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Lerakták a Pálfi István 
TISZK alapkövét

Két évvel ezelőtt jött létre a Bihari, Sárré-
ti, Hajdúszoboszlói Szakképzés-szerve-
zési Társulás Berettyóújfalu, Hajdúszo-
boszló és Püspökladány önkormányzatai 
részvételével, majd csatlakozott hozzá a 
megyei önkormányzat is – derült ki a júni-
us 25-i projektnyitó rendezvényen. 

A törvényi változások pár éve előírták 
a Térségi Integrált Szakképző Központok 
– TISZK-ek – megalakítását a szakképző 

intézmények számára, így 
szinte magától adódott, 
hogy a társulás él is a lehe-
tőséggel, melyet az Unió is 
támogatott. Két sikeres pá-
lyázat született: egyik a hu-
mánerőforrás fejlesztésére, 
másik az infrastrukturális 
lehetőségek korszerűsítésére, 
bővítésére. Az pedig szintén 
magától értetődött, hogy 
a névadó az első európai 
parlamenti képviselő, Bihar 
szülötte, Pálfi István lesz – 
hangzott el a projektindító 
rendezvényen, a berettyó-
újfalui Bessenyei György 
Szakközépiskolában.

Az előbbi pályázaton 
mintegy 344 millió forin-
tot nyert a Társulás, me-
lyet idén augusztus 31-ig 
kell felhasználni. A „Bi-

hari, Sárréti, Hajdúszoboszlói TISZK 
infrastrukturális fejlesztése” című, 
TIOP-3.1.1-08/1-2008-2009 azonosí-
tó számú pályázat teljes költsége 860 
millió Ft, ebből a megítélt támogatás 
773 millió. A három önkormányzat 
között ez úgy oszlik meg, hogy felét 
Berettyóújfaluban használják fel, 25-
25 százalékát pedig Püspökladányban, 
illetve Hajdúszoboszlón. Az Európai 
Unió támogatásával és az Európai Re-

gionális Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával megvalósuló projekt célja, hogy 
a szakképzésben részt vevő tanulók 
a munkaerőpiacon jól hasznosítható 
szakmákat sajátíthassanak el, ösz-
tönző és méltó körülmények között. 
Ennek szellemében Berettyóújfaluban 
az Eötvös József Szakképző Iskolában 
gépészeti képzőközpont jön létre, mely 
9 tanműhelyt, egy multimédiás termet 
és egyéb helyiséget foglal magában. 
Püspökladányban lesz a mezőgazda-
sági képzőközpont, ahol 3 tanműhelyt 
és egy multimédiás termet alakítanak 
ki az Árpád utcán. Hajdúszoboszlón 
a Bocskai István Szakképző Iskola 
Rákóczi utcai épületszárnyát bővítik 
szintén három tanműhellyel és egy 
multimédiás teremmel, a vendéglátó és 
idegenforgalmi képzőközpont létreho-
zása érdekében. Mindhárom helyszí-
nen eszközbeszerzésre is sor kerül.

A központi képzőhelyen, a Besse-
nyei György Szakközépiskola udvarán 
az alapkövet Szeifert Ferenc polgár-
mester és a társulási tanács soros el-
nöke, Arnóth Sándor országgyűlési 
képviselő, Püspökladány polgármes-
tere rakta le.

A kivitelezést a berettyóújfalui Ge-
nerál Építő ’98 Kft. végzi, a beruházás 
november 30-ig készül el.   

Nyírő Gizella

„Fények útjain…”
Múzeumok éjszakája a Bihari Múzeumban

A Bihari Múzeum és civil szerve-
zetei idén ismét csatlakoztak a Múze-
umok éjszakája országos rendezvény-
sorozatához, melynek idei témájává a 
fényt választották a helyi szervezők.

A régi tűzoltólaktanyánál rög-
tönzött meglepetésprogram, egy igen 
látványos tűzoltó-bemutató után az 
udvaron a gyertya- és lampionkészítés-
től a Bihari Természetbarát Egyesület 
jóvoltából kipróbálható árnyjáték és 
fénytotó mellett Magyar Sándorné 
gyógynövényboltjának standjánál a 
látogatók megismerkedhettek a fény 
áldásos és gyógyító hatásaival is, a 
fülgyertya használatával és a Bioptron 
lámpával.

Bent az épületben, a gyermek-
könyvtárban gyermekkuckót rendez-
tek be, ahol a legkisebbek és nosztal-
giázó szüleik láthatták az Aladdin és a 
csodalámpa, a Csillagszemű juhász és 
más hasonló diafilmeket.

A Mezei-Vill. Kft. egy világszenzá-
ciót, egy új korszerű, ledes lámpatest-
család egyik darabját mutatta be, ami 
forradalmasíthatja az utcai közvilágí-
tást. A magyar fejlesztésű, STRIKE 
nevet viselő, ledes technológiájú kom-
pakt fénycsövek ugyanakkora fényki-
bocsátás mellett 50–60%-kal kevesebb 
energiát fogyasztanak. Remélhetőleg 
hamarosan nemcsak megnézhetjük 
Berettyóújfaluban ezt a lámpát, de a 
gyártása is elkezdődhet városunkban.

A nagyteremben idén is filme-
ket láthattunk egészen éjfélig, a 
Magyar Elektrotechnikai Múzeum 
videótárából készült válogatás mellett 
Kövér Lászlónak anno a TITÁSZ 
számára készített filmjeit, az 1986–87-
ben forgatott Gólya és Gólyafészek-át-
rakás címűek részleteit.

Az állandó kiállítások mellett 
idén egész éjszaka megtekinthettük 
a Magyar Elektrotechnikai Múzeum 
interaktív vándorkiállítását Töltődj fel 
címmel, illetve a csak erre az alkalomra 
létrehozott tárlatokat, így bepillantást 
nyerhettünk a Bihari Múzeum fény-
képészeti gyűjteményébe, az „Éjszaka 
műtárgya” pedig a Kabán 1857 tava-
szán lehullott meteorit volt. A Debre-
ceni Református Kollégiumban őrzött 

lelet nagy jelentőséggel bír, hiszen a 
világon először ebben a darabban mu-
tattak ki szenet a világűrből érkező 
kőzetből. A kabai helytörténeti gyűj-
temény kiállításában látható erről egy 
hiteles másolat, amelyet most kölcsön 
adtak ez egyetlen éjszakára.

Az emeleten, a Tardy Anna terem-
ben várta látogatóit egy különleges, 
interaktív programmal a Látássérültek 

Észak-alföldi Regionális Egyesülete, 
kiknek segítségével megtapasztalhat-
tuk, milyen a láthatatlan világ!

A színpadon – majd az idő elbo-
rulása után a múzeum nagytermében 
– leginkább a zenéé és a táncé volt a 
főszerep: a Turmix Tánciskola tanítvá-
nyainak nyitó tánca után következett 
Kocsis Csaba és Ványai Anett zenés 
műsora, majd „Rivaldafény” címmel 
Bene Kata, Kasza Marika pezsdítő da-
lai, valamint az Igazgyöngy Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény táncosai-
nak energikus jive-produkciója.

Karancsi Lajos segítségével be-
tekintést nyerhettünk az elektromos 
hangszerek kialakulásának történe-
tébe, egy interaktív kísérlettel pedig 
Zángó Zoltán tanár úr hozta közelebb 
hozzánk a fizika tudományát.

A DALGALI hastáncegyüttestől 
fáklya- és mécsestánc szerepelt a reper-
toárban, aztán sajnos esőre fordult az 
idő. Így a fény és közlekedés kapcso-
latát feszegető Kresz-totó, valamint a 
rendhagyó kiállításokhoz kapcsolódó 
feladatok nyereménysorsolására már 
a felnőtt könyvtárban került sor. En-

nek nyomán többen vihettek haza „fé-
nyes” nyereményeket, többek között 
zseblámpát, szoláriumbérletet vagy 
sómécsest. Aztán ismét slágerek csen-
dültek fel: fényforrásokról zenélt az 
ADHOKK alkalmi formáció Debre-
cenből, végül a legkitartóbbak számára 
össztánc következett.

Mindezek mellett a Bihari Múze-
um is csatlakozott a „Múzeumok az 

árvízkárosultakért” segélyakcióhoz, és 
a jól láthatóan kihelyezett üvegben a 
Múzeumok éjszakája látogatói bedob-
hatták pénzadományaikat, amit az 
ónodi árvízkárosultakhoz juttatnak el 
a házigazdák. 

Köszönet illeti a rendezvény láto-
gatóit és támogatóit: Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata, Herpály-Team 
Kft., Mezei-Vill Kft., Kovács Zoltán, 
Buborék ’92 Kft., Magyar Sándorné, 
Cerka Papír-írószer, Laguna cukrász-
da, ifj. Taga György, Kövér László, 
Mézkuckó (Debrecen), Kaba Város 
Önkormányzata.

Együttműködő partnerek vol-
tak: Berettyóújfalui Városi Rendőr-
kapitányság, Berettyóújfalui Tűz-
oltó-parancsnokság, Sinka István 
Városi Könyvtár, Bihari Természetba-
rát Egyesület, 

a Látássérültek Észak-alföldi Regi-
onális Egyesülete.

Médiatámogatók: Bihari Hírlap, 
Berettyó Rádió, Berettyó TV, Szink-
ron TV.

Kolozsvári István

Kétszer ad, ki gyorsan ad!
Június 23-án délelőtt célba ért a Lingvay 
Csaba, berettyóújfalui rendőrkapitány által 
meghirdetett és összegyűjtött adomány. A 
három teherautón Ongára szállított ruha-
neműt, tartós élelmiszert, ásványvizet és 
fertőtlenítőszert Madzin Tibor polgármes-
ter, Ódor Ferenc, a Borsod megyei védelmi 
bizottság elnöke és Farkas József, Borsod 
megyei rendőrfőkapitány-helyettes fogadta.

A három települést – Onga, Ongaújfalu, 
Ócsanálos – magában foglaló ötezres lélek-
számú község, Onga polgármesteri hivata-
lában a hajdú-bihari küldöttséget köszöntő 
Madzin Tibor elmondta: külön öröm szá-
mára, hogy az adomány nem a „közösbe”, 
hanem célzottan Ongára és Ócsanálosra 
érkezett. Visszaemlékezett arra, hogy élete 
legsúlyosabb döntését kellett meghoznia 
június 4-én, 11 óra 27 perckor: Ócsanálos 
kitelepítését! A gátszakadástól tartottak, 
ezért ember feletti erővel magasították ho-
mokzsákokkal a gátat. Sokan ott maradtak 
a védekezési munkálatokban, amit Balogh 
Tibor, a 600 hajdú-bihari rendőr parancs-
noka irányított. Megfeszített munkájuknak 
köszönhetően, sikerült megvédeni a súlyo-
sabb károktól Ongát és Ócsanálost.

Fekete Csaba, hajdú-bihari rendőrfő-
kapitány nem először járt az árvíz sújtotta 
helyeken. A június 5-i riasztás után szemé-
lyesen tájékozódott rendőrei munkájáról, 
ami óriási kihívás volt számukra. – Büszkék 
vagyunk arra, hogy megvédhettük Ongát 
és Ócsanálost, illetve megtettük, ami 
megtehető volt abban a nehéz helyzetben. 
Köszönet a helyieknek azért, hogy minden 
segítséget megadtak a rendőrkollégáknak. 
Az pedig megtisztelő, hogy átadhatjuk az 
adományt azoknak, akik a legnagyobb hi-
ányt szenvedik most.

