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- Mindenekelőtt arra kérem, értékelje a 2011-es évet, 
milyen esztendőt tudhat maga mögött a város?
- Ha röviden kellene válaszolni, azt mondanám, pokoli évet 
hagytunk magunk mögött. 2010-ben a választások után 
őszinte képet tártam mind a képviselőtestület, mind 
Berettyóújfalu lakossága elé. Ezt követően már december-
ben intézkedési tervet kellett kidolgoznunk, mert nem volt 
biztos, hogy a 2011-es évet végig tudjuk vinni. Mivel a 
pénzintézetek világossá tették számunkra, hogy további 
hiteleket nem tudunk felvenni – amit egyébként mi sem 
szerettük volna – nem maradt más hátra, mint megvizsgálni, 
hol tudunk takarékoskodni, esetleg honnan tudunk több 
bevételt előteremteni. Ennek az intézkedési tervnek az 
egyenlege 360 millió Ft volt. Ez azt jelenti, hogy 2011-ben 
ennyivel kevesebből gazdálkodtunk, mint a megelőző évben. 

Tovább nehezítette helyzetünket az, hogy az önkormányzat 
banki kötelezettségvállalása évi 200 millió Ft-ra nőtt. Ez 
egyébként 2012-ben az árfolyamváltozás miatt 340 millió 
Ft. Nézze, ha az ember a választók bizalmából vezetője lesz 
egy településnek – ami az én esetemben mégiscsak a 
szülővárosom, családom otthona, szüleim nyughelye – 
szörnyű azzal szembesülni, hogy ha csak olyan döntéseket 
hoz, amelyek mindenki támogatását élvezik, pillanatok alatt 
csődbe megyünk. Esztergom példája megmutatta, hogy 
bizony le lehet kapcsolni egy településen a közvilágítást, el 
lehet zárni iskolákban a fűtéscsapot. Szükség van tehát 
olyan intézkedésekre, amelyek bizony kellemetlenséget 
okoznak egyeseknek. De azt is tudtuk, hogy nincs más 
lehetőségünk. Közel 1600 dolgozó kapja munkabérét 
közvetve vagy közvetlenül az önkormányzattól. Ez a szám 
ennyi családot jelent, ami a településen élők közel negyede. 
Ez iszonyú felelősség. Nekünk az egész város 
működőképességét biztosítanunk kell.           

Számvetés és előretekintés
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Emelkedő közszolgáltatási díjak

   Az elmúlt év utolsó testületi ülésén döntöttek a képviselők a közszolgál-
tatási díjak emeléséről. A napirendi pontok tárgyalása előtt azonban 
Muraközi István polgármester az önkormányzat nevében elbúcsúzott a 
Berettyó TV nyugdíjba vonuló stúdióvezetőjétől, Kari Sándortól, akinek 
közszolgálati pályája november 30-án zárult le. A megajándékozott 
operatőr köszönetet mondott egykori és jelenlegi kollégáinak az együtt 
töltött közös munkáért. December 9-én az Artisjus Zenei Alapítvány 
kuratóriuma Szilágyi Pétert, a zeneiskolai intézményi egység vezetőjét a 
zenei oktatásban végzett kiemelkedő munkájáért jutalomban részesítette.    
   Mint ahogy minden év utolsó testületi ülésén, az idein is megtárgyalták 
a képviselők a közszolgáltatások díjainak 2012. évi alakulását. Ennek 
értelmében a Hajdú Volán helyi menetrendszerinti, illetve az autóbusz 
külön járatok díjszabására vonatkozó napirendet. Eszerint a menetjegyek 
ára 10, a bérleteké 9 százalékkal növekedett január elsejétől.

 

   A képviselő testület 10 igen szavazattal elfogadta a Bihari Hulladék-
gazdálkodási Kft. díjkalkulációjában szereplő 5%-os díjemelést, melyet a 
növekvő költségekkel és a csökkenő edényzetszám változással indokolt a 
cég. A szilárd hulladékkezelés díja a következőképpen alakul:

 

   A temetői szolgáltatások bár csekély mértékben de emelkednek jövőre. 
Az erről szóló napirendi pontban a képviselők elfogadták a Hajdú-Bihar 
Megyei Temetkezési Vállalat javaslatát, mely 2%-os emelést tartalmazott.
   A Testület módosította a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
rendeletét, mely lehetőséget adott sírhely előre történő megváltására. A 
temetőinkben, azonban egyre kevesebb a betemetésre alkalmas terület, 
emiatt vált szükségessé a megváltás tiltása.
 

 

   A Morotva Egyesület földhasználati jog alapításáról szóló napirendet is 
tárgyalták. A szervezet közösségi célok megvalósítása érdekében 
szabadidőpark kialakítása céljából vette bérbe az ingatlant határozott 
időtartamra, 2036. szeptember 14-ig. Az előterjesztést támogatták a 
képviselők, melyet a szerződés tervezet szerint az ingatlanon épített 
felépítmények fennállásáig alapítanak.
   A továbbiakban elfogadta a testület 2012 első félévi munkatervét. 
Módosította a testület a közbeszerzési szabályzatot a törvénynek 
megfelelően.
  A képviselők beszámolót hallgattak meg és fogadtak el a kötvény 2011. 
évi felhasználásáról. Zárt ülésen döntöttek az Erdélyi Gábor-díj 
odaítéléséről is, amelyet január 20-án a magyar kultúra ünnepe gálaestjén 
adnak át. 
  Balázs József a Hajdú utcai aszfaltozási munkálatokkal kapcsolatban 
tette fel kérdését az ott lakó Muraközi Istvánhoz, jelesül: mennyibe került 
az, az önkormányzatnak. A polgármester válaszában elmondta: a 
városnak egy forintjába sem került a kivitelezés, mivel annak teljes költsé-
gét az ott lakók adták össze.

- decemberi testületi ülés -

KÖZLEMÉNY
szociális ellátások kifizetéséről

A 2012. január havi szociális ellátások kifizetésének 
időpontjai az alábbiak szerint módosulnak:

A-L betűvel kezdődő nevűek: 2012.02.03.   10-13 óráig
M-Zs betűvel kezdődő nevűek: 2012.02.02.10-15 óráig

Az év utolsó soros testületi ülését december 20-án egy rendkívüli ülés 
követte, melyen hét napirendi pontot tárgyaltak.
   A nevelési, oktatási és szociális intézményekben alkalmazandó térítési 
díjakról szóló rendelet három bizottság tárgyalása után került a testület elé. 
Kapornai Judit intézményi irodavezető kiegészítéséből kiderült, hogy az 
étkezési díjak a városi fenntartású intézményekben átlagosan 5,5 %-kal 
emelkednek.
   Ugyancsak módosításra került a Gróf Tisza István Kórház alapító okirata, 
melyre azért volt szükség, mert az intézmény egy korábbi megállapodás 
alapján a földesi egészségházba időszakos szakrendelést telepít.
  Berettyóújfalu Város Önkormányzata egyre inkább állandósult fizetési 
nehézségekkel küzd. A most a testület elé került határozati javaslatban arról 
született döntés, hogy a polgármesternek lehetősége lesz úgynevezett 
faktoring szerződéseket kötni. Ez a pénzügyi konstrukció azt jelenti, hogy egy 
faktor cég megvásárolja az önkormányzattal szemben fennálló kötelezettsé-
geket faktorálási díj ellenében, és így a tartozások később is kifizethetők. 
  A képviselők támogatták a javaslatot, mellyel egyidőben a Herpály-
Team Kft. faktoring szerződéseinek megkötéséhez is hozzájárult.

BH

 
   A víz és csatornadíjak sem maradtak változatlanok: a víz 3,96, míg a 
csatornadíj 4,75 %-kal emelkedett. A szennyvízszippantás, ami kb. 
90-100 ingatlant érint, 4,75- kal kerül többe ettől az évtől.

