ebédet. (E
helyen is köszönet Kurcz Beatrixnak,
a múzeum dolgozójának, valamint
Szabó Istvánnénak és Vezendyné Borbély Margitnak, a Sinka István Városi
Könyvtár munkatársainak.)
Az első helyezettnek járó faragott
vándortányért (egyéb könyvjutalom mellet) Komáromi Anett, Szabó
Mihály, Bonnár Kristóf, a Szabó Pál
Kollégium csapatának tagjai vitték el.
Felkészítő tanáraik: Bányainé Kozák
Piroska és Kanalasné Harasztosi Judit
voltak.
Május 27-én került megrendezésre a város általános iskolái számára a
„Berettyóújfalu története” című helytörténeti vetélkedő. Minden iskola
egy- egy háromfős csapattal nevezhetett. A résztvevő iskolák: József Attila
Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola, Széchenyi István
Tagiskola, Toldi Miklós Református
Általános Iskola.
Az idén a fő témák a herpályi
Csonkatorony története és Berettyóújfalu városrészeinek elhelyezkedése
és nevei, valamint utcái voltak.

Előzetes feladatként a tanulóknak
a Csonkatornyot kellett bemutatniuk.
Mindegyik csapat kitűnően oldotta
meg ezt a feladatot és kihasználva a
modern technikát, power point-os bemutatókat készítettek. A József Attila
Általános Iskola diákjai az interaktív
bemutatójukban még a toronnyal
kapcsolatos számítógépes társasjátékokat is készítettek.
A vetélkedő hátralévő részében
került sor a feladatlapok kitöltésére,
amely a kiadott irodalomra épülő totóból, keresztrejtvényből, vaktérképből és a Bihari Múzeum állandó kiállításához kapcsolódó feladatokból állt.
A diákok lelkiismeretes felkészültségről tettek tanúbizonyságot.
A verseny moderátora Kállai Irén
múzeumigazgató volt, a zsűrizés feladatait Tóthné Varga Katalin és Kurcz
Beatrix, a Bihari Múzeum munkatársai látták el.
Az első helyezést a József Attila
Általános Iskola csapata érte el (tagjai: Szabó Sára, Duró Tibor, Bagossy
Attila, felkészítő tanár: Bukusné Tóth
Lívia), akik a könyvcsomag mellé

A 25 éves jubileumi rendezvénysorozat újabb állomása
– Zenés–irodalmi est a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában –

Aki ott volt, az jóleső érzéssel telt el,
elégedetten távozott és nem bánta meg, aki
nem jött el, az bánhatja, hiszen a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola 25 éves jubileumi
rendezvénysorozatának újabb állomása nem
vonzott ugyan telt házat, de az előadás kivá-
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lóra és felejthetetlenre
sikeredett. Az iskola
volt tanulói biztosították a műsort, a
magas színvonalat és
semmit sem vont le
értékéből az, hogy a
közönség verbuválására az iskola volt tanulóinak kiküldött sok száz meghívó – híven
tükrözve a mai magyar kultúra sorsát, helyzetét – nagyrészt viszonzatlan maradt.
Akik ott voltak, és hallották Györfi
Zsolt tanári trombitajátékát, Tóth Réka

előadásában Arany János A gyermek és
a szivárvány című versét, Perez Cindytől
Edith Piaf Padam–Padam-ját, Bene Kata
előadásában Szikora Robi és Edith Piaf dalait, Virányi Veronika fuvola szólóját, azok
nem maradtak érintetlenül.
Feszült, néma csend, büszke szülői
és tanári tekintetek, kitörő, hosszan tartó
visszahívó tapsok, utólag bevallott jóleső
bizsergések és borzongások, az előadások
közben könnyező szemek jelezték mindezt.
És hogy a könnyebb műfaj, a mulatság se
maradjon ki a repertoárból, arról Bondár