Muraközi István, Berettyóújfalu al-
polgármestere a város nevében szólt: – Ag-
gódással figyeltük azt a heroikus munkát, 
amit itt végeztek két hete, de legalább ilyen 

lesz az újjáépítés is. Bajban ismerszik meg 
a segítség és a szolidaritás, de ebben nem 
volt hiány, hiszen a kapitány hívószavára 
csatlakoztak a lakosok, intézmények. – 
További kitartást, erőt kívánt a hátralévő 
munkához. 

Tóth Attila, a Hajdú-Bihar Megyei 
Polgárőr Szövetség elnöke, az OPSZ alel-
nöke bejelentette: a polgárőrök nemcsak 
„tevőlegesen” vettek részt az árvízi védeke-
zésben, hanem pénzgyűjtésbe is kezdtek: 
polgárőrönként száz forintos adományt si-
került összeszedni, s most a félmillió forin-
tot Ódor Ferencnek nyújtotta át. A védelmi 
bizottság vezetője elmondta: a megyében 
300 körüli házat kell újjáépíteni, ami 101 
önkormányzatot érint. Ilyen árhullámot 
még soha nem élt meg a vidék, ám az ide-
vezényelt munkaerővel sikerült hatékonyan 
együttdolgozni, ami nem volt veszélytelen 
vállalkozás, hiszen a homokzsáképítés em-
beréletek kockáztatásával járt. – Egy közös 
célért össze tudtak fogni az eddig ismeretlen 
emberek, amiért köszönet illet mindenkit, a 
kiváló szervezésért pedig a polgármestert és 
Balogh Tibor rendőrőrnagyot. 

Lingvay Csaba rendőrségi főtanácsos utalt 
arra, hogy amikor a mozgósításkor a munka-
társai eljöttek a gátakra, az otthonmaradottak 
tehetetlennek érezték magukat. Akkor fogal-
mazódott meg bennük, hogy segíteni kell 
azokon, akik mindenüket elveszítették. Tíz 
nap alatt jött össze a három teherautónyi ado-
mány, melyért köszönet az újfalui és a bihari 
önkormányzatoknak, a megyei és újfalui ka-
pitányságnak, a polgárőrségnek és valameny-
nyi személynek, hiszen „kétszer ad, ki gyorsan 
ad”. A kapitány a 60 újfalui rendőr nevében 
megköszönte azt a gondoskodást, amivel a 
helyiek viseltettek irántuk.

A polgármester kalauzolásával átmen-
tek a leginkább veszélyeztetett ócsanálosi 
területre, ahol a megáradt Hernád folyótól 
kellett megerősíteni a gátakat. Az út mentén 
még állnak azok a cölöpök, amik a vízzel el-
öntött utat jelezték. A víz már visszaszorult, 
ám a zsákok még ott vannak, eltakarításuk 
újabb kihívást jelent. A szántókon száz szá-
zalékos kár keletkezett, hiszen az őszi búza 
és az idei kukoricavetés is odaveszett.

Nyírő Gizella

Legek ünnepsége
Berettyóújfalu Város Önkormányzata 

ebben a tanévben is megjutalmazta – egy kel-
lemes hangulatú kis ünnepség keretében – a 
város legjobban teljesítő tanulóit, sportolóit.

A hagyományosan megrendezésre kerülő 
„Legek ünnepségére” óvodástól középiskolás 
korig delegálják az év során kiemelkedő 
eredményeket produkáló, a városi, megyei, 
országos tanulmányi és sportversenyeken 
remekül szereplő diákokat az intézmények 
vezetői.

Szeifert Ferenc polgármester köszön-
tőjével vette kezdetét a rendezvény, aki 
elmondta, hogy milyen jelentős év ez a 
városnak, hiszen sikeres pályázatokat lebo-
nyolítva, több ütemben, lehetőség nyílt a 
város valamennyi oktatási intézményének a 
felújítására, így a diákok korszerű, esztétikus 
épületekben folytathatják, illetve kezdhetik 
tanulmányaikat. Ezután természetesen gra-
tulált a 2009/2010-es tanév „legjeinek”, akik 
sokszor voltak kénytelenek áldozatot hozni, 
a szabadidejükről lemondani, hogy a meg-
mérettetéseken helyt tudjanak állni.

Az ünnepélyes hangulatról a városi ze-
neiskola hallgatói gondoskodtak, akik köz-
reműködésükkel emelték a program színvo-
nalát.

Ezután következett az ünnepé-
lyes díjátadás, az ilyenkor szokásos 
módon könyvvel, rajzeszközökkel, 
fagyijeggyel, vásárlási utalvánnyal ju-
talmazták az év legjobbjait – közel 130 
gyereket és fiatalt – Szeifert Ferenc pol-

gármester és Muraközi István alpolgár-
mester urak.

A rendezvényt a Piruett Táncstúdió két 
produkciója, valamint vendéglátás zárta, 
megadva ezzel azt a könnyed, vidám hangu-
latot, amelyben remélhetőleg az egész nyári 
szünet is telik majd az év legjobbjainak, 
akiknek ezúton is, még egyszer gratulálunk!

Szatmári Kinga

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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Rendkívüli testületi ülés
Június 3-án rendkívüli ülést 

tartott Berettyóújfalu képviselő-
testülete, ahol két előterjesztésről 
döntöttek. Az önkormányzat köz-
beszerzési eljárást indított a Gróf 
Tisza István Kórház tömbösítése 
kiviteli terveinek elkészítésére, 
amely a Struktúraváltozást tá-
mogató infrastruktúrafejlesztés a 
fekvőbeteg-szakellátásban című, 
TIOP-2.2.4/09/1. számú pályá-
zathoz kapcsolódik. Ennek ered-
ményeként jöhet létre egy olyan 
korszerű, központi technológiai 
tömb, amelyben elhelyezésre ke-
rülhet az intenzív osztály, egy kor-
szerű központi műtő, valamint a 
sürgősségi betegellátó osztály.

Ezen túl döntöttek a volt szov-
jet katonai objektum környezet-

védelmi kármentesítésének fo-
lyamatáról is. Köztudott, hogy 
egy 2008-ban benyújtott nyer-
tes pályázat eredményeként el-
készült felmérések és vizsgálatok 
nyomán megszületett a kármen-
tesítés beavatkozási terve, és eh-
hez beszerezte az önkormányzat 
az összes szükséges engedélyt, 
hozzájárulást. Jelen határozat 
azt a beszámolót hagyta jóvá, 
amely szerint a lezárult szakasz 
költségei a tervezettnél alacso-
nyabbak lettek, mivel a lefolyta-
tott közbeszerzési eljárás során a 
becsültnél közel négy és félmil-
lió forinttal alacsonyabb árat si-
került elérni.

–i –n

Az első roma rendőr 
megyénkben

A cigány származását nyíltan vállaló, 
Konyárra való Gyöngyösi Ferenc Ta-
más, frissen végzett rendőrőrmester 
a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság 
Derecskei Rendőrőrsén áll szolgálatba. 
A fiatal rendőrt a megyei főkapitánysá-
gon Fekete Csaba főkapitány, Lingvay 
Csaba újfalui kapitány és Papp István, 
a berettyóújfalui cigány kisebbségi ön-
kormányzat elnöke mutatta be a sajtó 
képviselőinek.

A főkapitány elmondta: az ORFK-
val és az Országos Cigány Önkormány-
zattal közösen hirdették meg azt a pá-
lyázatot, amelynek keretében tehetséges 
cigány fiatalokat segítenek tanulmá-
nyaik végzésében, illetve a pályán való 
elhelyezkedésükben. Jelenleg öt ösztön-
díjasuk van, közülük ketten végeztek, 
egyikük a most bemutatott őrmester. 
A pályázaton való részvétel feltétele volt 
a 3,5-es tanulmányi átlag elérése, ma-
gyar állampolgárság, büntetlen előélet, 
valamint jó hírnév a tanulóról, illetve 
családjáról is – részletezte Bertalan At-
tila, aki a roma származású fiatalokkal 
foglalkozik a megyei főkapitányságon. 

Papp István kisebbségi önkor-
mányzati vezető örömmel számolt be 
arról, hogy eredményes volt a bihari 
roma rendőrprogram, hiszen az ösz-
töndíjalapba – a cigány kisebbségi 
önkormányzat mellett – sikerült meg-
nyerniük három berettyóújfalui ügy-
védet is – Győri Attilát, Nagy Attilát 
és Vitányi Istvánt –, akik százezer fo-
rinttal járultak hozzá az alaphoz. 

Lingvay Csaba berettyóújfalui 
kapitányságvezető elmondta: a ka-
pitánysághoz tartozó 35 településről 
egyedüli cigány származású pályázó 
volt Gyöngyösi Ferenc Tamás, akire 
már a derecskei középiskolában felfi-
gyelt, tanította is, és biztatta a pályá-
zaton való részvételre. Az pedig szin-
tén örömmel tölti el, hogy a végzés 
utáni felkészítő rendőrőrsi gyakorla-
tát követően a derecskei rendőrőrs 
állományában kezdi meg munkáját 
a fiatalember, aki megköszönte az 
anyagi és erkölcsi segítséget, s ígéretet 
tett arra, hogy igyekszik rászolgálni a 
bizalomra.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

A romák gazdasági integrációjáért
A magyarországi roma közösségek fel-
zárkóztatásának egyik feltétele, hogy – 
sok más terület mellett – a romák gaz-
dasági integrációját is előmozdítsák.

Ennek kapcsán április 30-án 
a berettyóújfalui kistérség roma 
vállalkozóinak tartott tájékoztató-
információs előadást a Magyar Ex-
port-importbank Zrt.  

A fórum keretében a Rogrem 
Roma Fejlesztési Ügynökséggel közö-

sen az EXIMBANK, a Magyar Fej-
lesztési Bank leányvállalatának szak-
emberei tájékoztattak a pénzintézet 
által biztosított exporttal kapcsolatos 
hitellehetőségekről.

A megjelent vállalkozók elmondá-
sa szerint nagyon hasznos és szükség-
szerű volt a rendezvény, hiszen nagyon 
sok hasznos információval gazdagod-
tak jövőbeni üzleti terveik megvalósí-
tásával kapcsolatban.

CKÖ

A képviselő-testület soros üléséről
Június 24-én tartotta tárgyhavi 

rendes ülését városunk képviselő-tes-
tülete, ami most rendhagyó módon 
két ünnepi mozzanattal kezdődött. 
Elsőként Tóth Sándornak, az Arany 
János Gimnázium nyugalmazott ta-
nárának nyújtotta át Szeifert Ferenc 
polgármester azt az aranydiplomát, 
melyet a Szegedi Tudományegyetem 
Tanárképző Kara küldött meg az 
önkormányzatnak, hogy elismerje 
és megköszönje a tanár úr fél évszá-
zados pedagógiai tevékenységét. Ezt 
követően Domján János, az Arany 
János Gimnázium igazgatója kért 
szót, hogy megköszönje a részé-
re a város napja alkalmából - ahol 
nem lehetett jelen - megítélt Fehér 
Istvánné-díj kitüntetést. Kiemelte, 
hogy ő saját magát csapatjátékos-
nak tartva – legyen szó bármilyen 
közösségről – úgy értékelte ezt az 
elismerést, mint a csapatkapitány-
nak a mindenki közös teljesítménye 
által elért eredményért átnyújtott 
serleget. 