 

- rendkívüli testületi ülés -

 A berettyóújfalui háziorvosok rendelési ideje 
2012. január 1-től

A rendelések között (12–14 óráig) a sürgős esetek ellátása készenlét 
formájában történik. A készenléti teendőket a háziorvosok napi 

váltásban látják el, az ellátó orvos az alábbi telefonszámon érhető el:
06-30/341-4978

Kérjük szíves megértésüket, 
valamint az új rendelési időhöz való alkalmazkodást.

Hétköznapi ügyeleti telefonszám, amely hétfőtől péntekig, 18 órától 
másnap reggel 8 óráig, illetve szombat-vasárnap 24 órában hívható: 

Ügyeleti hívószám: 06-54/402-319
Mentőszolgálat mentési hívószám: 104

Dr. Cséki János  
hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig

kedd, csütörtök: 14-18 óráig 
Telefon: (54) 404-205 

Dr. Ker tész Balázs  
hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig

kedd, csütörtök: 14-18 óráig 
Telefon: (54) 402-662 

Dr. Pap-Majoros László
hétfő, szerda, péntek: 14-18 óráig

kedd, csütörtök: 8-12 óráig 
Telefon: (54) 400-902 

Dr. Schwanner István
hétfő, szerda, péntek: 14-18 óráig

kedd, csütörtök: 8-12 óráig 
Telefon: (54) 400-902 

Dr. Szeszák Ferenc  
hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig

kedd, csütörtök: 14-18 óráig 
Telefon: (54) 402-143 

Dr. Baglé Magdolna 
hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig

kedd, csütörtök: 14-18 óráig 
Telefon: (54) 400-985 

Év végi önkormányzati támogatások
  A város önkormányzata 2011-ben átmeneti segély és rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás előirányzatait – a rendeltetésszerű 
felhasználás érdekében – utalvány formában nyújtotta a rászorulók 
részére. A szeptemberi iskolakezdési támogatások után, decemberben 
étkezési utalványok biztosításával illetve tűzifa támogatás nyújtásával 
igyekezett az önkormányzat hozzájárulni sok berettyóújfalui család 
ünnepi készülődésének megkönnyítéséhez. A karácsony előtti hetekben 
717 szociálisan nehéz helyzetben lévő család vagy személy részesült 
étkezési utalványban, összesen 2,2 millió forint értékben és 61 háztartás 
részére tudtunk családonként 2 q tűzifát juttatni.
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- A fájó lépések közül melyek voltak a legnehe-
zebb döntések?
- Tulajdonképpen mind az volt. De ha részleteiben 
vizsgáljuk, akkor nagyban különböztek egymástól. 
Bizonyos esetekben kiadást kellett csökkenteni. Itt 
meg kell említeni a nyugdíjasokat érintő kedvezmé-
nyek megvonását, illetve a szociális kiadások 
csökkentését. De ide sorolható a képviselőtestület, a 
vezetők, a hivatali és intézményi dolgozók juttatá-
sainak csökkentése is. Intézményeket kellett összevon-
nunk, iskolatársulást mondtunk fel, másokat pedig 
létrehoztunk a takarékosabb gazdálkodás érdeké-
ben. A sportra illetve kultúrára fordítható összegeket 
is csökkentenünk kellett. Más esetben a bevételeket 
kellett növelnünk. Itt az önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanjainak, 
földterületeinek használatából befolyó 
összegekre gondolok. Látható, hogy sok 
helyről kellett összeszedni a szükséges 
forrást, amely mögött emberi sorsok, 
érdekek vannak. Nagyon sok konfliktust 
kellett felvállalnunk a város működőké-
pességének megtartása érdekében. Itt 
kell egyébként megköszönni mind a 
képviselőtestület, mind az intézményeink 
dolgozóinak, mind az érintetteknek a 
hozzáállását, hiszen megértették a 
meghozott intézkedések szükségességét

- Nem mehetünk el szó nélkül a legtöbb bírálatot 
kiváltó, illetve konfliktust előidéző parkolási 
rendelet mellett!
- Természetesen nem kívánom megkerülni a témát. 
A parkolási rendelet tulajdonképpen már a 2010 
decemberében elfogadott intézkedési tervnek 
része volt, ám az előkészítés illetve a kidolgozás 
elhúzódása miatt került sor csak a december 1-vel 
történő bevezetésére. Nézze, az önkormányzati 
rendszer teljesen átalakul ebben az évben. 
Rengeteg feladat visszakerül az államhoz - az 
oktatás, a hatósági, igazgatási feladatok - 
amelyek finanszírozása már nem a mi költségve-
tésünket terheli, de a megmaradó kötelező felada-
tokra már nem normatívát ad az állam – amely 
nem fedezi teljesen a költségeket, de nem annyira 
kötött a felhasználása - hanem konkrétan egy 
bizonyos feladat elvégzésére nyújt forrást, amit 
másra nem lehet elkölteni. Az önként vállalt 
feladataink elvégzésére – gondolok itt a sportra, 
kultúrára, művészeti oktatásra – saját forrással kell 
rendelkeznünk. Ez a saját forrás nekünk az iparűzési 
adó, melyből évente 300 millió Ft folyik be, ami 
valljuk be, nem kevés összeg, de bizonyára 
emlékeznek még arra, hogy a tőke és kamatterhünk 
340 millió Ft lesz. Ebből látható, hogy további 
bevételekre van szükségünk. Itt kell megemlítenem a 
munkahelyteremtő beruházásokat – jelesül a kínai 
napelemgyárat, a Mezei-Vill LED-lámpagyárát - 
amelyek azon túl, hogy sok száz embernek munkát 
biztosítanak, jelentős adóbevételhez is juttatják a 
várost,- s megvalósulásukban mindannyian bízunk. 
Ez viszont még legalább egy év, és nekünk a pénz 
mellett időből van a legkevesebb. Szükségünk van 
tehát további bevételekre is. Erre is több megoldás 

körvonalazódott. Az első az ingatlanadó. Ebben az 
esetben mindenkinek fizetni kellett volna, aki 
ingatlannal bír, függetlenül jövedelmi viszonyaitól. 
Jelentős bevétel lenne az önkormányzat részére, de 
beláthatatlan társadalmi károkat okozna. A 
következő az ebadó. A helyzet itt is hasonló. 
Mindenki köteles fizetni, akinek eb van a 
tulajdonában. Ezt szintén elvetettük, hisz mind a két 
esetben a fizetési kötelezettség fennáll a 
tulajdonosi létből fakadóan. Mi ezzel szemben úgy 
gondoltuk, hogy parkolási díjat vezetünk be, hiszen 
így a fizetési kötelezettség csupán a parkolók 
használatából adódik, így mindenki eldöntheti, 
használja-e azokat, vagy sem. Megvan az a 

lehetőség, hogy gyalog, esetleg kerékpárral 
közlekedjen. Nem beszélve arról, hogy a városban 
lévő parkolók közel 40%-át nem a városunk lakói 
használják, így a más településről érkezők is 
hozzájárulnak bevételeinkhez. A helyben élőknek 
pedig segítenek a kedvezmények, illetve az 
ingyenesen használható parkolók. Tudom, mindezek 
ellenére nehéz elfogadni a rendelet bevezetését, 
hogy olyan valamiért kell fizetni, amiért korábban 
nem kellett. Megértem az emberek felháborodását, 
ellenérzését, de kérem Önöket, városunkért, 
Berettyóújfaluért, tegyünk meg ennyit. A bevételek 
az utolsó forintig a város kasszáját gyarapítják, 
melyből a kultúrát, esetleg valamelyik - a városban 
működő - művészeti csoportunkat segítik.