90 esztendő után
Országunk feldarabolásának, nemzetünk szétszaggatásának
90. évfordulóján emlékezünk.
Európa 1920. június 4-én kötelezte a magyarságot a trianoni békeparancs
elfogadására. Az akkori sorsdöntések feldarabolták
Szent István országát, és kilátástalanná tették a magyar jövendőt.
Vajon így van-e?
Erről beszélünk, ezekre tekintünk vissza emlékező összejövetelünkön.
A megemlékezés helye: a volt Megyeháza nagyterme (Kossuth u. 6.).
Ideje: 2010. június 4., délután 16.45 óra.
Gyülekezzünk a református és a római katolikus templomok harangjainak
16.30 órakor megszólaló emlékező szavára.
Szeretettel várjuk a megemlékezésre Önt, kedves családját és barátait,
minden érdeklődőt.
Berettyóújfalu, 2010. május 24.

meghívást kaptak a XXXIV. Bihari
Honismereti Táborban való részvételre. A versenyen szereplő diákok
mindegyike értékes könyvjutalomban
részesült.
Mindkét verseny megrendezését
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága
támogatta.
Dr. Krajczárné Sándor Mária –
Tóthné Varga Katalin

Natália gondoskodott, aki a mulatós zene
műfajában ragadta magával a közönséget.
A zenés–irodalmi est a fellépésekkel
nem ért véget, gratulációk, jóleső nosztalgiával fűszerezett beszélgetések következtek,
amelyek egy dologban megegyeztek. A művésszé cseperedett volt diákok büszkék volt
iskolájukra, köszönik az iskolától kapott
indíttatást, az ott eltöltött éveket.
Az est meghívója az előadói estet
követően nosztalgia diszkóra is invitált,
amelyet a jelenlévők nem vettek túlzottan
igénybe, de a helyette kibontakozó, éjszakába nyúló karaoke-parti teljessé tette az
est szórakozni, nosztalgiára vágyó közönségének igényeit.

Trianon Társaság Bihari Tagozata

Postaládánkba érkezett
A segítés...
Az élőlényeknek nyújtott segítés az
egyik legszebb emberi tevékenység. Sokféleképpen történhet, csaknem naponta kapunk
lehetőséget: ajánljuk fel egy-egy alapítványnak, fizessünk, telefonáljunk, küldjünk
kisebb-nagyobb összeget a rászorultaknak.
Most az árvízkárosultaknak ruhaneműt,
élelmiszert, stb.
A Tv adása által az egész ország izgult a
Laura nevű kislányér, megkapja-e időben a
neki megfelelő szívet, amivel megmenthető
az élete, és sikerült.
A közelmúltban hívott telefonon kedves
régi ismerősöm, barátnőm, akiről tudtam,
hogy „baj” van nála, egyszerűen közölte,
hogy rákos és áttétei is vannak. Leküzdve
az első rémületet próbáltam mellébeszélni,
ahogy ilyenkor szoktuk. „Nem, nem, ez biztos” – válaszolt, mindent megteszek, hogy
mentsem, ami még menthető és elfogadhatóvá tegyem a hátralevő időt és esetleg meg
is hosszabbítsam. Lesújtva ültem a telefon
mellett és végiggondoltam, mennyire igyekezett másokon segíteni, a család mellett

ez töltötte ki nyugdíjas napjait. Nehéz időszakaimban mellettem állt, legjobb tudása
szerint a segítségemre volt. Próbálok én is
mellette lenni. Hiába volt a sok erőfeszítés
a család, az orvosok, nővérek, barátok részéről, rövid időn belül, egy reggel a kórházi ágyon eltávozott az élők sorából. A
továbbiakra várva derült ki, hogy kedves
barátnőm a családdal megbeszélve rendelkezett, felajánlotta testét, egész szervezetét a
klinika anatómiai intézetének a rákkutatás
céljaira. E csodálatos és barátnőmhöz illő
és méltó cselekedet sokakban még a hivatalos szerveknél is értetlenséget váltott ki. Az
elintézése is bonyodalmassá vált. Így is segíthetünk embertársainkon, erre nem biztos,
hogy mindannyian képesek vagyunk. De
egy mosoly, baráti szó, egy kézfogás, egy jó
napot kívánás mindannyiónktól elvárható,
s megtehető – még pénzbe se serül – biztosan
szebbé tesszük embertársunk napját.
„Okuljatok mindannyian e példán/
Ilyen az ember. Egyedüli példány.” (Kosztolányi Dezső)
Név és cím a szerkesztőségben
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Nem sikerült