A polgármesteri jelentés, majd 
a települési folyékony hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési köz-
szolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendelet módosításának elfogadása 
után négy városi intézmény vezető-
jét választották meg. A II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskolát továbbra 
is Kovács Zoltán, az Eötvös József 
Szakképző Iskolát Kinterné Elek 
Mária, a Bessenyei György Szakkö-
zépiskolát a tavalyi évben megbízott 
Pelyhéné Bartha Irén, a Gróf Tisza 
István Kórházat pedig dr. Muraközi 
Zoltán eddigi osztályvezető-főorvos, 
orvos-igazgató irányíthatja a követ-
kező öt évben. 

Ezt követően a testület módosí-
totta az önkormányzat által elnyert, 
a külterületi csatornahálózat rehabi-
litációjára vonatkozó pályázat támo-
gatási szerződését, mivel a beszer-
zendő eszközök típusában és árában 
is módosulások történtek a beszerzés 
lebonyolításának során. Megindul-

hat a közbeszerzési eljárás a volt 
szovjet katonai repülőtér területén 
végzendő környezetvédelmi kár-
mentesítési munkák elvégzésére is. 
Százezer forintos önrész biztosítását 
hagyták jóvá az OMSZ Berettyóúj-
falui Mentőállomása részére, hogy az 
ING Biztosító által mentéstechnikai 
eszközök beszerzésére kiírt pályáza-
tot benyújthassák. Ennek 50%-át a 
2010. évi költségvetésből biztosítja 
az önkormányzat. Majd elfogadták a 
Hajdú-Volán Közlekedési Zrt. 2009. 
évben végzett közszolgáltatási tevé-
kenységéről szóló beszámolóját és az 
Önfenntartás Közalapítvány elmúlt 
évi munkájáról szóló beszámolót is. 
Engedélyezte az önkormányzat mint 
fenntartó a maximális osztály- és 
csoportlétszámok túllépéséről szóló 
előterjesztést is, amely lényegében 
valamennyi önkormányzati neve-
lési és oktatási intézményt érint a 
2010/2011-es tanévben.

Előterjesztésre került a képvi-
selő-testületnek ebben az önkor-
mányzati ciklusban még hátralévő 
időszakára vonatkozó munkaterve 
is. Az elfogadott tervezet szerint az 
őszi önkormányzati választásokig 
két soros ülést tartanak a képviselők, 
augusztus 26-án, illetve szeptember 
30-án. Ezek alkalmával a napi mű-
ködési ügyek rendezésén túl tárgyal-
ják meg a polgármester, valamint 
a szakbizottságok beszámolóját a 

részükre átruházott hatáskörök gya-
korlásáról.

Elfogadták a polgármesteri hiva-
tal, valamint a város fenntartásában 
működő költségvetési szervek 2009. 
évről szóló belső ellenőrzési jelen-
tését, melyet a Bihari Önkormány-
zatok Többcélú Kistérségi Társu-
lása megbízása alapján az I.K.SZ. 
98 Kft. készített el. Hozzájárult a 
testület ahhoz, hogy a hivatal sze-
mélygépkocsiját, ami 2003 óta több 
mint 400 ezer kilométert futott, le-
cseréljék úgy, hogy annak értékbecs-
lés alapján megállapított mai értéke 
beszámításra kerül az új jármű be-
szerzésekor. 

A Vass Jenő Óvoda és Bölcső-
de intézményvezetőjének kérése 
alapján – miszerint referenciain-
tézmény-hálózat kialakítását, és az 
ehhez kapcsolódó „Jó gyakorlatok” 
publikálását szeretné megvalósítani 
és terjeszteni -  szükséges volt az in-
tézmény, ezzel együtt a polgármeste-
ri hivatal és a Közintézmények Szol-
gáltató Irodájának alapító okiratát 
módosítani.

Május 17-én került elfogadásra 
az OTP Bank Nyrt. 1 milliárt Ft 
összegű kötvénykibocsátásra vonat-
kozó ajánlata. A határozat szerint 
az önkormányzat vállalja, hogy a 
kötvény kibocsátásából származó 
forrást az OTP Bank Nyrt-nél zárolt 
óvadéki számlán helyezi el, és annak 

felhasználásáról testületi döntés ér-
telmében rendelkezik. Ennek alap-
ján most úgy határoztak, hogy az 1 
milliárd forint összegű bevételt csak 
fejlesztési célokra fordítják, melyek 
között szerepel intézményfejlesztés, 
útépítés és -felújítás, valamint a pá-
lyázatokhoz szükséges önerő biztosí-
tása is. Ezt követően döntöttek arról, 
hogy a Pálfi István TISZK TIOP-
pályázati projektje likviditásához 
szükséges összeget az önkormányzat 
az általa eredetileg vállalt 41.991.738 
forinti összegű önerőn túl 70 millió 
forintot előlegez meg a társulás szá-
mára, hogy a projektben felmerülő 
költségek időbeli pénzügyi rendezé-
se megoldhatóvá váljék. Hosszas vita 
után fogadták el a Berettyóújfalu és 
Nagyvárad közötti kerékpárút épí-
tésére kiírt pályázathoz szükséges 
önerő biztosítását és a partnerségi 
megállapodás megkötését, majd az 
erre vonatkozó tervkészítésre kiírt 
közbeszerzési eljárás eredményét is 
megállapították. A debreceni Terv-
Tár Bt. terveinek megvalósulása 
esetén kerékpárút kötné össze a két 
várost, Berettyószentmártonból in-
dulva Mezőpeterd, Biharkeresztes, 
Ártánd és Bors érintésével.

A június 3-i döntés értelmében 
megindított közbeszerzési eljárás 
eredményeként a Gróf Tisza István 
Kórház tömbösítésének kiviteli terv-
készítésére kiírt közbeszerzési eljárás 
után a Keletterv Kelet-magyarországi 
Tervező Kft. tett érvényes ajánlatot. 
E tárgyban egyúttal új közbeszerzési 
eljárás indításáról határoztak, amely 
a tömbösítés virtuális modelljének 
elkészítésére vonatkozik. Ugyan-
csak közbeszerzési eljárás indulhat 
a város közoktatási intézményeinek 
infokommunikációs és technológiai 
eszközbeszerzéseire, végezetül pedig 
döntöttek a lakásfenntartási támo-
gatások ügyében benyújtott felleb-
bezésekről is.
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„Esélypont” Ifjúsági Szolgáltató Iroda
A város és környéke fiatalja-

inak nyújt segítséget a 2009. áp-
rilis 1-jén megnyílt „Esélypont” 
Ifjúsági Szolgáltató Iroda, az 
5.2.5.-08/1-2008-0223 hivatko-
zási számú projekt keretén belül, 
amely komplex módon áll rendel-
kezésére a város és a környező te-
lepülések ifjú lakóinak. A célcso-
port Berettyóújfaluban, a Kálvin 
tér 4. szám alatt érdeklődhet a 
szolgáltatások felől. Az iroda el-
sősorban a hátrányos helyzetű fi-
atalok önismeretét, társismeretét, 
csoportkohézióját erősíti, és javít-
ja egyéni kommunikációjukat. 

Az ifjúsági iroda számos ren-
dezvényen megjelent már, hogy 

megmutassa a fiataloknak a pro-
jekt nyújtotta lehetőségek széles 
tárházát, amelyet a fiatalok nagy 
érdeklődéssel fogadtak. 

Az irodavezető a Berettyó 
Televíziónak és a Berettyó Rá-
diónak adott interjújával igye-
kezett minél több információval 
népszerűsíteni az iroda nyújtot-
ta szolgáltatásokat az ifjúság 
körében. Ezen kívül az iroda 
saját honlappal büszkélkedhet 
(http://eselypont.atw.hu), ahol a 
célcsoport folyamatosan tájéko-
zódhat az iroda programjairól, 
aktualitásairól. Egyre több fia-
tal veszi igénybe az iroda szol-
gáltatásait, amely akár irányt 

is mutathat nekik egy esetleges 
probléma megoldása esetén. 

Mindezek mellett az iroda cél-
ja, hogy elősegítse a fiatalok társas 
kapcsolatainak bővülését, közös-
ségi, közéleti részvételük fejleszté-
sét, valamint családtervezésük és 
életpálya-tervezésük tudatosságá-
nak erősítését. Az iroda működése 
során olyan eredményeket ért el, 
amellyel  mind a fiatal korosztály 
életminőségét, mind a családét, a 
környezetét, valamint a társadalo-
mét javítja.  

A képzések, tréningek, tanfo-
lyamok kapcsán a résztvevők kü-
lönböző óraszámban bővíthették 
ismereteiket, amelyeket a későb-

biekben akár a munkaerőpiacon, 
akár a magánéletben is tudnak 
hasznosítani. Kiemelkedő kép-
zés volt az angol nyelvtanfolyam, 
amely nagy népszerűségnek ör-
vendett. 

A program során eddig 342 fia-
tallal sikerült a kapcsolatot felvenni 
és 11 intézménnyel kötött az iroda 
ágazatközi együttműködési megál-
lapodást. 

Bővebb információ: 
„Esélypont” Ifjúsági 
Szolgáltató Iroda
4100 Berettyóújfalu, 
Kálvin tér 4., Kapás Katalin
kkbhszk@citromail.hu
+36 30 676 36 34

Fotó: Kari

Nyári fokozott ellenőrzések Hajdú-Bihar megyében is
Az M3-as és az M35-ös autópálya 
Hajdú-Bihar megyei szakszán a nyári 
idegenforgalmi időszakban a balese-
tek megelőzése érdekében fokozott 
rendőri jelenlétre számíthatnak a 
közlekedők. 

Közeledik a nyár, egyre töb-
ben indulnak nyaralni, pihenni. A 
nyári turisztikai szezon alatt a me-
gyénkbe érkező turisták száma is 
növekszik. Természetes, hogy ezen 
időszak alatt autópálya szakaszain-
kon is megélénkülő forgalomra kell 
számítani.

Az autópályák területén jelen-
tős számban fordulnak elő olyan 
jogsértések, amelyek veszélyeztetik 
a közlekedés biztonságát. Ez külö-
nösen igaz a nyári idegenforgalmi 

idényben a hétvégi időszakokra. A 
közlekedési balesetek jelentős ré-
sze tulajdonítható annak a néhány 
felelőtlen járművezetőnek, aki a 
többi közlekedőt is irritáló módon 
erőszakolja ki magának a gyorsabb 
haladást, ezáltal a közlekedési fe-
gyelmet is rombolva. A kialakult 
közlekedési balesetek megbénítják 
az autópálya forgalmát, a hosszas 
várakozások, a terelésekben eltöl-
tött idők a szabálytisztelő állampol-
gárt is türelmetlenné teszik. 

A balesetek bekövetkezése, koc-
kázatának csökkentése, a gépjár-
művek vezetőinek jogkövető ma-
gatartásra kényszerítése érdekében 
– elsősorban a hétvégi időszakban 
– fokozott rendőri jelenlétre lehet 

számítani megyénk autópálya-sza-
kaszain. A fokozott rendőri jelenlét 
célja a közlekedési jogsértések meg-
előzése, a szabálysértők kiszűrése, 
felelősségre vonása, a balesetve-
szélyes helyeztek lehetőség szerinti 
megakadályozása. 