- A gondok, nehézségek mellett voltak azért eredmé-
nyek is!
- Természetesen. A 2011-es év bővelkedett 
eredményekben is. Elég körbemenni a városon, 
szembeötlő a változás. Tavaly adtuk át a teljesen 
megújult Szent István teret, a megújult mozit, a 
rendezvényházat. Kívül-belül megszépült az 
egykori vármegyeháza. Megújult az autóbusz-
pályaudvar környéke, teljesen átépült az Orbán 
Balázs tér illetve a Tardy utca. Teljessé vált a 
városon átívelő kerékpárút, amivel szinte egyedü-
liek vagyunk az országban a hasonló nagyságú 
települések között. Nemrég kezdődött meg a Gróf 
Tisza István Kórház rekonstrukciója. Van tehát mire 
emlékeznünk és büszkének lennünk. Ezekkel a 
fejlesztésekkel valóban felkészültünk az 
elkövetkező évek új feladataira, hiszen a 

parlament döntése értelmében továbbra is válasz-
tókerületi központ leszünk, ettől az évtől pedig – 
vélhetően - járási székhely is. Ez nemcsak 
lehetőség, de nagy felelősség is egyben. És mi 
szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel. Mindezek 
mellett fontos volt, hogy minden kötelező és önként 
vállalt feladatunkat maradéktalanul el tudtuk látni. 
Biztos megélhetést nyújtottunk közel 1600 
embernek, ezen felül a Start közfoglalkoztatási 
program keretén belül – a kormány támogatása 
mellett - a kistérségben közel 1000 embernek 
tudtunk munkát biztosítani. A kormány további 
segítséget nyújtott az év közben folyósított 262 
millió forintos ÖNHIKI támogatással, mellyel sikerült 
stabillá tenni működésünket. Elmondhatjuk, soha 
ennyi pénzt nem kapott még az önkormányzat!

- Hogyan tekinthetünk a 2012-es év 
elé?
- Reményeink szerint ebben az évben 
már nem kell további kiigazítást 
végrehajtani. Ugyanolyan feszesen kell 
gazdálkodnunk. Szeretnénk az önkor-
mányzatok háborgó tengeren hány-
kolódó hajóját biztonságos kikötőbe 
kormányozni. Talán idén már érdek-
lődés mutatkozik néhány értékesítésre 
kijelölt ingatlan iránt. További munka-
helyteremtő beruházásról tárgyalunk 
kínai befektetőkkel. Ebben az évben 
reményeink szerint befejeződik a 
kórház-rekonstrukció, hozzákezdünk a 
Nagyvárad- Berettyóújfalu kerékpárút 
kiépítéséhez. Előkészítjük HU-RO 
pályázat keretében nyolc utca 
aszfaltozását célzó fejlesztést. Már 

beadás előtt van a Népliget utca, illetve a 
Millennium út fejlesztését szolgáló pályázat. Szintén 
az előkészítés szakaszában van egy nagy álmunk, a 
geotermikus energia pályázat, mellyel az alattunk 
meglevő termálvíz kincs energiáját kívánjuk 
felhasználni intézményeink, valamint a távfűtött 
lakások fűtésére. Ezzel több ezer embernek tudnánk 
segíteni a fűtési költségek csökkentésében. Összessé-
gében elmondható, hogy nagyon nehéz évet 
zártunk, nem lesz sokkal könnyebb az idei sem, ám 
hiszem, hogy bármit meg tudunk oldani, ha összeka-
paszkodunk, ha mindenki érzi, hogy fontos a 
segítsége, akkor nincs olyan előttünk tornyosuló,   
hátrahagyott akadály, amit el ne tudnánk közösen 
hordani. A végén pedig mindenki eldöntheti szaba-
don, hogy az a munka megérte-e a fáradtságot. Én 
vállaltam egy feladatot erre a négy évre, amelynek 
még messze van a vége. Ez a munka döntések 
sorozatából áll, amelyek egy része jó, más része 
pedig kevésbé tetsző. Mostani „zűrös” világunkban 
talán több az olyan döntés, amely sért bizonyos 
érdekeket. Mindazok a döntések, amelyeket 
hoztunk, bekerülnek annak a bizonyos mérlegnek 
valamelyik serpenyőjébe. A mérleg pedig 
valamerre billen. A döntést pedig Önök hozzák 
meg. Én és képviselőtársaim ezt felvállaltuk annak 
érdekében, hogy az egész, a lényeg megmaradjon, 
hogy Berettyóújfalu győztesen kerüljön ki ebből a 
csatározásból és szeretett városunk egyre szebb, 
élhetőbb legyen, biztonságot adva mindnyájunknak. 
Ehhez a munkához kérem az olvasóktól a kitartást, a 
hitet, az összefogást. Mindehhez kívánok Önöknek 
sikerekben gazdag, békés, boldog új esztendőt!

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Számvetés és előretekintés 
Muraközi István, városunk polgármestere, évzáró-évnyitó interjút adott a Bihari Hírlapnak. A 
városvezető őszintén vallott az elmúlt év nehézségeiről, a kilábalás idei lehetőségeiről.

Szükség van tehát olyan 
intézkedésekre, amelyek 
bizony kellemetlenséget 
okoznak”

 a tőke és kamatterhünk 340 
millió Ft lesz.”

bármit meg tudunk oldani, 
ha összekapaszkodunk”

„

„

„
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Alig 15 hónappal azt követően, hogy 2010. augusz-
tus 28-án összeomlott a város központjában álló, 
1927-ben épült baptista imaház, december 17-én 
felavatták és birtokba vették az újat a hívek.

 Zord eső verte az avatásra 
érkezőket, ám mindenki meleg szívvel 
várta az ünnepélyes pillanatot, 
amikor Papp János, a Magyarországi 
Baptista Egyház missziói igazgatója 
átadja a kulcsot Papp Dániel 
lelkésznek és Muraközi István 
polgármesterrel átvágja a nemzeti 
színű szalagot, s beléphet az új 
imaházba. Az előcsarnokban 
azonban először a júniusban lerakott 
alapkőbe beletették azt az 1923-as 
kiadású Bibliát, amely rejtélyes 
körülmények között eltűnt az összedőlt 
imaház romjai alól, s visszakerült a 
gyülekezethez. 
  Az imateremben aztán az új szószék 
mögül Papp Dániel köszöntötte a 
város polgármesterét, alpolgármes-
terét, a helyieken kívül a környékbeli 
baptisták, valamint a református 
egyház képviselőit, a kivitelező 
debreceni cég munkatársait. A kezdő 
imádságot a 90 éves Angyal János 
mondta, aki hálát adott az újfalui 
baptistákra gondot viselő Istennek. 
Ezután a régi imaház képei elevenedtek meg 
kisfilmen, majd az ünnepre összeállt – 
Debrecenből, Békésről, Derecskéről érkezett 
vendégekből verbuválódott – alkalmi kórus 
énekelt.
Papp Dániel felidézte a tragédia pillanatait, 
mely váratlanul érte a gyülekezetet. Ám Isten 
kegyelméből megmozdultak a jószívű 
adakozók. A helyieken kívül a baptista 
szeretetszolgálat, az önkormányzat, magánsze-
mélyek, kisnyugdíjasok, tehetős vállalkozók, 
Székelyföldtől Németországon át Sao Paolóig, 

Chikágóig nagyon sokan segítségükre siettek, 
ötszáz forinttól ötmillióig, ám a legnagyobb 
összeget a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Egyházügyi Államtitkárságától 

kaptak, 30 millió forintot. Elindult a tervezés, 
megtörtént a kivitelező kiválasztása, s a 
munkálatok május végén el is kezdődtek. Eddig 
mintegy 90 millió forintba került az impozáns 
épület, de még hátravan a tetőtér és a torony 
befejezése. Az építkezés folyamatait bemutató 
kisfilm után igét hirdetett Papp János, aki szerint 
biztos alapokra épült az új imaház, hiszen a 
korábbiban is volt nagyon sok imádság, fohász-
kodás. A missziói igazgató köszönetet mondott 
az összefogás erejéért, amelynek eredménye 
lett a csodálatos imaház. 