2010. június 4.

oldal

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ
programjai

a következő szezonban is erős lesz-e a
csapatuk. Ha sikerül együtt tartani a
Június 5., 10.00: Ki–Mit–Tud? – városi tehetségkutató vetélkedő a
játékos gárdát és nem igazolnak el so		
művelődési központ nagytermében
kan, akkor biztos, hogy a legnagyobb
Június 5., 20.00: Koncert a Parola Pinceklubban – Kötelező Közellenfeleink az elkövetkező évben is ők
		
hely, Téveszme
lesznek.
Június 9., 16.00: Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület Bihari TagA mi terveink mik a játékosaink		
csoportja – taggyűlés
kal kapcsolatban? Gondolom, továbbJúnius 10., 14.00: Együtt Egymásért Klub
ra is szeretnénk Magyarország legjobb
Június 16., 14.00: Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete – klubfogfutsalcsapata maradni.
		
lalkozás
- Ez természetes és ennek érdekéJúnius 19., 20.00: Koncert a Parola Pinceklubban
ben meghatározó futsalosainkat minJúnius 30., 14.00: Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete – klubfogdenképpen meg fogjuk tartani. Sike		
lalkozás
rült a brazilokkal is megegyeznünk és
Tihanyi Csabának, az MVFC ka- már sztárjátékosnak számítottak. Ered- lehet, hogy lesznek távozó játékosok,
Minden héten, kedden 14.00 órától Berettyóparti Nyugdíjasok
pusának jóslata beteljesült, ugyanis nem het innen a lelki gát?
de ugyanúgy mi is szeretnénk erősíteEgyesülete – Hagyományőrző Népdalkör összejövetele.
ment végig az öt mérkőzés a futsal NB
- Ez lehet lélektani is, de inkább ni. Jelenleg egy távozó biztos, a nálunk
Minden csütörtökön 15 órától Pávakör
I. döntőjében. Nem azért, mert mindhá- olyan koncentrációs hibák a védeke- kölcsönben futsalozó Fekete Viktor
Minden héten, kedden és csütörtökön 15 órától Csontritkulást
rom mérkőzést megnyertük, hanem pont zésben, melyeket már százszor átbe- távozik a gárdától. A fiúk július 23megelőző gerinctorna.
az ellenkezője teljesedett be. Mindhárom széltünk, mégis újra meg újra elkövet- ig pihenőjüket töltik, akkor kezdődik
mérkőzésen vezetett az MVFC, és főleg jük ezeket.
ugyanis az alapozás a következő szeBihar Vármegye Képgaléria
az első félidőben el is dönthette volna a
Ettől függetlenül ezt a második he- zonra. Hét hetünk lesz felkészülni, ésA Nadányi Zoltán Művelődési Központ
• Kurucz
Imre
mérkőzések végkimenetelét is. A második lyezést is szerintem nagyon nagy ered- a legfontosabb, hogy a kezdetre újra a Tisztelettel
hívja
Öntszobrászművész
és barátait kiállítása 2010. június 11-ig látható
• 2010. június
15 – június 30. között az Igazgyöngy Alapfokú
félidőben azonban történt valami meg- ménynek kell tekinteni.
legjobb formájába kerüljön a csapat,
a
Művészetoktatási Intézmény tanévzáró kiállítása tekinthető meg
magyarázhatatlan a játékosok hitében,
- Szerintem nagyon csalódott min- hiszen most mindenki nagyon csalóZENÉS NYÁRI ESTÉK
és egyszerűen képtelenek voltak meg- denki, mert mindenki bajnok akart dott az elveszített döntő miatt.
munkanapokon 9–17 óráig
rendezvénysorozat előadásaira
tartani a vezetést és győzelemre vinni a lenni, de sajnos az a realitás, hogy jelen
Te maradsz az MVFC edzője?
rangadókat. Szitkó Róbertet, az MVFC pillanatban tudomásul kell vennünk,
- Igen, én maradok a csapat edzője. Június 18. (péntek) 19 óra
edzőjét telefonon értük utol és kértük, hogy a Győr most felülmúlt bennün- Az nem dőlt el, hogy a jelenleg is itt
A Nadányi Zoltán Művelődési
hogy nyilatkozzon lapunknak.
ket, így sikerült a bajnoki címet elven- tartózkodó spanyol edzővel közösen
„ELINDULTAM SZÉP HAZÁMBÚL…”
Központ
Tisztelettel hívja Önt és
- Az első mérkőzésen nem mi vezet- nie tőlünk.
visszük-e tovább az irányítást, illetve
Km:
Váradi Judit: zongora
tünk, de a másik két mérkőzésen sikeLesz-e jövőre ilyen szintű ellenfe- hogy ő milyen formában tud besegíSzabó István: ütőhangszerek
barátait a
rült megszereznünk a vezetést, de sajnos lünk, mint a Győr, illetve megmarad-e teni nekem. Frederico júliustól decem-Szabó Ágota és Szabó Eszter: zongora
a koncentrációs hibák a védekezésben a Győr ilyen formájában?
ber 21-ig dolgozza ki a futsal akadémia
eldöntötték a mérkőzések végkimenete- A bajnokok ligájában való sze- működésével kapcsolatos dolgokat, Június 30. (szerda) 19 óra
BERETTYÓÚJFALU
VÁROSI
LABDARUGÓ
rendezvénysorozat első előadására
lét és az ellenfélnek sikerült fordítania.
replés miatt az elkövetkezendő
két mely intézmény működése jövő júliusBERETTYÓÚJFALU
VÁROSI SZABADTÉRI
SZABADTÉRI
LABDARUGÓ
2010
JÁTÉKNAPOK
EDVIN MARTON
Mikor a BAJNOKSÁG
játékosaink
elkezdtek
hónapban
biztos,
hogy
erősítést
tertól
lesz
napirenden.
BAJNOKSÁG 2010 JÁTÉKNAPOK
Június 18. (péntek) 19 órától
futsalozni,
akkor az ellenfél
játékosai veznek, és nem
az edzőn múlik, hogy
R. S.MONTE CARLO ORCHESTRA
Helyszín:
Helyszín: MOROTVA
MOROTVA LIGET,
LIGET, műfüves
műfüves pálya
pálya
Stradivarius
show
„Elindultam
szép hazámbúl...”