Ezzel párhuzamosan megyénk-
ben a 33., 35., 42., 47. és 471. sz. 
főutakon is fokozott rendőri ellen-
őrzések lesznek. A kapitányságok 
összehangoltan, heti két alkalom-
mal 4-4 órában végzik tevékenysé-
güket.

A 4. sz. főút teljes szaka-
szát átfogó következő ellenőr-
zésre (összehangoltan a Jász-
Nagykun-Szolnok, a Pest, illetve 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Rendőr-főkapitányságokkal) 2010. 
június 30-án kerül sor. 

A nyári idegenforgalmi időszak-
ban nem csak megyénk közútjain, 
de határátkelőhelyeinken is megnö-
vekedő forgalomra lehet számítani. 

Kérünk minden közlekedőt, 
hogy mielőtt útnak indul, lehe-
tőség szerint kísérje figyelemmel 
a híradásokat, és tájékozódjon az 
adott útszakaszon várható forgalmi 
torlódásokról. 

Határinformációk: 
h t t p : / /www .p o l i c e . h u /
hatarinfo/varakozas.html

Vezendi Jánosné r.őrnagy
sajtószóvivő
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Újra nagyszabású és rangos rendezvények-
nek adott otthont a Berettyó-parti Mortva-
liget a június 11-én kezdődő hétvégén. Az 
időjárásra nem lehetett panasz, mindkét 
napon 30 fok felett volt a hőmérséklet. 
Pénteken az Erősemberek nemzetközi ver-
senye nyitotta a programokat, másnap me-
gyei polgárőr találkozót és a hagyományos 
Morotva napot tartották meg. 

Négy csapat részvételével újra város-
unkba látogatott az Erősemberek Nemzet-
közi Versenye. Első alkalommal 2008-ban 
rendeztek Európa-kupát a Morotva-liget-
ben, ezúttal pedig Magyarország és Szlo-
vákia két-két együttese mérettetett meg. Az 
ünnepélyes megnyitón a házigazda Papp 
János önkormányzati képviselő, a Morot-
va Egyesület elnöke, valamint a főszervező 
Fekete László, a világ legerősebb embere 
köszöntötte a közönséget.

A többszörös országos, Európa-, 
és világbajnok, világcsúcstartó örömét 
fejezte ki, hogy újra az újfalui közön-

ség előtt szerepelhetnek, akik a sport 
iránti elhivatottságukat már többször 
bizonyították. 

Mezei József vállalkozó köszöntőjében 
arról szólt, Fekete László a Mezei-Vill FC. 
majdcsak minden mérkőzésén ott volt és 
szorított a csapatért, most a helyiek izgul-
hatnak értük.

A beszédek után megkezdődött az öt 
versenyszámból álló küzdelem. A szlo-
vákiai két csapat tagjai között ott volt 
Kaszab Péter hatszoros országos bajnok, 
csúcstartó, aki csapattársával nagyon 
szép sikereket ért el hazájában. A verseny 
különlegessége, hogy Fekete László 3 fi-
ával együtt képviselte Magyarországot. 
Az egyes számú magyar csapatot Fekete 
László és ifj. Fekete László Európa-, és vi-
lágbajnok alkotta, míg a kettes együttes-
ben a feltörekvő utánpótlás Fekete Mik-
lóst, tavalyi országos második helyezettet 
és Fekete Richárd utánpótlás magyar 
bajnokot láthattuk.

A több mint 30 fokos hőség nem 
kedvezett a versenyzőknek, ez már az első 
fordulóban megmutatkozott, amikor 150-
250 kilós felforrósodott golyókat kellett fel-
tenni a 120 cm magas dobogóra. A 400 és 
500 kilogrammos „gumikülső”-forgatásnál 
megmutatkozott a tapasztalat, hiszen Fe-
kete László és fia könnyedén teljesítette a 
feladatot, míg a fiatalok nehezebben bir-
kóztak meg a súlyokkal. A 150 kilós koffer 
és 180 kilós szikla már „sokmindenkinek” 
feladta a leckét, a 25-25 méteres gyaloglás 
mindenkit megviselt ebben a hőségben. 

Az utolsó versenyszámban a 2. és 3. 
helyért is folyt a küzdelem, a 40 cm-es 
fokokra kellett a 150 és 275 kilós súlyo-
kat felrakni. Ebben a versenyszámban is 
a magyarok bizonyultak jobbnak, a leg-
gyorsabban nekik sikerült a legtöbb súlyt 
felrakni. A végeredmény magáért beszél, 
első lett a Fekete László, ifj. Fekete László 
páros 19-ponttal, és őket követte a dobo-
gón a két ifjú Fekete, Ricsi és Miklós. Az 
eredmény még az apát is meglepte, örült a 
két fiú teljesítményének. 

Fekete László azt mondta, két szél-
sőséges időjárásban kellett versenyezni a 
Morotva-ligetben, hiszen 2008-ban zu-
hogó eső és hideg volt, ezúttal pedig tűző 
nap és forróság nehezítette a dolgukat. 
Ifjabb Fekete László követve édesapját, 
szintén a natúr erős emberek között, 25 
évesen már több világbajnoki címmel is 
büszkélkedhet.

A mai versenyt nehéznek és erő-
próbálónak értékelte. Ahogy édesapja, 

úgy ifjú Fekete László is azt hang-
súlyozza, hogy a magánéletben és a 
sportban is tisztasággal és becsülettel 
lehet valamire vinni. A fiatal erős em-
ber természetesen büszke eddig elért 
eredményeire, annak pedig külön 
örül, hogy két testvére, Miklós és Ri-
chárd is elkezdte ezt a műfajt. 

Szombaton ugyancsak verőfényes nap-
sütés fogadta a Morotva-ligetben a 38 
településről érkezett kb. 1500 polgárőrt, 
a megyei polgárőr találkozó ünnepélyes 
megnyitóján. 

Túrós András, az Országos Polgár-
őrség elnöke három gondolat köré cso-
portosította mondanivalóját. Elsőként 
köszönetét és elismerését fejezte ki a 
Hajdú-Bihar Megyei Polgárőrszövetség 
munkájáért. 

Tóth Attila, a Megyei Polgárőr Szö-
vetség elnöke köszöntőjében az elmúlt 
egy évre visszautalva azt mondta: példa-
értékű az, ahogy az önkormányzatokkal 
együttműködnek, és példaértékű az is, 
amit megtettek azért, hogy egyre több 
fiatal lép a polgárőrök soraiba. A megyei 
elnök reménykedik abban, hogy a fiata-
lok száma tovább fog növekedni.

Mint elmondta, bízik abban, hogy 
az a munka, amit a polgárőrök tesznek, 
most már tényszerű és nélkülözhetetlen. 
Meggyőződése, hogy a polgárőrök jól te-
szik a dolgukat, és a jövőben is jól fogják 
tenni. Már évek óta hagyomány, hogy a 
Hajdú-Bihar Megyei Polgárőrszövetség 
a polgárőr napot egy vidéki városban 
rendezi meg. Muraközi István alpolgár-
mester örömét fejezte ki köszöntőjében, 
hogy ebben az évben Berettyóújfalura 
esett a választás, melyet több okból is 
fontosnak tart. 

Az országos és a megyei polgárőrszö-
vetség ilyen alkalmakkor köszöni meg 
azoknak a polgárőröknek a munkáját, 
akik az elmúlt időszakban kiemelkedő 
munkát végeztek. Ezen az eseményen 
köszönték meg három helyi polgárőr 
munkáját is.

Az országos polgárőrszövetség elnö-
ke, a polgárőrmozgalomban végzett tevé-
kenységének elismeréseként Vilistein Le-
vente polgárőrt a „Polgárőr érdemkereszt 
aranyfokazata” kitüntetésben részesítette. 
Vilistein Levente úgy érzi, hogy társaival 
a közrend és közbiztonság területén elvég-
zett munka mellett nagyon fontos volt az 
elmúlt időszakban az iskola-felújítás mi-
att busszal utazó gyermekek balesetmen-
tes közlekedésének elősegítése. Vilistein 
Levente szerint a polgárőrség a rendőrség-
gel karöltve nemcsak a közbiztonságra, 
hanem a környezetvédelemre is nagyon 
sok gondot fordít. 

Az egész nap során gazdag progra-
mok várták a polgárőröket, elméleti és 
gyakorlati versenyek, futballmérkőzések, 

főzőverseny, valamint férfiláb-szépség-
versenyen is megmérettettek a vállalkozó 
szellemű úriemberek. A bátrabbak kipró-
bálhatták a Hajdúszoboszlói Hivatásos 
Tűzoltóság „létrás” kocsiját, melynek 
kosarából 30 méter magasságból nyílt 
panoráma a bihari tájra. Szakmai előadás 
gyanánt a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság Hortobágy Akció Osztálya 
tartott nagyon színvonalas bemutatót. 

A délután ugyancsak nagy hőséggel 
fogadta a közönséget, többen a csónaká-
zótó hűs vizében kerestek felfrissülést. A 
színpadon félóránként váltották egymást 
a fellépők, a Desperado együttes kezdte 
a sort, volt magyar nóta Kovács Marika 
énekesnő előadásában, és természetesen 
a Morotva Nap engedhetetlen fellépője, 
Liszter Sándor és a Vadrózsák show-ja 
is szerepet kapott. A délután további 
részében a Gyermekkert Tagóvoda, és a 
Hunyadi Mátyás Tagiskola műsora után 
két berettyóújfalui harcművész egyesület 
bemutatózott. Az esti koncertet és a ren-
dezvényt tűzijáték zárta.

B. H.

Morotva nap
Erősemberek nemzetközi versenye 

és megyei polgárőr találkozó

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Könyvünnep – nyolcvanegyedszer
A 81. ünnepi könyvhét keretén 

belül – június 3-án, 17 órától – a 
Sinka István Városi Könyvtár ven-
dége volt Kőrösi Zoltán kortárs 
magyar író. A szeszélyes időjárás kö-
vetkeztében az olvasóközönség most 
sem „ingujjban és bohém módon” 
fogadta ugyan a Jelenkor-nívódí-
jas, József Attila-, Alföld- és Szép 
könyv-díjas írót, de annál nagyobb 
figyelemmel kísérte a Harasztosi 
Csabával és Bíró Gyulával való te-
matikus beszélgetést. A közreműkö-
dők mellett maga Berettyóújfalu vá-
ros polgármestere is kivette a részét 
a közszereplésből. És igen frappáns 
módon – felhasználva a Könyvheti 
krónikát is – most könyv nélkül 
mondta a közérthetőre és érdekesre 
sikeredett megnyitószövegét, majd 
bekonferálta az írót és beszélge-
tőtársait egyaránt. A rendezvényt 
meglátogatta Gyula Ferencné ön-
kormányzati képviselő is, aki nem 
titkolt tetszésnyilvánításaival újra 
megnyugtatta a szervezőket. A ze-

neiskolás fuvolás trió játéka és Nagy 
Zsigmond szemelvényei bensőséges 
hangulatot teremtettek a pontosan 
érkezett író és olvasói között. A 
két felkészült kérdező pedig – iro-
dalmi érdeklődésének köszönhető-
en – kibontotta a tárgyalt művek 
megformáltságának mikéntjét. A 
berettyóújfalui könyvünnep – mint 
már annyiszor az évek folyamán – 

az olvasóknak, a könyv barátainak 
köszönhetően idén is hangulato-
san intellektuálisra sikeredett, nem 
titkolva azt a hagyományos érték-
tiszteletet, ami a könyvtári intéz-
ményrendszert mindig is jellemezte. 
Jövőre újra egy élő kortárs magyar 
írót látunk vendégül, Darvasi Zol-
tán személyében.

kvt

Városi tehetségkutató verseny
Június 5-én, szombaton iz-

galommal teli zsivajjal és jópár 
általános iskolás korú gyermek-
kel, kísérő tanárral és szülővel 
telt meg a Nadányi Zoltán Mű-
velődési Központ nagyterme. 
Ekkor került ugyanis megren-
dezésre a Ki Mit Tud – városi 
tehetségkutató verseny, amelyre 
hat kategóriában nevezhettek a 
vállalkozó szellemű, valamely 
területen tehetséges diákok – 
nevezetesen ének, hangszeres 
zene, vers-próza, színjáték, tánc 
és egyéb kategóriákban.