    A mikrofonhoz lépő Muraközi István polgár-
mester szerint mindannyiunk számára tanulság-
ként szolgál az, hogy ilyen sokan eljöttek 
ünnepelni. – „Egy időutazásnak lehettünk tanúi 
1927-től napjainkig, melynek betetézése a 
szent hajlék elkészülte. Ennél nagyobb 
ajándékot nem is kaphatnának a hívek, a 

Megváltó születésnapjához 
közeledve” – jelentette be a 
polgármester, aki kiemelte az 
építkezés gyorsaságát is, hozzá-
téve, hogy az egymás iránt érzett 
kötelesség és felelősség nyilvánult 
meg akkor, amikor a tragédia után 
összefogtak az adományozók. 
„Figyeljünk egymásra, hogy to-
vábbra is ilyen alkotó közösség 
legyünk!” – kérte a jelenlévőktől.  
A kivitelező cég ügyvezetője, Bana 
László, megtiszteltetésnek tekintette 
a döntést, ami alapján ők építhették 
fel az új imaházat. – „Minket is 
megérintett a tragédia, ám nem egy 
megroppant családot, hanem egy 
erős közösséget ismertem meg az 
újfalui baptistákban. Ilyen közössé-
gekre van szükség az országban is, 
akik mernek és tudnak tenni jó 
dolgokat” – jelentette be.
   Orosz Béláné Farkas Réka, a 
Bihari Református Egyházmegye 
nevében szólt a hívekhez. Mint 
fogalmazott, erősödött a testvéri 
közösség az imaház építése alatt, 

hiszen náluk, a református imaházban folytak az 
istentiszteletek a mai napig. A köszöntések 
sorában Szűcs Zoltán, a Tiszántúli Egyházkerület 
elnökhelyettese következett, majd a környékbeli 
lelkipásztorok nevében Hali Sándor szólt. 
Szatmári István gyülekezeti gondnok pedig a 
helyi baptisták nevében mondott köszönetet az 
imaház elkészültéért.
  A kórus újabb szolgálata és a hálaadó 
imádság után szeretet vendéglátás zárta az 
ünnepi istentiszteletet.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Felavatták az új baptista imaházat városunkban

  

   A közelgő karácsonyi ünnepre hangolódva, a 
Himnusz elhangzása után, Tóth Sándor otthon-
lakó karácsonyi verset olvasott fel, majd Pattyán 
Lászlóné ügyvezető igazgató ismertette a 2004 
óta harmadik szalagátvágást megélő 
intézmény fejlesztéseit. Kiderült: a hotelszintű 
épületekben kulturált körülmények között 
élhetnek a fogyatékos és pszichiátriai betegek, 

ám a konyha és ebédlő, valamint a dolgozókat 
kiszolgáló helyiségek felújítása csak napjainkra 
valósulhatott meg. Erre az Észak-Alföldi 
Operatív Program – ÉAOP – keretében nyílt 
lehetőség, amikor is a nonprofit kft. sikerrel 
pályázott infrastrukturális fejlesztésekre. A 
beruházás 53 millió 600 ezer forintba került, 
melyből 48 millió forint volt a támogatás. A 
tízszázalékos önrészt a kft. állta, az évek során 
összegyűjtött nyereségeiből. Megvalósult a 
teljes körű akadálymentesítés, megoldották az 
épület szigetelését, nyílászárókat, hideg-meleg 
burkolatot cseréltek, a konyha berendezését is 
kicserélték. Ennek következtében XXI. századi 
körülmények között étkezhetnek a lakók, de a 
dolgozók is méltó környezetben végezhetik 
mindennapos teendőiket.
   Muraközi István az önkormányzat részéről 
fontosnak tartotta megismételni, hogy eltökélt 
szándékuk: minél otthonosabb, kulturáltabb 
körülmények között éljék mindennapjaikat az itt 
lakók. – Sikertörténet az, ami itt lezajlott az 
elmúlt években. A nehéz gazdasági helyzetben 
is képesek voltak felújítani az épületeket, ami 
párját ritkító beruházás a megye többi, hasonló 

feladatot ellátó intézménye számára is – húzta 
alá a polgármester. A továbbiakban méltatta a 
leköszönő igazgatónő munkáját, s reményét 
fejezte ki amiatt, hogy Karalyos Krisztina 
személyében méltó utód viszi tovább az 
intézményvezetői tevékenységet.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

Ismét szalagátvágás  
a BERÉPO-nál

A megyében is párját ritkító 
beruházással büszkélkedhet a 
Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok 
és Pszichiátriai Betegek Otthona – 
BERÉPO – közölte Muraközi István 
polgármester a bő három hónap alatt 
felújított Mátyás utcai telephely 
épületeinek átadási ünnepségén.

fotó: Kocsis Attila
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    Az idei év elejére befejeződött a Gróf  
Tisza István Kórház előtti Orbán Balázs 
tér rekonstrukciója is. Az ünnepélyes 
átadó január 6-án volt.
  Az alpolgármestert, az önkormányzati 
képviselőket, a kivitelezést végző cég 
képviselőit, Dr. Pete László orvos-
igazgatót, Kun József gazdasági 
igazgatót Muraközi István polgármester 
köszöntötte. Ünnepélyes átadók részesei 
lehetünk mostanság, hála a városban 
végbemenő fejlesztéseknek. A polgár-
mester emlékeztetett a tavalyi városnap 
óta átadott beruházásokra, s kitért az 
Orbán Balázs tér felújításának szüksé-
gességére. Elmondta: méltó körülmé-
nyeket kívánnak biztosítani a kórház 

mintegy 800 dolgozójának, valamint a 29 
településről érkező, az egészségügyi ellátást itt 
igénybe vevő több ezer betegnek, látogatónak. 

Ezért is pályáztak a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségek számára kiírt önkormányzati utak 
fejlesztésére, s nyertek el mintegy 126 millió forint 

vissza nem térítendő európai uniós 
támogatást, amihez ötszázalékos 
önkormányzati önerőt biztosítottak. 
   A beruházás eredményeként 632 
méter hosszú útszakasz újult meg, 
elkészült 64 parkoló, plusz 4 
akadálymentesített parkoló, de 
biztonságosabbá vált a buszfor-
duló is a kórház előtt. A polgár-
mester végül köszönetet mondott a 
kivitelezőknek, az ott lakóknak és 
dolgozóknak azért a türelemért, 
amelyet tanúsítottak az építkezés 
ideje alatt, majd Muraközi István, 
Pálfi Anikó és a környék két 
önkormányzati képviselője – Nagy 
László és Tisóczki József – átvágta 
a nemzeti színű szalagot.