Zenés nyári esték

Támogatóink:
Mezei Vill
Vill Kft,
Kft, Morotva
Morotva Egyesület
Egyesület
Támogatóink: Mezei

Tabella
Férfi futsal NB I.

Tabella

Férfi futsal NB I.

M GYBERETTYÓ
D
VÖTELG
BERETTYÓ
20
18TÉPE
0FC 2ÖTE
148
20
17TÉPE
0FC 3 121
MEZŐPETERD
20
14MEZŐPETERD
1
5 105
STOP VENDÉGLŐ
20
14STOP1VENDÉGLŐ
5
95
20
10KER-FU
2
8 120
KER-FU
20
10
1
9
72
20
6
1
13
63
8. Rubeola FC Csömör
20
5
1
14
61
9. Legrand MetalCom Szentes
20
4
3
13
63
2010. május 31. hétfő
10. B. Volán Szabadidőközpont
20 31.4 hétfő2
14
83
2010. május
2.
11. DTE Royal FC
20pálya 1
2
17
55
2. pálya

18.00
18.00
18.45
18.45
19.30
19.30
20.15
20.15
21.00
21.00
Jv.:
Jv.:

Sporteredmények

2010. május 31. hétfő
2010. május 31. hétfő
1. pálya
1. pálya

18.00
SZENTMÁRTON
18.00Takarék
SZENTMÁRTON
1. Duna
ETO FC
18.45
BAKONSZEG
18.45 Berettyóújfalu
BAKONSZEG
2. MVFC
19.30
KER-FU
3. Colorspectrum
Aramis
19.30
KER-FU
20.15
BAKONSZEG
4. Üllő
FC Cső-Montage
20.15
BAKONSZEG
21.00
HIPPY
5. FTC
Goldball
21.00
HIPPY
Szakács
Jv.:
6. Gyöngyösi
Futsal &L.
BSK
Szakács L.
Jv.:
7. Gödöllő Fortuna

TAVEZ BAXTALO
TAVEZ BAXTALO
STOP VENDÉGLŐ
STOP VENDÉGLŐ
BIIHARLAP
BIIHARLAP
BERETTYÓ ÖTE
BERETTYÓ ÖTE
BIHARLAP
BIHARLAP
Nagy Cs.
Nagy Cs.