A produkciókat szakmai zsű-
ri értékelte: a zsűri elnökeként 
Kapornai Judit, Berettyóújfalu 
város polgármesteri hivatalának 
intézményi irodavezetője volt je-
len, mellette pedig Kocsis Csaba, 
a nagyrábéi művelődési központ 
igazgatója, valamint Szilágyi Pé-
ter, a városi zeneiskola igazgató-
karnagya működött közre.

A közel harminc produkcióról 
elmondható, hogy meglehetősen 
vegyes színvonalú és összetételű 
műsort láthattunk, hallhattunk, 
bár tudjuk, hogy az időpont kö-
zel esett a tanév végéhez, az osz-
tálykirándulások és táborok idő-
szakához, így az iskoláknak nem 
volt könnyű helyzete a gyerekek 
benevezésekor. A zsűri döntött, 

a díjak kiosztásra kerültek, de 
senki sem ment el üres kézzel, 
hiszen a szervezők mindenkit 
megjutalmaztak emléklappal és 
apró ajándékkal, arról nem be-
szélve, hogy valamennyi résztve-
vő lelki élményekkel gazdagodva 
térhetett haza.

Szatmári Kinga

Fotó: Kari

Trianon megemlékezések – Biharban is

Fotó: Kari

90 évvel ezelőtt, június 4-én írták alá azt a 
békediktátumot, amely lezárta az I. világ-
háborút, és egyúttal teljesen átalakította 
Közép-Európa térképét. Mindent figye-
lembe véve nem túlzás az a vélekedés, 
mely szerint a világ legigazságtalanabb 
békéje került aláírásra akkor. Az eltelt év-
tizedekben sokan sokféleképpen közelí-
tettek ehhez a történelmi fordulóponthoz, 
és ahogy telnek az esztendők, mind töb-
ben próbálják megtalálni annak lehetősé-
gét, hogyan lehetni teljesen konszolidálni 
a népek és államok között emiatt kialakult 
viszonyt. Ennek jegyében emlékeztek 
meg Berettyóújfaluban és Nagyváradon is 
a trianoni fordulatról.

Városunkban a fél ötkor megszólaló 
harangok hangjára gyülekeztek az emlé-
kezők az egykori vármegyeháza díszter-
mében, ahová a Trianon Társaság Bihari 
Tagozata invitált mindenkit. Dr. Nagy 
Gábor köszöntője után Szívós István, a 
társaság helyi elnöke tartott részletes elő-
adást, amelyben újra felidézte a kilenc év-
tizeddel ezelőtt történt események részle-

teit, és kifejtette annak következményeit. 
Amellett, hogy megállapította: a diktá-
tum aláírása egyenértékű volt az országra 
kimondott halálos ítélettel, azt is kiemel-
te, hogy Magyarország mégsem rogyott 
térdre, hanem új életet lehelt önmagába, 
és ez fokozottan igaz volt Berettyóújfa-
lura és a csonkán maradt Biharra is. Ezt 
követően ismét dr. Nagy Gábor szólt az 
egybegyűltekhez, figyelmeztetve min-
denkit, hogy az emléknapra ne a gyász, 
hanem az összetartozás érzésével gon-
doljanak, amelynek néhány napja már 
törvényes keretei is vannak. A nemzeti 
összefogást vezérszóul tűzte ki mindazon 
cselekedetek elé, amelyet végre kell hajta-
nunk nekünk, magyaroknak.

Helyi idő szerint este 7 órakor a szín-
ültig megtelt nagyváradi református 
püspöki központ dísztermében Koltay 
Gábor Trianon című dokumentum-
filmjéből a Szeleczky Zita előadásában 
rögzített Magyar Hiszekegy imájával 
kezdődött a megemlékezés. A szervezők, 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács me-

gyei és az Erdélyi Magyar 
Ifjak nagyváradi szervezete 
nevében Nagy József Barna 
szólt az egybegyűltekhez, 
majd Bereczki András pap-
tamási lelkész nyújtott rövid 
történeti áttekintést arról, 
amint „Európa merényletet 
követett el Magyarország 
ellen”. A Váradi Dalnokok 
katonanótái, indulói, majd 

a belényesújlaki Rezgő Néptánccsoport 
felcsíki és ördöngősfüzesi táncai után a 
szalacsi Örökzöld Asszonykórus fakasz-
tott könnyeket a közönség szeméből. A 
Szigligeti Társulat színésznője, Fábián 
Enikő szolgált később alkalomhoz illő 
irodalmi összeállítással. Az EMNT me-
gyei elnöke, Török Sándor beszédében 
kiemelte: „Voltunk, vagyunk és leszünk”. 
Tőkés László levelének felolvasása után a 
június 4-ét a nemzeti összetartozás nap-
jává nyilvánító, a nemzeti összetartozás 
melletti tanúságtételről szóló törvény 
preambulumát és két cikkelyét olvasta 
fel. Nemzeti imánk és a székely himnusz 
eléneklése után a püspöki palota udvarára 
vonultak a jelenlévők, ahol Kurucz Imre 
szobrászművész erre az alkalomra készí-
tett és felajánlott emléktábláját leplezték 
le, melyen a berettyóújfalui küldöttek el-
helyezték a megemlékezés koszorúit. 

Kolozsvári István
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3 990 Ft/hó

www.fibernet.hu 1280
| internet | kábeltv | telefon

Az akció 2010. 06. 01-től visszavonásig érvényes a FiberNet Zrt. szolgáltatási területein, 
Berettyóújfalu településen, amennyiben a kívánt szolgáltatás külön beruházás nélkül biztosítható. Az 
akciót azon elő�zetők nem vehetik igénybe, akiknek a telepítési címén már van élő FiberNet 
Internet szolgáltatás. A próbaidőszak alatt arányos díj�zetési kötelezettség fennáll és a szolgáltatás 
8 napos felmondási idővel felmondható. Jelen tájékoztatás nem teljes körű, bővebb információ a 
feltüntetett elérhetőségeinken. A díjak 25% áfát tartalmaznak.

INTERNETET!

|6 Mbit/s letöltési sebesség (garantált 1 Mbit/s)|
|Próbahónap|Korlátlan adatforgalom|Gyors le- és feltöltés|

Az ajánlat FiberNet Kábel TV vagy Telefon elôfizetés mellett, 1 éves
hûségnyilatkozat vállalása esetén, kizárólag új internet elôfizetôkre érvényes.

Ügyfélszolgálat: Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 46. 
Üzletkötő: Faragó Lajosné, tel.: 70 / 596 4081, 

V-B-Ifoksz Kft. Berettyóújfalu, 
Mártírok u.1/8, tel.: (54) 401 700

Ügyfélszolgálat: Hajdúszoboszló, Dózsa 
György u. 46. Üzletkötő: Faragó Lajosné 70 / 
596 4081, V-B-Ifoksz Kft: (54) 401 700

Kábel TV
2 990 Ft / hó
(Alap Csomag, több mint 32 csatorna)
•  Próbahónappal, kötöttségek nélkül!
Az ajánlat 1 éves hűségnyilatkozat vállalása esetén érvényes.

Az akció 2010. 02. 01-től visszavonásig, kizárólag új előfizetőkre érvényes a 
FiberNet Zrt. szolgáltatási területein, Berettyóújfalu településen, amennyiben a 
kívánt szolgáltatás külön beruházás nélkül biztosítható. A próbaidőszak alatt 
arányos díjfizetési kötelezettség fennáll és a szolgáltatás 8 napos felmondási 
idővel felmondható. Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, bővebb információ a 
feltüntetett elérhetőségeinken. A díjak 25% áfát tartalmaznak.

www.fibernet.hu
Telefonos
ügyfélszolgálat: 1280

Tartalmas
szórakozás!

otp ingatlanfedezetû hitelek és lakáslízing

A gyors lakáshitel és lakáslízing nem duma!
Készülhet a beköltözésre, hiszen OTP Lakáshitel és OTP Lakáslízing szerzôdését már 7 munkanap 
alatt megkötheti! Ezenkívül az OTP Bank és az OTP Jelzálogbank* által folyósított forint és euró alapú 
lakás- és jelzálog típusú hitelek, valamint lakáslízing* esetén az igényelt hitelösszegtôl függetlenül 
megtérítjük Önnek a

 	 • hitelbiztosítéki érték-megállapítási díjat (egy ingatlan fedezet esetén, utólagos díjvisszatérítéssel), 
	 • a közjegyzôi- és a 
	 • Standard Plusz folyamat esetén felmerülô gyorsasági díjat.

*Az OTP Jelzálogbank Zrt. és az OTP Lakáslízing Zrt. által folyósított hitelek esetében az OTP Bank Nyrt. jár el.

Az akció idôtartama: 2010. június 14. – július 30.

Ennyit fél lábon állva is ki lehet bírni.

Lakáshitel  
7 munkanap alatt  
díjkedvezményes 

akcióval

Az ingatlanhitel és lakáslízing igénybevételéhez lakásbiztosítási szerzôdés megkötése szükséges.
Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek. A tájékoztatás nem teljes körû. 
Részletes feltételek: www.otpbank.hu • www.otplakaslizing.hu • www.otpjzb.hu

06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666

A Sinka István Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtára

Olvasótábort
szervez általános iskolásoknak. 

 
1. tábor: alsó tagozatosoknak 

Ideje: 2010. július 12 – 17-ig 
Helye: Földes, Szabadidő Központ 

 
2. tábor: felső tagozatosoknak 

Ideje: 2010. július 19 – 24-ig 
Helye: Földes, Szabadidő Központ 

 
Részvételi díj: 15.000 Ft./fő 

 
Jelentkezés:

Sinka István Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

Berettyóújfalu, Kálvin tér 1. sz. 
vagy 

Tel. : 06-54-500-207 
             06-30-487-20-87 

Szabó Istvánné  
gyermekkönyvtárosnál. 

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Magyarhomorogi kutyakiképző iskola 
szeretettel vár minden kutyás 
sporttársat csoportos, illetve 

bentlakásos kiképzéseire. 
Csoportos kiképzés minden 

vasárnap, 9 órától 12 óráig a régi 
focipályán, illetve Berettyóújfaluban 

minden szombaton, 9-től 12-ig a 
Berettyó-parton. Az iskolában bármi-

lyen fajtájú, akár keverékkutyák 
is részt vehetnek 6 hónapos kortól. 