 Nyírő Gizella

   A környékbeli polgármesterek, helyi képviselők, a kivitelezők előtt Muraközi 
István polgármester elmondta: a leghátrányosabb helyzetű kistérségek pá-
lyázhattak infrastrukturális fejlesztésekre, így ennek köszönhetően, a vezető 
település, Berettyóújfalu és a vele konzorciumban együttműködő települések – 
Mezőpeterd, Mezősas, Bakonszeg – összefogásával valósulhatott meg a 
beruházás. Berettyóújfaluban, mint a térség központjában, naponta több száz 
ember fordul meg, diákként, ügyeit intézőként, munkába járóként. Éppen ezért 
nem mindegy, hogyan, milyen körülmények között közelítik meg úti céljukat az 
érintettek – indokolta a beruházás szükségességét a polgármester.
  A város önkormányzata az említett településekkel közösen pályázott és 
nyert el mintegy 194 millió forint vissza nem térítendő európai uniós 
támogatást az Észak-alföldi Operatív Program keretében. A beruházás 
eredményeként a város távolsági és helyi autóbusz közlekedési létesítmé-
nyeit újították fel, illetve építették át az Orbán Balázs téren, a busz végál-
lomáson, valamint a Makó utcán. Mezőpeterden két autóbuszvárót újítottak 
meg, valamint a kapcsolódó utcák burkolatát. Mezősason három buszváró 
épült, egy pedig megújult. Bakonszegen hat új megállót építettek ki. 
   A polgármester reményei szerint a fejlesztéssel megteremtődik a bizton-
ságos közlekedés lehetősége, a közösségi közlekedést használók 
számának szinten tartása, illetve növelése.
  A beruházás bekerülési költsége 204 millió forint – tudták meg a 
jelenlévők, majd Muraközi István Gara Péter bakonszegi, Papp Miklós 
mezőpeterdi polgármesterrel és Király Sándor önkormányzati 
képviselővel átvágta a nemzeti színű szalagot. 

  

Kétszázmillió a bihari térség infrastrukturális fejlesztésére
KÖZÉLET  

  Kevés hasonló nagyságú város büszkélkedhet 
azzal, amivel a miénk: elkészült a város egészét 
átszelő kerékpárút 2012 elejére. A hiányzó 
mintegy másfél km-es szakasz átadó ünnepsége 
január 9-én volt, a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ melletti új úton.

   A január elején zajlott átadókkal kapcsolat-
ban Pálfi Anikó alpolgármester elmondta: nem 
egymással összefüggő pályázati sikerek 
szemtanúi lehetünk, ám az mindegyikben közös, 
hogy a városközponthoz szervesen kapcsolódó 
fejlesztések zajlottak le mostanság. A teljes 
várost átszelő kerékpárút jól illeszkedik a 
„Berettyóújfalu, az egészséges város” nevet 
viselő koncepcióba, mely nemcsak az itt élők, 
hanem az ide látogatók kényelmét is szolgálja.          

  A lakossági elfogadottságot jelzi, hogy a 
kerékpárút elkészülte után az érintettek azonnal 
birtokba vették azt – nyugtázta elismerően az 
alpolgármester. 
   A másfél km hosszú, 2,75 m széles kerékpárút 
a József Attila, a Népliget, a Toldi és a Dózsa 
György utcákon épült ki, európai uniós támoga-
tásból. A beruházás összköltsége 122 és 
félmillió forint volt, melyből mindösszesen 
hatmillió forintot tesz ki az önkormányzati önerő. 
A megépítés során, két helyszínen 70 darab 
kerékpártárolót is kialakítottak – tudták meg a 
jelenlévők, akik előtt a nemzeti színű szalagot 
Pálfi Anikó és két képviselőtársa - Nagy 
Istvánné és Szabó Katalin - vágta át.

 

Teljes lett a városunkat átszelő kerékpárút

   Egy hosszú fejlesztési program újabb pontjához érkezett Berettyóújfalu: 
a Szent István tér és környékének rekonstrukciója, a volt megyeháza 
felújítása, Kádár vitéz szobrának felállítása, a mozi épületének renoválása, 
a Baptista imaház rekordidő alatti felépítés után befejeződött az autóbusz 
állomás területe, valamint a hozzá kapcsolódó infrastrukturális létesítmé-
nyek fejlesztése. Az ünnepélyes átadó és szalagátvágás január 5-én volt.

Megújult az 
 Orbán Balázs tér

fotók: Kocsis Attila

 Nyírő Gizella 

 Nyírő Gizella 
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   Az 1993-ban megalakult Bihari Diabétesz 
Egyesület igen gazdag és változatos évet 
tudhat maga mögött. Kitűzött terveit a beteg-
foglalkoztatás terén valósította meg. Nemcsak 
Berettyóújfaluban hanem a bihari kistérség 
több településén lévő klubjainkban igyekeztünk 
tagjaink részére tájékoztatást adni a 
cukorbetegség lényegéről, szövődményeiről, a 
diétáról és más társbetegségek kialakulásának 
fontosságáról. A betegoktatásban aktívan vett 
részt Dr. Nagy Bertalan diabetológus főorvos, 
Balogh Sándorné egészségnevelő, dietetikus és 
Pap Sándor az egyesület elnöke. A huszonhárom 
klubfoglalkozás mellett megtartottuk a már 
1993. óta hagyománnyá vált év végi diabétesz 
világnapi rendezvényünket, orvosi előadásokkal 
és év végi közgyűléssel egybekötve, ahol 
tagjaink részére igyekeztünk továbbra is 
biztosítani az 50 %-os árkedvezményt diétás 
termékek vásárlásához. Az ehhez szükséges 
anyagi fedezetet egyéni vállalkozók gyógy-

szergyártó cégek támogatásából és pályázati 
pénzből biztosítottuk az elmúlt évben. 
Nagyváradra szerveztünk autóbuszos kirándu-
lást, ahol tagjaink idegenvezető segítségével 
megismerkedhettek a város történelmével, 
kultúrájával. Ami az új évet illeti az egyesület 
további célkitűzéseit az alapszabályunk 
értelmében kívánja folytatni. Tehát, továbbra is 
elsőbbséget élvez a betegoktatás, beteg-
nevelés, valamint a különböző információk 
átadása egy jobb életminőség és egy hosszabb 
életkilátás megvalósítása érdekében. Végezetül 
a Bihari Diabétesz Egyesület vezetősége 
nevében is köszönjük aktivistáink múlt évi 
munkáját, akik a céljaink megvalósításait 
segítették. Köszönjük továbbá a berettyóújfalui 
Gróf Tisza István Kórház vezetőségének, és a 
Belgyógyászati Osztály dolgozóinak jóindulatú 
hozzáállását.
Mindezek jegyében kívánunk tagjainknak 
egészségben és sikerekben gazdag boldog új 
esztendőt.
Pap Sándor                      Dr. Nagy Bertalan
   elnök                          diabetológus főorvos

Az „Egészség érték” címszó alatt az 1993-ban megalakult Bihari Diabétesz Egyesület 2012. február 
1-jén szerdán délután 14 órakor Berettyóújfaluban a Nadányi Zoltán Művelődési Központban 
ingyenes vérnyomásmérést és vércukor-meghatározást végez. Az eredmény kiértékelésénél jelen lesz 
Dr. Nagy Bertalan diabetológus főorvos az egyesület szakmai tanácsadója és vezetőségi tagja. 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.                                                   Pap Sándor elnök

Számadás az elmúlt év 
munkájáról

   A városi szociális központ minden évben szervez 
karácsonyi műsort a gyerekeknek és az időseknek. 
Így volt ez idén is. A megyeháza Fráter László 
termében, december 19-én rendezték meg az 
ünnepséget. A műsoros délutánon mintegy százöt-
venen vettek részt.
   15 éve minden évben, karácsonykor ünnepelnek 
együtt a térség szép korú nyugdíjasai. Az ő 
részükre a szociális szolgáltató központ szervez 
műsort, és többen egy-egy verssel vagy dallal is 
készülnek erre az alkalomra.
   A nemrégiben átalakult Bihari Szociális Szolgál-
tató Központ 1997 óta rendezi meg ünnepségét. 
Idén az egyedülálló időseket hívták meg. Betlehe-
mes játékot, nosztalgia dalokat és verseket hallhat-
tak az összegyűltek, valamint a Berettyóparti 
Nyugdíjas Egyesület Hagyományőrző Népdalköre 
is elénekelte karácsonyi csokrát.