EKO-NET
EKO-NET
PUSZTA FC
PUSZTA FC
HIPPY
HIPPY
PUSZTA FC
PUSZTA FC
TÉPE FC
TÉPE FC

KG
49
37
48
59
84
101
100
94
127
115
172

P
54
51
43
43
32
31
19
16
15
14
5

BERETTYÓÚJFALU VÁROSI SZABADTÉRI
LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 2010 – JÁTÉKNAPOK
Helyszín: MOROTVA LIGET, műfüves pálya
Támogatóink: Mezei-Vill Kft., Morotva Egyesület
2010. június 4. péntek
2010. június 4. péntek
1. pálya
1. pálya

18.00
18.00
18.45
18.45
19.30
19.30
20.15
20.15
21.00
21.00
Jv.:
Jv.:

NYESTE KFT.
NYESTE KFT.
BIHARLAP
BIHARLAP
BERETTYÓ ÖTE
BERETTYÓ ÖTE
MOROTVA
MOROTVA
TÉPE FC
TÉPE FC
1-2: Oláh G.
1-2: Oláh G.

SZENTMÁRTON
SZENTMÁRTON
MOROTVA
MOROTVA
BAKONSZEG
BAKONSZEG
VÁNCSOD
VÁNCSOD
BÉSZ
BÉSZ
3-5: Nagy R.
3-5: Nagy R.

2010. június 4. péntek
2010. június 4. péntek
2. pálya
2. pálya
18.00
18.00
18.45
18.45
19.30
19.30
20.15
20.15
21.00
21.00
Jv.:
Jv.:

VÁNCSOD
VÁNCSOD
TAVEZ BAXTALO
TAVEZ BAXTALO
NYESTE KFT.
NYESTE KFT.
TAVEZ BAXTALO
TAVEZ BAXTALO
BAKONSZEG
BAKONSZEG
Nagy Cs.
Nagy Cs.

BERETTYÓ ÖTE
BERETTYÓ ÖTE
BÉSZ
BÉSZ
PUSZTA FC
PUSZTA FC
H
BIHARLAP
BIHARLAP
1
PUSZTA FC
PUSZTA FC
2
3
4
5
6
7
A bajnokság állása:
8
9
A tabella a 2010.05.21 mérkőzések utáni állást tükrözi.
10
11
Csapat neve
M Gy D
V
GK
Ga Pont
H
12
Suzuki
12 10 1
1 69 19 50 31
1
13
Origo
10 10 0
0 87 17 70 30
2
14
Ker-Fu
10 10 0
0 71 11 60 30
3
15
Platán
12 9
0
3 62 25 37 27
4
16
Móló-Navi
12 9
0
3 45 31 14 27
5
17
Hippy
10 8
2
0 47 14 33 26
6
18
Bész
9
6
2
1 42 19 23 20
7
19
Szentmárton
10 6
1
3 41 28 13 19
8
20
Mezőpeterd
10 5
0
5 57 46 11 15
9
21
Tépe
10 5
0
5 47 37 10 15
10
22
Bakonszeg
10 4
2
4 24 29 -5 14
11
Göcsej
11 3
2
6 35 51 -16 11
12
Biharlap.hu
7
3
1
3 17 30 -13 10
13
Váncsod
10 3
1
6 20 39 -19 10
14
Gabona
12 3
1
8 36 60 -24 10
15

Km.: Váradi Judit: zongora

Szabó Ágota és Szabó Eszter: zongora
Helyszín: Volt megyeháza díszterme (Kossuth u. 6.)
Az előadásokra a belépés díjtalan!