Jelentkezni lehet személyesen 
kiképzési időben 

Bazsó Lajos kiképzésvezetőnél 

vagy telefonon: 30/270-7765

Az egy éve alakult 
„Arkadas” nevű Baranta 
csoport várja érdeklődők 

jelentkezését. 
Edzéseinket a Nadányi 

Zoltán Művelődési Központ 
nagytermében tartjuk 

vasárnap, 14-től 18 óráig. 
Kortól és nemtől 

függetlenül mindenkit 
szeretettel várunk ennek az 

ősi magyar harcművészetnek 
a gyakorlásához. 

Elérhetőségeink: 
Nagy Csaba 

06-30/518-0098. 
E-mail: akibacsgyan@

freemail.hu 
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A polgárőrség hírei
Május 22-én Debrecenben tartotta gyűlését a Hajdú-Bihar Megyei Pol-

gárőr Szövetség. Berettyóújfaluból három fő vett részt.
Május 25-én, 21 órakor egy gáborjáni bejelentés során egy sérült mol-

nárfecske megmentésére került sor. Dudoma Zsolt és Horváth Vince, a két 
lelkes polgárőr szabadidejüket nem kímélve siettek a kis állat mentésére a 
későesti órákban. A kismadarat azonnal a Hortobágyi Madárkórházba szál-
lították, ahol sürgősen és szakszerűen ellátták.

Május 29-én Berettyóújfaluban került megrendezésre a II. bihari re-
formátus sportnap. A polgárőrség focistái a rossz időjárás ellenére a csúszós 
aszfaltpályán is megállták helyüket. Igaz, kisebb-nagyobb sérülésekkel, de 
a nagyszerű játék során harmadik helyezést értek el. Szintén a polgárőr fo-
cisták közt van az a játékos, aki a legtöbb gólt rúgta: Furka Gergő (27 gól), 
aki külön kapott díjazást. Kapusunknak, Gombos Viktornak köszönhet-
jük, hogy a legjobb kapus díját is elhozhattuk. Köszönjük focistáinknak: 
Gombos Viktor, Furka Gergő, Papp Norbert, Nagy Sándor, Veress István, 
Dudoma Zsolt, Kiss László, Rácz Imre, Csurja Ferenc.

A polgárőrség vezetősége

„Az irodalom a beszélgetés 
és a boldogság forrása”

- Az ünnepi könyvhét íróvendége volt Kőrösi Zoltán -

A József Attila-díjas alkotó szerint 
húszegynéhány éves koráig három 
fontos dolog volt az életében: a 
foci, a szerelem és az olvasás. So-
káig úgy volt író, hogy nem írt. Ezt 
tartotta a legjobb életformájának, 
majd később, 26-27 éves korában 
„csakazértis” elkezdett publikálni, 
mert bosszantotta, hogy mások mi-
lyen sokat írnak. A 60-as, 70-es évek 
a magafajtájának hősies korszaka 
volt, de továbbra is arra törekedett, 
hogy focista legyen, ennek ellenke-
zőjére törekedtek viszont a szülei. Az 
első nagyszabású pályázat díja egy 
korabeli mobiltelefon volt, amit kb. 
öt kilós súlya miatt gyorsan tovább-
adott. Mindig szerette keverni a való-
ságot és a fikciót, hiszen úton-útfélen 
elképesztő történeteket hallott.

Portugál ösztöndíj, a gyermek-
kor megírása – az 50-es évek hát-
terével

- Egy ösztöndíjnak köszönhetően 
1989-ben sikerült kijutnia Portugáli-
ába. Távolléte alatt lezajlott a rend-
szerváltás.

- Jól házasodtam. Az ösztön-
díjat a feleségem kapta, én pedig 
háztartásbeliként sétálgattam és fo-
ciztam az egyetemi csapatban egy 

évig. Mielőtt kimentünk, az akkori 
pártfőtitkár a fehérterror veszélyéről 
beszélt, majd leváltották, és Nagy 
Imrét is társaival együtt tisztességgel 
eltemették. Erre szoktam mondani, 
hogy kitettem a lábamat az ország-
ból, és kilopták alólam a rendszert.

- A „Szerelmes évek” regényében 
bevallottan a gyermekkoráról akar 
írni, de a család révén bőséggel ol-
vashatunk az ötvenes évekről is. A 
lapszélen leírt történelmi ismeretter-
jesztés pedig szinte külön regény. A 
szereplők nem csupán gyávaságból, 
talán belenyugvásból sem igen szóltak 
a rendszerről, de legtöbben csalódtak a 
rendszerváltásban is. 

- Valóban, arról az időszakról 
szerettem volna írni, amikor még 
kicsi fiú voltam. Nem töltöttem 
minden időmet a „Gőgös Gúnár 
Gedeonnal”. Egy lakótelepi ház 
aljában volt egy pincekönyvtár, 
ahol – már csak a máshol-levés mi-
att is – sokat olvastam. Az olvasás-
sal elképesztő ajándékot kaptam. 
Abban, hogy szinte semmire sem 
emlékeztem a gyermekkoromból, 
része volt az ún. létező szocializ-
musnak. A korszak legfőbb jellem-
zője a történetnélküliség volt, és 
nem az én memóriám lyukadt ki. 
A hétköznapok egymásba folytak, 
nem történt semmi, nem létezett 
az idő. Csak részben van igaza 
Márqueznek, hogy az emberrel ki-
lencéves koráig minden megtörté-
nik, és nem lehet megeleveníteni a 
gyermekkort anélkül, hogy ne írjak 
a szüleimről.

Rádió, egri színház és filmes 
korszakok

- Volt a Magyar Rádió irodal-
mi szerkesztőségének vezetője, majd 
dramaturgként jöttek az egri színhá-
zi évek. Ezek a korszakok biztosan 

közrejátszottak abban, hogy drámát 
is írt. Sajnos a rádió már csak ismétli 
„néhai” irodalmi termékeit. Ön nem-
régen lett a Magyar Mozgókép Alapít-
vány elnöke.

- A rádiónál volt egy főszerkesz-
tőség, ahol én valójában csak csinov-
nyik voltam. Lehúztam így 15-16 
évet. A médiumot „megújították”, és 
rossz értelemben vett közönségbarát-
tá váltak. A kultúrát „legyilkolták”, 
és azóta jó zenéket adnak. Igazából 
én soha nem váltam rádióssá, mert 
műfajként sem érdekelt. A legna-
gyobb élményem az volt, hogy ír-
tunk ki pályázatokat naplókra, és 
több ezren reagáltak ezekre, amikből 
sorozatok készültek. Kiderült, hogy 
itthon generációkon át arra tanítot-
ták a gyerekeket, hogy a túléléshez 
a hallgatás a kulcs. A portugálok 
ezzel szemben azt tanították, hogy 
az élet élvezhető dolog. Örülnek, ha 
együtt lehetnek a többiekkel, náluk 
ez a boldogság. Valójában tényleg az 
irodalom és a beszélgetés a boldogság 
forrása.

Az egri színháznál jó volt másfél 
évig dolgozni. Íróként bekerülni egy 
ilyen közösségbe nagy élmény. Más 
volt az ottani időszak, mint íróasztal 
mögött ülni. Hála a színészeknek, az 
ország egyik legjobb színházává lett 
a hevesi társulat. Mire ezek a sorok 
megjelennek, már letelik az ottani 
korszakom.

- A Magyar Mozgókép Alapít-
ványnak korábban csupán tagja volt, 
ma már elnöke. Bár utóbb volt fesz-
tiválos sikerük, de messze vagyunk a 
60-as évektől kezdődő eredmények-
től. A múltkoriban a Magyar Rádió 
Közelről című műsorában egy esztéta 
szerint – a filmes témák miatt – le-
hetne szponzor egy-egy temetkezési 
vállalat is.

- Ha gonoszkodni akarnék, 
megkérdezhetném, hogy a bírálók 

mikor láttak utoljára magyar fil-
met. A közalapítvány kuratóriuma 
osztja a pénzt a filmeseknek. Sok 
rendező telefonál nekem, és szeret-
nek velem barátkozni. Szerencsére 
nem én osztok egyszemélyben, én 
csak elnöklök. Meg kell jegyezni, 
hogy a mozihálózat 85 százaléka ma 
már nincs magyar tulajdonban! A 
privatizációnál itt is jóvátehetetlen 
bűnök történtek. Már az is jó, ha a 
plázákban gond nélkül eltelik más-
fél óra, és elfelejtjük az életünket. 
A kultúra nem örökölhető, min-
den értékért nagyon kell dolgozni. 
Skandináviában ezért mostanság 
nagyon sokat tesznek.

Folyóiratok és díjak

- Valamikor a nyilvánosság elé ke-
rülésben fontos volt több folyóiratban 
publikálni. Ezt megtette Kőrösi Zol-
tán is. Manapság ez fontos-e?

- Fiatalként fontos. Mivel szer-
kesztő is vagyok egy folyóiratnál, én 
inkább arról tudnék beszélni, hogy 
kiket nem szabad beengedni egy-egy 
folyóiratba…

- Egy helyen nyilatkozta, hogy egy 
irodalmi díj addig tűnik fontosnak, 
amíg meg nem kapja az ember. A Jó-
zsef Attila-díjat azért tartja többre a 
többinél, mert a szakma ítéli oda?

- Nem nagyképűség, de szá-
momra az a legnagyobb díj, ha 
találkozhatok a létező olvasóval. A 
könyv, amit ő elolvas, életének ré-
szévé válik. Hihetetlen, hogy amit 
én élvezetből csinálok, ő megveszi, 
hazaviszi, és magával viszi az ágy-
ba. Ha beszélget vele az író, előjön-
nek az ő történetei is. Előfordul, 
hogy saját életüket olvassák bele a 
történetbe. Jó dolog együtt társa-
logni arról, hogy egyáltalán élünk.

Harasztosi Csaba

Újabb adomány az újfalui 
reformátusoktól

Hétről hétre adománnyal segíti az 
ónodi árvízkárosultakat a berettyó-
újfalui református egyházközség. 
A hónap közepén – harmadik alka-
lommal – ismét adománnyal indult 
el Majláth József református lelkész 
városunkból az árvíz sújtotta Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyébe.

Első és második útjain – júni-
us 5-én és 7-én – 100-100 kg ke-
nyeret szállított Szőke Kálmánné 
péksége jóvoltából Ónodra, ahol 
az újfalui kenyér szolgált alap-
anyagul a gátakon zsákolóknak, 
illetve a kitelepítésben segítőknek 
készült szendvicshez. Hazatérvén 
a templom szószékéről tette közzé 
adománygyűjtő felhívását a lelkész, 
aminek következtében rengeteg 
felajánlás érkezett. Nemcsak a he-
lyiek gyűjtöttek, hanem a hencidai 
gyülekezet is küldött lelkészüktől 
12 zsák ruhaneműt. A mostani fel-
ajánlásokban gyermek-, férfi- és női 

ruházati cikkek, 
lábbelik, játékok, 
egyéb használati 
tárgyak – gyer-
m e k- f ü r d ő k á d , 
hinta, csillár – is 
voltak, amiket az 
E-on debreceni ki-
rendeltségének jó-
voltából, egy platós 
teherautóval szál-
lított el a lelkész 

Borsodba. A rakodásban örömmel 
segédkeztek a Toldi Miklós Refor-
mátus Általános Iskola tanulói is az 
utolsó tanítási napon.