Délutánra már kicsinek bizonyult a volt Megyeháza 
Fráter László terme, a sorokat megtöltötték a 12 
településről érkező gyerekek. Számukra  is 
készültek műsorral, őket Verbó Ákos énekes-gitáros 
szórakoztatta a Mikulás érkeztéig.
    Az ajándékok összegyűjtésében ebben az évben 
a Fidelitas is segítkezett, országosan propagált 
programjuk jóvoltából több ezer játék gyűlt össze.
A Csillagszóró 2011 néven meghirdetett jótékony-
sági akció célja, hogy a Budapesten és a megyék-
ben működő szociális intézmények felkeresésével 
adományokat gyűjtsenek a rászorulóknak. Hajdú-
Bihar megyében három intézmény számára 
gyűjtöttek, többnyire játékokat, könyveket, illetve 
sporteszközöket. Az ajándékok tombola sorsolással 
találtak gazdára.
   Az ajándékosztás mellett azért jutott idő arra is, 
hogy a gyerekek egy-egy dallal vagy verssel 
köszöntsék a Mikulást.

Karácsonyi ünnepség 

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város 
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   Kívül, belül megújult a Hajdú-Bihar Megyei 
Temetkezési Vállalat Berettyóújfalui Irodája. Az 
ünnepélyes átadó január 11-én volt.
    Kari Irén igazgató Vitányi István országgyűlési 
képviselő, Tisóczki József önkormányzati képviselő, 
a város címzetes főjegyzője, aljegyzője és a 
munkatársak 
előtt ismertette 
az ünnepséghez 
vezető utat. El-
mondá sábó l 
kiderült: tíz évvel 
ezelőtt vették 
meg az Orbán 
Balázs téren ta-
lálható házas in-
gatlant, ami má-
ra igenlepukkant 
állapotba került, ezért döntöttek a felújítás mellett. 
Teljesen önerőből, a bevételek megtakarításából, 
12 millió forintból szépült meg az épület. Lecserélték 
a tetőt, a nyílászárókat, a belső helyiségek új 
burkolatot kaptak, az udvart leaszfaltozták, de még 
az utcafront térburkolatára is futotta a pénzből, így 
a létesítmény szervesen illeszkedik az Orbán Balázs 
tér rekonstrukciójába is. – A vállalat legnagyobb 
sikere az, hogy mindez önerőből valósult meg – 
jelentette be az igazgatónő, aki elmondta még, 
hogy a 18 települést kiszolgáló újfalui iroda a 
legnagyobb a megyei vállalat központjai közül. 
   Vitányi István gratulált az iroda dolgozóinak, 
hiszen ő maga is vette már igénybe a régi, elavult 
iroda szolgáltatásait. – Ezután a dolgozók is 
modern környezetben végezhetik munkájukat, de 
legalább ennyire fontos, hogy a gyászolók is méltó 
körülmények között intézhetik kegyeleti ügyeiket. 
A vállalat hozzáértő gazdálkodása következtében 
látható eredményeket ért el, aminek folytatását 
kérte az igazgatónőtől és a dolgozóktól a honatya.                                            

Méltó körülmények fogadják a gyászolókat

Nyírő Gizella
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     Születtek
December
8. Mezei Gréta Alexa 
    (Mezei Imre – Csicsely Mónika)
15. Muzsnai Hédi 
     (Muzsnai József – Szabó Anikó)
21. Kun Zsófia Viktória 
     (Kun József – Váradi Viktória

    Elhunytak
November
26. Incze Sándor (1953)
28. Szepesi Sándorné Gazsó Juliánna 
      (1951)
December
4. Erdőháti János (1926)
12. Hegedűs László (1921)
13. Mohácsi Sándorné 
      Lakatos Juliánna(1940)
19. Tajdi József (1951)
21. Gál Jenőné Szabó Margit (1940)
21. Láposi Jánosné Varró Róza (1931)
22. Gellért Sándorné Pap Erzsébet (1920)
22. Gellért Sándorné Pércsi Vilma (1941)
26. Karácsony István (1918)

Anyakönyvi hírek

(x)

januári programjai

Január 23. 14 óra: A Berettyóparti Nyugdíjas       
     Egyesület közgyűlése 
Január 23. 16 óra: A Méhész Egyesület    
     összejövetele
Február 1. 14 óra:     
    A Diabétesz Egyesület ingyenes vércukor 
    mérése
Február 8. 9 óra:  
    „Kazinczy Szép Magyar Beszéd” verseny

    Kiállítás

Január 20. 16.30: Ferenczy Béla nagyváradi  
grafikusművész kiállításának megnyitója 
A kiállítás megtekinthető február 10-ig, 
munkanapokon 9 órától 17 óráig.
Helyszín: 
       Nadányi Zoltán Művelődési Központ   
      Bihar Vármegye Képgaléria

Február 11-12.  Galamb kiállítás 
Nyitva tartás:11-én pénteken: 9.00 -18.00  
                    12-én szombaton: 9.00 -13.00   
Belépődíj: 400 Ft, 14 éves kor alatt ingyenes.

A Nadányi Zoltán 
 Művelődési Központ 

 

A magyar kultúra ünnepe
2012. január 19–23.

BERETTYÓÚJFALU

NAGYVÁRAD

Január 19. (csütörtök) – Helyi idő szerint

Január 20. (péntek)

Január 21. (szombat)

Január 23. (hétfő)

Január 21. (szombat) – Helyi idő szerint

Január 22. (vasárnap)

9.00 „Kultúránk gyökerei – Bihar hiedelem- és mondavilága” – műveltségi vetélkedő 
nagyváradi és berettyóújfalui diákcsapatok részvételével
Köszöntőt mond: Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagyterme (Bajcsy-Zsilinszky u. 27.)

9.40 „Elfeledett bihari alkotók” – rendhagyó irodalomóra
Előadó: Bakó Endre irodalomtörténész
Közreműködnek az Arany János Gimnázium 12. osztályos tanulói
Helyszín: Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és 
Közgazdasági Szakközépiskola könyvtára (Kossuth u. 35.)

15.00 „Város, kinek nem látni mását…” – Péter I. Zoltán három kötetének bemutatója.
Köszöntőt mond: Pálfi Anikó, Berettyóújfalu alpolgármestere
Helyszín: Sinka István Városi Könyvtár olvasóterme (Kálvin tér 1.)

16.30 A Himnusz kultuszának nyomában – időszaki kiállítás 
Köszöntőt mond: dr. Vitányi István országgyűlési képviselő
A kiállítást megnyitja: Kapornai Andrásné nyugdíjas pedagógus
Közreműködik a Széchenyi-tagiskola énekkara
Helyszín: Bihari Múzeum időszaki kiállítóterme (Kálvin tér 1.)

16.30 Ferenczy Béla nagyváradi grafikusművész kiállításának megnyitója
Megnyitja: Deák Árpád szobrászművész
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ – Bihar Vármegye Képgaléria

18.00 Ünnepi gálaest
Köszöntőt mond: Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere és
                             Biró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere.
Ünnepi beszédet mond: Halász János, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium parlamenti államtitkára
A gálaműsorban közreműködnek: Ifjúsági Fúvószenekar, Bajnóca Néptáncegyüttes, Kökény         
                                       Néptánccsoport, Szederinda Énekegyüttes, Berettyóújfalui Pávakör
Helyszín: Kabos Endre Városi Sportcsarnok (Lehel u. 1.)

14.00 A honfoglalás kora – történelmi játszóház
Helyszín: Bihari Múzeum (Kálvin tér 1.)

14.00 Örkény-felolvasónap
Helyszín: Sinka István Városi Könyvtár olvasóterme (Kálvin tér 1.)