Az ADAGIO Együttes zenés műsora

FUTSAL NB I.
Az előadásokra a belépés díjtalan!
Döntő (három győztes
mérkőzés)
A rendezvény a „Berettyóújfalu, az egészséges város”
Rossz idő esetén a rendezvények
helyszíne a Nadányi projekt
Zoltán szoftprogramja.
ÉAOP – 5.1.1/D-2f-2009-0005.
1. mérkőzés: Dunatakarék
Művelődési Központ
ETO Győr – MVFC
4:2
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
2. mérkőzés: MVFC –
társfinanszírozásával valósul meg.
Dunatakarék ETO Győr 3:4 „Berettyóújfalu, az egészséges város”
3. mérkőzés: Dunatakarék
ÉAOP – 5.1.1/D-2f-2009-0005
A projekt
ETO Győr – MVFC
3:2az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósul
meg
Bajnok a Dunatakarék ETO
V. Bihari
lövésznapok
Győr.
2010. június 5–6-án a Tardy-szíki lőtéren.
LABDARÚGÁS NB III.
Tiszalök – BUSE
1:1
BUSE – Nyíregyháza
1:2
U-19
BUSE – Tiszalök
3:0
(Az ellenfél nem jelent meg.)
U-16
BUSE – Tiszalök
4:3
U-13
BUSE – Debreceni Honvéd SE
0:6
Báránd – BUSE
10:2

K ézilabda
Férfi NB II.
ARákóczifalva
bajnokság állása: – BMSE 35:22
Ifi
A tabella a 2010.05.21
mérkőzések utáni
tükrözi.26:40
Rákóczifalva
– állást
BMSE
Női megyei
Csapat neve
M Gy D
V
GK
Ga Pont
Földes
– BMSE
12:11
Suzuki
12 10 1
1 69 19 50 31
Hajdúszoboszló
Origo
10 10 0
0 –
87BMSE
17 70 30
Ker-Fu
10 10 0
0 71 11 22:28
60 30
Platán
12 9
0
3 62 25 37 27
Móló-Navi
12 9
0
3 45 31 14 27
Hippy
10 8
2
0 47 14 33 26
Bész
9
6 állása:
2
1 42 19 23 20
A bajnokság
Szentmárton
10 6
1
3 41 28 13 19
Mezőpeterd
10 mérkőzések
5
0 utáni
5 állást
57 tükrözi.
46 11 15
A tabella a 2010.05.21
Tépe
10 5
0
5 47 37 10 15
Bakonszeg
10
4
-5 Pont
14
Csapat
neve
M Gy
D2
V4 24 GK 29 Ga
Göcsej
11
3
21
61 35
51 -16
Suzuki
12 10
69 19
50 11
31
Biharlap.hu
7 10
3
10
30 17
30 -13
Origo
10
87 17
70 10
30
Váncsod
10 10
3
10
60 20
39 -19
Ker-Fu
71 11
60 10
30
Gabona
12 39
10
83 36
60 -24
Platán
62 25
37 10
27
Morotva
12 39
0
93 18
40 -22
9
Móló-Navi
45 31
14 27
Eko-Net
8
28
12
50 19
31 -12
7
Hippy
10
47 14
33 26
Nyeste Kft.
9
26
12
61 19
35 -16
7
Bész
42 19
23 20
B.Ö.T.E.
11
01
93 27
62 -35
6
Szentmárton
10 26
41 28
13 19
Stop Vendéglő
9
15
0
85 13
39 -26
3
Mezőpeterd
10
57 46
11 15
Puszta
10 05
10
95 11
48 -37
1
Tépe
47 37
10 15
Tavez Baxtalo
10 04
02 10
0
Bakonszeg
4 10
24 106
29 -96
-5 14
Göcsej
11 3
2
6 35 51 -16 11
Biharlap.hu
7
3
1
3 17 30 -13 10
Váncsod
10 3
1
6 20 39 -19 10
Gabona
12 3
1
8 36 60 -24 10

A bajnokság állása:

A tabella a 2010. 05. 21. mérkőzések utáni állást tükrözi

H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Július 15. (csütörtök)
óra ütőhangszerek
Szabó 19
István:

PROGRAMOK
A külső területen légfegyver pont- és tekelövészet.
Általános iskolásoknak. 300 Ft/fő/ versenyszám.