Június 20-án jótékonysági kon-
certet rendezett a Berettyóújfalu–
Bere t t yóújf a lu-Sz entmá r ton i 
Református Egyházközség, a Szi-
várvány Református Óvoda, vala-
mint a Toldi Miklós Református 
Általános Iskola csoportjainak fel-
lépésével. Az összegyűlt 124.440 
Ft perselypénzt át is utalták a 
göncruszkai gyülekezet számlájára. 

Június 24-én újabb egy teher-
autónyi adomány – szekrények, 
fotelok, szőnyeg, asztal, hűtő, ru-
hanemű – érkezett az újfaluiak jó-
voltából Ónodra.  

Két hét múlva ismét útra kél 
Majláth tiszteletes úr. Akkor bútor 
és két fagyasztóláda is lesz az ado-
mányok közt.

Nyírő Gizella

Egy vidám nap – gyermeknap

Május utolsó vasárnapján – a 
hivatalos gyermeknapon – játék, 
móka és kacagás várta a berettyó-
újfalui gyerekeket. Az eredetileg a 
Népligetbe tervezett gyermeknapi 
rendezvénysorozat az esős idő-
re való tekintettel ugyan a városi 
sportcsarnokban került megrende-
zésre, de ez csöppet sem befolyá-
solta a kicsik és nagyok jókedvét. 
Délután két órától folyamatosan 
akadt valami izgalmas látnivaló és 
szórakozási lehetőség. A gyermek-
napi játszóház keretében színes 
papírsárkányokat, csipeszdíszeket 
készíthettek a gyerekek, de akár 
benevezhettek az ügyességi játé-
kokba is, amelyek között határo-
zottan a bekötött szemmel történő 
pudingetetés volt a legnépszerűbb. 
Időközben megérkeztek a Debrece-
ni Kutya Sport Klub tagjai is, akik 
egyórás kutyabemutatóval lepték 
meg az állatbarát gyerekeket. A 
kutyusok rendkívüli ügyességről 
tettek tanúbizonyságot, többek 
között nem egyszer ők nyertek a 
gyerek-kutya ügyességi versenyben, 
de az akadályugrás, vagy az enge-
delmességi bemutató sem okozott 
gondot nekik. Az Ákom–Bákom 
Bábcsoport tagjai két produkciót 
hoztak el nekünk: a Zenebohócok 
című zenés, vicces, helyzetkomi-
kumokon alapuló interaktív elő-
adást, valamint Az aranyos tarajos 
kiskakas című orosz népmesét, 
bábelőadás formájában.

Ezalatt folyamatosan ugrálóvárak 
várták a mozgás örömének hódolni 
kívánó gyerekeket, ahol hatalmas so-
rok hömpölyögtek mindvégig.

A legügyesebb gyerekeket a gra-
fikus Pásztor Tamás által készített 
karikatúraszerű, vicces portrékkal ju-
talmazták a szervezők, így ő csak al-
kotott és alkotott... fáradhatatlanul.

A programsorozatot a nagyobb 
gyerekeknek szóló Barbee-koncert 
zárta, az autogramosztás már csak 
hab volt a tortán.

A csillogó tekintetek és mosoly-
gó arcok meggyőzték a Nadányi 
Zoltán Művelődési Központ dolgo-
zóit arról, hogy sikerült a gyermekek 
igényeinek megfelelő programokat 
kínálni, ez alkalommal is.

Szatmári Kinga

Június 4-én, a trianoni békediktátum aláírásának 90. évfordulójára 
emlékezve, Berettyóújfalu Város Önkormányzata nevében városunk vezetői 
– Szeifert Ferenc polgármester, Muraközi István alpolgármester és Dr. Ökrös 
Zoltán jegyző – megkoszorúzták az Erzsébet téren álló ezredéves emlékművet.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Sinka István Városi 
Könyvtár 2010. július 26-tól augusztus 22-ig ZÁRVA tart.

Nyitás: 
Számítógépterem, gyermekkönyvtár, fiókkönyvtár: 2010. augusztus 
23. hétfő, 13.00 óra
Felnőttkölcsönző: 2010. augusztus 24. kedd, 10.00 óra

A könyvtár Információs Központja (Puskin u. 48.) egész nyáron 
várja a látogatókat.

Június 15-én, kedden délután 17 órakor nyílt meg L. Ritók Nóra születés-
napi kiállítása a debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési 
Központban. A kiállítást Bényei József költő,újságíró nyitottaa meg. A korábban 
már Berettyóújfaluban is bemutatott tárlatot június 27-ig tekinthették meg az 
érdeklődők az intézmény I. emeleti kerengőjében.

A berettyóújfalui Parola Közhasznú Egyesület 2010. július 3-án (szombat) rendezi meg a Keleti 
B.U.Rock Fesztivált. Az immár hagyományosnak mondható rendezvényen olyan zenekarok te-
szik tiszteletüket, mint a veszprémi Pigs Might Fly, a székesfehérvári Stiff Bastard, a szentendrei 
Conan’s First Date, a szegedi Real Lies, a budapesti Vl 45, illetve két hazai körökben ismert 
együttes: az Abiocore és a Hope to Believe. 
Több mint 7 órán keresztül fog szólni a metal és annak minden alfaja. A teljes körű audiovizuális 
élményt komplett hang- és fénytechnika biztosítja. 
Szeretettel várunk minden szórakozni vágyó embert, az ország összes településéről.
A rendezvény INGYENES! További információk: http://parolap.uw.hu

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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Kapussors II.
Labdarúgó kapusok tekinte-

tében igen jól áll Berettyóújfalu 
sportja. Nem csak a futsalban tevé-
kenykedik Pallai Gábor és Tihanyi 
Csaba személyében a hazai futsal 
élet két kiemelkedő hálóőre, a BUSE 
kapusai, Jenei László és Szántó Fe-
renc is csapatuk egyik legbiztosabb 
pontjai. Kevesen tudják azonban, 
hogy létezik egy mindannyiuk sike-
rét felülmúló labdarúgó karrier is, 
melyet Nagy Zoltán valósított meg 
a BUSE-ból „elindulva”. A jelenleg 
már Cipruson élő és ma is aktívan 
kapuőrködő sportoló minden év-
ben kb. egy hétig itthon tartózko-
dik édesanyjánál, így ezen röpke 
pihenő alatt sikerült vele interjút 
készítenünk.

- Sokan ott veszítették el a fonalat 
veled kapcsolatban, hogy a Lokinál 
védtél.

- A Loki után a Diósgyőr csapa-
tához kerültem (1998–2000), ahol 
az utolsó szezonban a Diósgyőr ki-
esett az NB I-ből. Ekkor egy évig az 
izraeli Hapoel Ramatgan csapatá-
ban védtem. Ez egy Tel-Avivi csapat 
volt, az ottani 16 csapatos NB I-es 
bajnokság egyik középmezőnyhöz 
tartozó alakulata. Itt tetszett meg 
az „idegenlégiós” életforma, de mi-
vel a menedzserem nem talált nívós 
nemzetközi csapatot számomra, 
visszajöttem Diósgyőrbe. 2001-
től 2004-ig három éven keresztül 
védtem a másodosztályban harcoló 
alakulatnál és az utolsó évben újra 
kiharcoltuk az NB I-be való felju-
tást. Ekkor jött a lehetőség, Ciprus-
ra hívtak, ahol próbajátékon kellett 
részt vennem. Két hét próbajáték 
után az NB I-es Alki Larnaka csa-
patánál védtem egy évig. Ezután 
kerültem a jelenlegi csapatomhoz az 
Anortosis gárdájához, ahova régi-új 
edzőm, Timur Ketzbajah csábított 
át. Ő egyébként a grúz válogatott 
edzője is egyben. Azóta itt vagyok 
általában első számú kapus. Azért 
általában, mert az aktuális edzők a 
jobb formában lévő kapust védetik. 
Kapus poszton Arian Bekaj, az al-
bán válogatott kapusa a riválisom, 
mi ketten látjuk el ezt a feladatot. 
Jelenleg új edzőt kapott csapatunk, 
aki Argentínából érkezett és egy tel-
jesen új csapatot akar építeni. Meg-
látása szerint jobb formában védtem 
és újra nekem szavazott bizalmat. 

- Hogyan szerepeltetek az idén a 
ciprusi bajnokságban?

- Ebben az évben harmadik 
helyezést értünk el, ami a mi csa-
patunk számára mindenképpen 
kudarc, hiszen minden évben a baj-
nokság megnyerése a célkitűzés. Ta-
valy másodikok voltunk, tavalyelőtt 
pedig mi képviseltük Ciprust a baj-
nokok ligájában. Egyébként a cipru-
si bajnokcsapatok rendre fel tudnak 
kerülni a bajnokok ligája főtáblájára, 
ez jelzi, hogy bár kis ország Ciprus, 
de rengeteg pénzt költenek a lab-
darúgásra, emiatt jóval magasabb 
a színvonal, mint Magyarországon. 
Négy-öt nagy csapat verseng a baj-
noki címért, köztük az én csapatom 
is. Az idén az Omónia Nicosia csa-
pata lett a ciprusi bajnok. 

- Gondolom, ez a bajnokok ligája 
szereplés volt az eddigi pályafutásod 
csúcsa.

- Valóban. Két éve Nicosiában 
22 ezer ember előtt teltházas mér-
kőzésen fogadtuk a Werder Bremen 
csapatát. 2:0-ás vezetés után 2:2-re 
hozták ellenünk a mérkőzést. Bár 
mi vezettünk, meg kell mondjam, 
rendesen „leteszteltek” a németek 
és rengeteg tennivalóm volt ezen a 
mérkőzésen. A Panathinaikosz gö-
rög bajnok ellen védtem újra ebben 
a sorozatban, ahol 1:0-ra kikapott 
csapatunk, így a csoportunkból 
már nem tudtunk továbbjutni. Így 
is nagyon nagy sikernek értékelték 
ezt a csapatnál, és emiatt is újra ez 
a cél minden évben. Cipruson kb. 
800 ezer ember él, de az egész or-
szág szívügyeként kezeli és imádja 
a labdarúgást. Rengeteg pénzt „tol-
nak” a fociba és nagyon nagy nem-
zetközi sztárokat is szerződtetnek a 
cél érdekében. Olyan játékosokkal 
tudtam eddig védeni egy csapat-
ban, mint a görög Európa-bajnoki 
csapatból Dellas vagy a jelenleg is 
nálunk futballozó brazil Savio. 

- Meddig van még érvényes szer-
ződésed?

- Még egy évig van élő szerző-
désem, de természetesen ameddig 
egészségem és fizikumom engedi 
addig mindenképpen szeretnék 
profi labdarúgó maradni. Jelenleg 
elmúltam 36 éves, de ez még kapus 
poszton akár 4-5 évet is enged szá-
momra. Látható, hogy a nemzet-
közi mezőnyben jóval 40 fölött is 
vannak aktív kapusok.

Jelenleg Larnakában élek, ahol 
építkeztem és kint tervezem a to-
vábbi magán- és üzleti életemet is. 

Feleségül vettem egy angol szárma-
zású ciprusi lányt, aki angol-fran-
cia tanárként dolgozik. Cipruson 
mediterrán éghajlat uralkodik, 
magasabb az életszínvonal, mint 
Magyarországon és természetesen 
ezt a 120-150 ezres kisvárost is 
megszerettem. 