14.30 „A tudományos Bihar-kutatásért” – honlapbemutató
Köszöntőt mond: Muraközi István polgármester
Helyszín: Bihari Múzeum (Kálvin tér 1.)

17.00 Ady Endre istenes versei – Meleg Vilmos előadói estje
Szervező: Megyei Népfőiskolai Egyesület
Helyszín: Református Gyülekezeti Terem (Kálvin tér 4.)

17.00 Kárpáti Gusztáv berettyóújfalui festőművész kiállításának megnyitója
Megnyitja: Holló Barna grafikusművész
Helyszín: Városi Galéria (Republicii u. 13.)

18.00 „A magyar kultúra sorsa” – a BINCISZ és a Megyei Népfőiskolai Egyesület rendezvénye
Helyszín: Ady Endre Líceum díszterme

19.00 A magyar kultúra ünnepének nagyváradi gálaestje
Köszöntőt mond: Biró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere és
                             Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere
Ünnepi beszédet mond: Kelemen Hunor kulturális és örökségvédelmi miniszter
Gálaelőadás: Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde – 
                       öt nagyváradi középiskola diákjainak előadásában.
Helyszín: Nagyváradi Állami Színház
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„… és mi lesz belőlük?”
    A 21 mindig nyerőszám – mondják a számmisztikában járatosok. Vajon 
tudták-e azok, akik 21 műsorszámot választottak a zeneiskolai karácsonyi 
koncertre. Jól döntöttek!
   Mi – mármint a kedves közönség – igazán boldognak éreztük magunkat. 
Már az első műsorszám – a kiskórus – elbűvölte a hallgatóságot és vidám-
ságuk, felszabadultságuk ránk is átragadt. S ezután a hangulat egyre 
emelkedettebbé vált. Minden hangszeres „kitett” magáért. A zongorista, a 
furulyás, a hegedűs, a trombitás, a csellista, a klarinétos, az ütőhangszeres, a 
fuvolista, a tenorkürtös. A közönség sem volt szűkmarkú, dübörgött a vastaps, 
volt aki a zsebkendője után kutakodott, mert bizony egy-egy lírai darab 
könnyeket is fakasztott. Talán azt éreztük, hogy a zene valóban mindenkié. 
Tudott üzenni Bach: Menüettje, Grieg: Solvejg dala, Baermann: Romanca, 
Schubert: Német tánca. Lélekben már mindenki megbékélt, s a közelgő 
karácsonyra gondolt, a szeretteire, a hitre, a békés együttlétre vagy éppen 
már a csillagok közül letekintőkre.
 Amikor az utolsó szólista elköszönt a „nagyérdemű” közönségtől 
következett a Nagyok kórusa mintegy keretbe foglalva az estet. Szép, 
fegyelmezett odaadó énekkel indították útjára a közönséget. 
Kedves felkészítő tanárok, kedves növendékek!
   Köszönjük a lelki élményt, a harmóniát, a sok-sok munkát, ami alapfelté-
tele minden sikernek.
  Kifelé menet megkérdezte tőlem valaki: Tanárnő és mi lesz belőlük? Bár 
meglepett a kérdés, de szinte gondolkodás nélkül válaszoltam: mindenek 
előtt gazdag lelkű, zeneértő, harmóniára törekvő felnőtt, avagy követik a 
mácsaizolikat, kövérzolikat, solymosiárpikat, hegedűsimiket, akik hivatásos 
zenészként Európa különböző együtteseiben találták meg életcéljukat, 
zenei kiteljesedésüket.
  Egyetértően bólogatott, s indultunk hazafelé ki-ki dúdolva egy-egy 
kedves dallamot.                                                                        KatiCa

    Az ünnepélyes megnyitón a szervező Pro Bambini Egyesület képviselője 
és nagyvárad alprefektusa, Adelina Coste köszöntötte a megjelenteket.
A rendezvény, fő célja, hogy felelevenítse, illetve 
életben tartsa az ősi hagyományokat és szokásokat.
   Tizenhárom csoport lépett fel karácsonyi és 
újévi hagyományokat felölelő műsorral a jótéko-
nysági délutánon. Érkeztek - csak, hogy néhányat 
említsek - Belényesről, Máramarosról, 
Besztercéből, természetesen Nagyváradról, kicsik 
és nagyok, karonülők és nagymamák. Mindenki 
hozott egy kis szeletet az ő kultúrájából, 
városából, az ő táncából, a táncból, ami összeköt 
minket. Bár a nyelv különböző, a mozdulat is más, 
de a zenei nyelv az ugyanaz.
  Rendkívül sokszínű műsor után egy kellemes 
vacsorán vehetett részt a csoport, ahol rögtönzött 
meglepetéssel kedveskedett Papp Balázs, a 
Széchenyi István Tagiskola 6. osztályos tanulója, 
aki saját zongora darabjaiból mutatott be 
néhányat. A tánc és a hangszeres zene után nem 
hiányozhatott a sorból a közös éneklés sem, így 
búcsúztunk Nagyváradtól.

Tanár 
Farkas Szilvia
Ványi Tamara
Nagy Renáta
Sólyom Edit
Tóth Gyula
Törő Ferenc
Kóródi Mariann
Herczegfalvi Zoltán
Ködöböcz Katinka
Anducska Katalin
Tóth Judit
Flender Gábor

Tanszak 
zongora
zongora
klarinét – furulya
fuvola – furulya
rézfúvó – furulya
ütő
rézfúvó – furulya
hegedű
zongora
zongora
gordonka
rézfúvó – furulya

Időpont
január 16., hétfő, 17 óra
január 17., kedd, 17 óra
január 19., csütörtök, 17 óra
január 20., péntek, 17 óra
január 23., hétfő, 17 óra
január 24., kedd, 17 óra
január 26., csütörtök, 17 óra
január 27., péntek, 17 óra
január 30., hétfő, 17 óra
január 31., kedd, 17 óra
február 2., csütörtök, 17 óra
február 3., péntek 17 óra

Téli hangversenyek a zeneiskola kamara termében

Nagyváradon járt a Bihar
Néptáncegyüttes

„A tánc az, amivel nem lehet betelni, amiből sohase lehet elég, ugyanegy 

forma százféle alakítása, ugyanegy téma sokszoros variációja...” 

December derekán a Bihar Gyermeknéptánc-
együttes Nagyváradon képviseltette magát az 
„Ez a szokás járja” elnevezésű nemzetközi 
fesztiválon, ahol első helyezést értek el. 

Nem lenne teljes a december hónap a városi zeneiskola fúvószenekarának 
hagyományos koncertje nélkül.
A karnagy int, a zene megszólal és a levegő tele 
lesz röpködő, szárnyaló dallamokkal, melyek méginkább megteremtik
a karácsony bensőséges, meghitt hangulatát. 