2010. június. 5. szombat:
8 óra: Megnyitó. Nevezések leadása. Felnőtteknek, 600 Ft/versenyszám.
9 óra: Sziluett puska. 20 fémcél.
11 óra: Pontlövészet kiskaliber pisztoly 8a lőlap, 15 méter.
Sziluett kiskaliber pisztoly. 20 fémcél.
AIRSOFT FEGYVERBEMUTATÓ, ÉS HARCI GYAKORLATOK!!!
13 óra: Ebéd.
14 óra: Pontlövészet nagykaliber pisztoly, 15 méter, 13 lövés, 10 értékelt.
15 óra: Bukó lövészet, kiskaliber pisztoly, 15 méter, 10 lövés, 10 bukócél/fő.
5 lövésenként tárazás, a 10 lövésre 2 perc lő idő.
17 óra: az első nap zárása.
2010. június 6. vasárnap:
Külső területen Field Target lövészet, általános, és középiskolás korú gyerekeknek. 300 Ft/fő.
9 óra: Kiskaliber puska, bukó lövészet. 25 méter. 10 bukó/fő. 2 perc
Kiskaliber puska, pontlövészet. 25 méter, 4a lőlap, 10 lövés. 2 perc
11 óra: Steel lövészet, 3x5 lövés kiskaliber, nagykaliber pisztoly.
13 óra: Ebéd.
13.30: A Bessenyei György Szakközépiskola rendvédelmi szakos tanulóinak önvédelmi
bemutatója.
14 óra: Kiskaliber pisztoly Tekelövészet. 25 méter, 10 lövés. Egyenlő találatok esetén szétlövés.
16 órakor a két nap eredményeinek kihirdetése, a két nap zárása.
Érdeklődni lehet:
Hudák Attila: 06-30/440-0489; Hegedűs Péter: 06-30/837-7721

Lisztes Éva

Autósiskolája
Nyilvántartási szám: 09-0017-07

Berettyóújfalu,
Körépület emelete
Tanfolyamot indítunk Moped, A1,
Ak, A és személygépkocsi vezetői
kategóriákban
minden hónap első hétfőjén

Bővebb információ:
30/648-1266
www.liszteseva.uw.hu

Anyakönyvi
hírek
Házasságot kötöttek
Május
15.: Nagy Mihály – Veres Erzsébet
22.: Fekete Imre – dr. Jászai Annamária
22.: Balogh Sándor – Bodnár
Anita
Május

Elhunytak

5.: Nagy Istvánné Birizdó Erzsébet (1931)
10.: Ferenczi Józsefné Tar Erzsébet Irén (1939)
12.: Hajdu Istvánné Földesi Erzsébet (1923)
12.: Csuha Imre (1912)
13.: Karácsony Sándorné Jakab
Ilona (1938)
14.: Sáfián László (1930)
15.: Papp Imréné Lőricz Teréz
(1930)
16.: Rakiás László (1931)
18.: Pólyik János (1955)
23.: Balogh Lajos (1933)
24.: Török Ferenc (1914)
ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ
az Ady Endre u. 1/A alatt.
Érdeklődni:
+36 30/597-0716
+36 30/402029
Főiskolai vagy egyetemi
végzettségű munkatársak
jelentkezését várjuk
szerződéses tevékenységre,
teljesítménytől függően jól
fizető szellemi munkára. Településeket bemutató, országos
kiadvány adatgyűjtéséhez,
írásához, támogatók és megrendelők szervezéséhez keresünk
lehetőleg számlaképes, autóval
rendelkező, szellemi munkára
igényes munkatársakat. Érdekes
és értékteremtő munka, ami
akár mellékállásban, akár teljes
munkaidőben végezhető.
Jelentkezni lehet a
barnatti@freemail.hu címen,
rövid önéletrajz és
motiváció ismertetésével.

Mondd meg a neved és
megmondom, ki vagy.
Önismereti, párkapcsolati
útmutatás, személyre szóló
elemzés névmátrix és születési
dátum alapján.
Akciós állapotfelmérés és
allergia-tesztelés. Bővebb
információ: 06 30 409-4319.
Személyszállítás
2 db 15 fős
kisbusszal, számlaképesen.
Érdeklődni lehet
(06 20) 317-4332, (54) 402-661
T. Balogh Sándor.

Bihari Hírlap
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