- Sztárjátékosnak számítasz kint? 
- Nem szeretem ezt a kifejezést, 

de ha az azt jelenti, hogy mindenki 
rám köszön és megismer, rengete-
get kell nyilatkoznom és általában a 
vendéglátóhelyeken nem engednek 
fizetni, akkor valóban lehet, hogy 
sztárjátékosnak számítok. Cipru-
son külön focirádió van, melyben a 
bajnokságok híreivel foglalkoznak, 
játékosokkal készített interjúkat 
közölnek. Az egész labdarúgást 
körülvevő miliő jóval magasabb 
szintű, mint itthon. Édesanyám 
jelenleg is Berettyóújfaluban él, 
általában telefonon tartjuk a kap-
csolatot, illetve egy évben egyszer 
sikerül hazalátogatnom, de ő is 
járt már nálunk Cipruson. A le-
hető legtovább szeretnék aktívan 
focizni, de természetesen a jövőre 
is vannak terveim, melyek között 
kapusedzősködés is szerepel, illetve 
üzleti vállalkozásként a Morotva-
ligethez hasonló műfüves pályát 
szeretnénk a barátaimmal építeni, 
ahol nemzetközi labdarúgó mérkő-
zéseket is lehet rendezni.

- Nemzetközi „sztárként” mit 
tippelsz a jelenleg is zajló labdarúgó 
világbajnokságra?

- Hat év alatt görögül és ango-
lul is megtanultam beszélni, így 
minden csapattaggal meg tudom 
értetni magam. Mi is beszélünk 
ezekről a mérkőzésekről és igencsak 
megoszlik a vélekedés a végső győz-
tessel kapcsolatban. Én Argentínát 
tippelem a világbajnoknak.

R. S.

V. bihari lövésznapok

2010. június 5-én és 6-án került 
megrendezésre az V. bihari lövész-
napok, a Bihari Lövészklub rende-
zésében. 

A reggeli gyülekezést követően 
Hegedűs Péter klubelnök megnyi-
tója következett, majd a nevezések 
leadása. Kevés versenyző érkezett, 
mivel párhuzamosan Debrecenben, 
Derecskén és Békéscsabán is ver-
seny volt.

Aki az itteni versenyszámot 
meglőtte, már utazott is tovább a 
másik versenyre.

Az első lövészet az iskolások-
nak rendezett pont- és tekelövészet 

volt, ezután 
következett a 
nagyobb kali-
berű fegyverek 
versenye.

Az első na-
pon 5 kategóri-
ában lőhettek a 
versenyzők, szi-
luett-, bukó- és 
pontlövészetet, 
kis- illetve nagy-
kaliber fegyver-
nemekben.

A második napon ismét 5 ka-
tegóriában, bukó-, pont-, teke-, 
és Steel Challenge-lövészet zaj-
lott, szintén váltott fegyverne-
mekben.

A két nap alatt 50 nevező volt, 
és mintegy 100 látogató.

A programokat színesítette a 
Bessenyei György Szakközépisko-
la rendvédelmi szakos tanulóinak 
önvédelmi bemutatója, melyet 
Rinyu Sándor oktató vezetett. A 
tanulók szívesen tettek eleget a 
felkérésnek, hiszen ezen a lőtéren 
szoktak lőelméleten és lőgyakorla-
ton részt venni.

Ami a teljesítményt és az ered-
ményeket illeti, Hegedűs Péter 
négy versenyszámban első helye-
zést ért el, így ő lett a legeredmé-
nyesebb férfiversenyző. Ezen túl az 
ifik eredményei is említésre méltó-
ak: légfegyver pontlövészet I. hely: 
Korcsmár Csaba, tekelövészet I. 
hely: Varga Dávid, Field Target I. 
hely: Dávid Gergő.

A felnőtt kategóriában: sziluett 
kiskaliber puska I. hely: Hosszú 
Zoltán (DVLE), kiskaliber puska, 
pontlövészet I. hely: Nagy Tamás. 
(BLK), kiskaliber puska, bukóalak 
I hely: Nagy Attila (BLK), Steel 
Challenge kis- és nagykaliber pisz-
toly I. hely: Hudák Attila (BLK).

Köszönet mindenkinek, aki a 
verseny megrendezésében és lebo-
nyolításában segített.

A legközelebbi versenyünk, 
2010. július 3–4-én a Berettyó 
Kupa, történelmi hagyományőrző 
elöltöltős fegyverek versenye lesz. 
Rendezője Asztalos László szakág-
vezető. Erre a versenyre is minden-
kit szeretettel várunk.

Hudák Attila

A Herpály-Team Kft.
tisztelettel hívja Önt 

és barátait a

Zenés nyári esték
rendezvénysorozat III. előadására.

Július 15. (csütörtök) 19 órától
az ADAGIO Együttes zenés műsora

Helyszín: Szent István tér

Rossz idő esetén a Nadányi Zoltán Művelődési Központ.
Az előadásra a belépés díjtalan!

A rendezvény a „Berettyóújfalu, az egészséges város”
ÉAOP – 5.1.1/D-2f-2009-0005. projekt szoftprogramja.

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

      társfinanszírozásával valósul meg.

A Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ programjai 

Július
7., 16.00: Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület Bihari Tagcsoportja 
 összejövetele
8., 14.00: Együtt Egymásért klub
12., 14.00: Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete - klubfoglalkozás
14.: Bihari Nyugdíjasok Kulturális Találkozója
24–25., 9.00: Gyermek agykontroll tanfolyam. 7 -14 éves gyermekek 

és szüleik részére. Információ: 06/20/56-85-854 
Kovácsné Sándor Csilla

28., 14.00: Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete - klubfoglalkozás
30., 9.00: ILCO klub
Minden héten, kedden 14.00-tól Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete – 
Hagyományőrző Népdalkör összejövetele.
Minden héten, kedden és csütörtökön 15 órától Csontritkulást megelőző 
gerinctorna.

Makrai Éva és Mikula Norbert 
világbajnok – világcsúccsal!

2010. május 23–29-én az Amerikai 
Egyesült Államokban, a Texas állambe-
li Killeen-ben rendezték meg öt földrész 
32 országa részvételével az ifjúsági és 
junior fekvenyomó világbajnokságot. 
A magyar válogatott Ungai János szö-
vetségi kapitány vezetésével, kilenc 
versenyzővel vett részt. A válogatott öt 
aranyérmet, három ezüstérmet és egy 
bronzérmet szerzett. A junior női válo-
gatott a hazaiak mögött az előkelő máso-
dik helyezést érte el, olyan fekvenyomó 
nagyhatalmakat megelőzve, mint 
Oroszország és Japán. A válogatott két 
legeredményesebb versenyzője, a berety-
tyóújfalui Eötvös DSK tagjai Makrai 

Éva és Mikula Norbert, akiknek sike-
rült a tavalyi világbajnoki címüket meg-
védeni. Éva a -48 kg-os kategóriában, 
100 kg-os teljesítménnyel nyert, ami 
egyben új felnőtt országos csúcs. Ezzel a 
teljesítménnyel a 37 női versenyző közül 
abszolút világbajnoki második helyezést 
ért el. Mikula Norbert az ifjúsági +125 
kg-os kategóriában, 250 kg-os teljesít-
ménnyel 16,5 kg-mal javítva a világ-
csúcsot lett világbajnok. Norbert ezzel 
a teljesítménnyel a 46 fiú versenyzőből 
abszolút világbajnoki címet szerzett. E 
nagyszerű teljesítményekkel Magyaror-
szágnak, Berettyóújfalunak két ifjúsági 
világcsúcstartója van, egyben keretet 

foglalva a legkönnyebb 
nők, illetve a legnagyobb 
súlyú fiúk mezőnyében.

Támogatók: Micskei 
Sándor (Kontroll-sec Kft) 
fő támogató, Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat, 
Berettyóújfalu Város Ön-
kormányzata, Ibolya Pati-
ka, Csorba György (Móló 
Panzió).

Ungai János

500 ezertől 50 millió forintig, alacsony kamattal,
forint alapon, kezelési költség és árfolyamkockázat nélkül!

Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány

4029 Debrecen, Csapó u. 26.
Telefon: 52/500-330
E-mail: info@tamogatotthitel.hu

Információs honlap:
www.tamogatotthitel.hu

Júniustól megújult feltételekkel!

Államilag támogatott hitelek 
vállalkozások, vállalkozók számára

Bihari Hírlap
A berettyóújfalui önkormányzat

kéthetente megjelenő közéleti lapja.

Főszerkesztő:
dr. Szegediné Lovász Magdolna
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Kolozsvári István
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Kari Sándor (fotó)

Szerkesztőségi titkár:
Kundráth Andrea
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Berettyóújfalu,
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Anyakönyvi hírek

Születtek
Május
21.: Mózsik Boglárka Lilla 
(Mózsik Károly Zsolt – Nagy 
Anett)
25.: Veres Mia Szonja (Veres 
Károly – Balogh Krisztina)
27.: Balla Dénes (Balla János – 
Nagy Katalin)

Június
1.: Nagy Emese (Nagy Csaba – 
Fábián Judit)
12.: Pinczés Szabolcs – Varga 
Emese
14.: Szkupi Lili (Szkupi Csaba – 
Bartha Judit)
16.: Jenei Zsófi (Jenei László – 
Bokor Anett)
16.: Szatmári Ádám (Szatmári 
Kornél – Pethő Anita)

Elhunytak
Május
24.: Horváth Józsefné Pető Ilona 
(1928)
27.: Szénási Sándor (1929)
28.: Szabó Jánosné Viski Irén 
(1947)
29.: Diószegi Imréné Tóth Erzsé-
bet (1935)
31.: Bán János (1928)
31.: Tóth Albertné Harasztosi 
Irma Mária (1944)

Június
2.: Pellei Sándor (1948)
11.: Ékes Károly (1926)
17.: Szabó Dezsőné Rikacsi 
Juliánna (1927)
17.: Papp István Gyula (1950)
18.: Szilágyi János (1943)

apróhirdetések
 
Berettyóújfaluban a Besse-
nyei ltp. 12. fsz. 1. (h.r.sz. 
3439/2/A/1) 53,23 m2 alap-
területű két szobás felújított 
lakás eladó. Érdeklődni lehet: 
30 458-5107

szobafestést, mázolást, ta-
pétázást rövid határidővel vál-
lalok. Telefonszám: 30 4032-
454

KÖzlekedési Biztosító 
Egyesület megbízottja 

megnyitotta irodáját
Berettyóújfaluban.

Most kössön lakás-
biztosítást kedvezménnyel!
Kötelező és casco egy áron!
Előzetes kalkuláció díjmentesen!

(Nemzetközi zöldkártya kiadás)
Molnár Ernő
Tel.: 06-30-935-9139
        06-70-378-3939

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

Sporteredmények

Futball Nb III.
Nyírmada – BUSE 4:1
BUSE – Nagyecsed 2:1
Kótaj – BUSE 3:1

U-19
BUSE – Nyírmada 7:3
Nagyecsed – BUSE 0:3
BUSE – Kótaj 5:1

U-16
BUSE – Nyírmada 11:0
Nagyecsed – BUSE 1:2
BUSE – Kótaj 3:0

U-13
BUSE – Sárrétudvari 1:7

KézIlabda

Női megyei
BMSE – Nagyhegyes 17:26
Komádi – BMSE 25:20