„Hogy Ön is tisztán lásson...”
Meghívó  egy kötetlen  beszélgetésre 

2012. február 1-én 18 órakor,  
a volt megyeháza dísztermében 

/Berettyóújfalu Kossuth utca 6. sz. /

Vendégünk:  Volner János  
a JOBBIK országgyűlési képviselője, 

frakcióvezető-helyettes.(x)

w
w

w
.jobbik-berettyoujfalu.hu
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    A Piruett Tánc Stúdió évről-évre óriási sikereket 
ér el. A folyamatos edzések, táncórák meghozták 
a várva várt eredményt. A gyerekek lelkesek, a 
tanárok pedig nagyon büszkék.
   A 2011-es sikersorozat márciusban kezdődött 
a Magyar Divat és Sporttánc Szövetség hazai 
pontszerző versenyein, amelyek Debrecenben, 
Győrben, Esztergomban és Kartalon voltak 
megtartva. Gyermek show formációban, junior 
disco duóban, háromszoros országos bajnokok 
lettek, emellett a felnőtt show csoport, és a junior 
disco szólósok kétszeres bajnokok. Ebben az 
évben összesen 18 aranyérmet, 15 ezüstérmet, 
7 bronzérmet, továbbá 7 negyedik, 4 ötödik és 
4 hatodik helyet szereztek a hazai versenyeken, 
show, modern és disco tánc kategóriákban.
 Júniusban (1-3.) a szerbiai Novi Sad-ban 
megrendézre kerülő IDO Modern Tánc Európa 
Bajnokságon a felnőtt duó a 10. helyen végzett.
Ezt követte június 9-10.-én az IDO Disco Tánc 
Európa Bajnoksága a lengyelországi Kielcében, 
ahová több, mint 4.000 versenyző nevezett 
mintegy 25 ország képviseletében, ahol a két 
disco szólós kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. 
  A nyár a megszokott edzőtáborokkal telt el, 

ahová az idén hat vendégtanár is meghívásra 
került, hogy minél többféle táncstílust sajátít-
sanak el a Piruett versenyzői.
   Október 6-9-én a szerbiai Belgrádban rendez-
ték meg az IDO Show Tánc Európa Bajnokságát, 
ahol a legjobb magyarként gyerek formációban 
a 10, helyet szerezték meg, míg a felnőtt csoport 
majdnem felért a dobogóra,  végül 27 csapatból 
a negyedik helyen végeztek a lányok.
 Az utolsó nemzetközi megmérettetésük a 
novemberi (21-26.) IDO Show Tánc Világbaj-
nokság volt, amely a németországi Riesában 
volt megrendezve. A gyerek formáció a 14. 
helyen, míg a felnőtt csoport több mint 30 
csapatból a 10. helyen zárta a versenyt. 
   A tanárok nagyon büszkék a 2011-ben elért 
eredményekre, és a gyerekekre, akik részt 
vettek a nemzetközi megmérettetéseken. 
Mindehhez sok-sok órai munkára, jelentős 

áldozatvállaláshoz volt szükség, a tanárok, a 
gyerekek és a szülők részéről egyaránt.
   Tánctanárok: Simonyi Kitty, Varga Emese, Kiss 
Nikoletta, Madarász András, Major Erika. A 
Piruett Tánc Stúdió megtalálható Debrecenben, 
Berettyóújfaluban, Biharkeresztesen, és idén 
szeptembertől Konyáron illetve Derecskén is.

  A 2012-es versenyszezon márciusban fog 
elkezdődni, így a piruettes gyerekek most sem 
tétlenkednek, hanem gyakorolják az új 
koreográfiákat, hogy ismét kvótát tudjanak 
szerezni a nemzetközi versenyhez szükséges 
kijutáshoz.

A Piruett Tánc Stúdió 
külföldön is megállja a 

helyét

  

A festőművész 36 éve került az ózdi 
iparvidékről a bihari nagy semmibe. Első 
alkalommal, mikor felkerestem a korábban 
Bényi Árpád által lakott műteremlakásban az 
előszoba falán egy Hemingway kép volt, ami 
jelenleg is látható. Bentebb jól megfért egymás-
sal a martinászkanál, a favilla és a fagereblye. 
Tanárnő felesége, Mariann akkor is, most is 
Berettyóújfaluban dolgozik és ténykedik 
magyartanárként. Többször beszélgettünk már, 
a jelenlegi találkozást az tette időszerűvé, hogy 
november közepén megnyitották a „Hetven év” 
sokatmondó címet viselő kiállítását.
 - Kezdjük a tájhoz kötődő hűséggel. Ez 
manapság nem jellemző…
  - Nem vagyok csavargó alkat – kezdi a Holló 
László-díjas művész. – A gyerekeimnek is 
sokszor elmondtam, hogy akárhová mentek az is 
Magyarország. A fogadtatásom mindig pozitív 
volt. Idekerülésemkor a tanácselnök adta át a 
lakás kulcsát a feleségemnek azzal, hogy soha 
ne adja oda másnak. A város úgy fogadott, 
ahogy az benne van a pakliban: ki ez az 
idegen? Azonosulni kell azokkal, akikhez 
érkezel.
  - Az évtizedek alatt sok minden változott a 
településen.
  - Igen, cserélődtek a vezetők, de mindegyikük 
megjelent a kiállításaimon. Nem mindenki 
támogatott maradéktalanul, voltak kedvenceb-
bek is, de kijöttünk egymással. Sok újat a 
rendszerváltás sem hozott. Jártam tanítani 
Debrecenbe, itthon festettem és vezettem egy 

képzőművész Munkáskört, a tagok közül több 
tehetséges alkotó került ki.
 - Valahogyan csak át kellett állni a hegyvidékről 
a sík Bihar festésére…
  - Eleinte nehéz volt. Ózdon kiültem egy magas-
latra és máris találtam témát. Itt először 
hiányoztak a dombok és a hegyek. Már Petőfi is 
szépnek találta verseiben a tájat, én is rájöttem, 
hogy van Bihar is olyan szép, mint a sokszor 
dicsőített Hortobágy. Itt a talaj kicsit 
keményebb, szikesebb és a levegő is más. 
Csábítottak a Sárrétre is, de nem bántam meg, 
hogy maradtam. Ahova leverik a cöveket, ott 
maradok. Annyi jóbarát és ember él itt, akikkel 
mindig szívesen fogok kezet. 
  - Járt művésztelepekre is. Mennyire sikerült 
elfogadtatni Bihart?
 - 15 évig vezettem Tokajban egy-egy 
alkotóközösséget. Jó volt. Többek között 
Soltészné Erzsike néni is mondta egyszer, hogy 
fiam ez igazi élmény volt.
 - Volt egy bánatosabb korszaka is, aztán 
megszűnt a Képcsarnok, nehezedett a képeladás.
 - Festegettem híres emberek portréit, ezek 
kikerültek Amerikába. Nem okozott boldog-
ságot, de a feleségem mindig mondta, ne 
foglalkozzak percemberkékkel. A Képcsarnok 
valóban megszűnt, ahol hivatalosan lehetett 
képet eladni ott elbutultak. A gyűjtők segítettek 
Veszprémben, Siófokon és másfele az ország 
különböző részén élő barátaim.
 - Volt egy híres nagyerdei művésztelep Debrecen-
ben. Ma vannak művészkapcsolatok? 

 - Volt egy Bényi és egy Bíró. Most van 
Madarász Gyula, aki ha szól, együtt megyünk 
művésztelepre.
  - Nemrégiben olvastam egy szociográfiát „Ha 
az Isten hátra nézne” címmel. Elmaradott 
dunántúli vidékről szól. Itt Biharban hátranéz-e az 
Isten?
 - Nemigen tudom elfogadni, hogy különféle 
igékkel hitegetjük egymást. Azt sem szeretem, 
hogy levelet írnak, hogy kellene egy kép. 
Gyertek el, itt van, nézzétek meg és vegyétek, 
ha tetszik. Ha felhív egy gyermekfalu mindig 
kapnak egy-egy művet. Ha molnár lennék, egy 
zsák lisztet adnék. Az ember lelke akkor 
nyugodt, ha van mit és tud adni.
 - Maradjunk abban, hogy soha, sehova Biharból?
 - Volt egy meghívásom Ausztráliából. Egy 
valamikori osztálytárs hívott fel, hogy Washing-
tonban látta a kiállításomat. Ő Sidneyben él, 
tudna fogadni a feleségemmel együtt, aki 
taníthatja ott is a magyar nyelvet. Találkoztam 
egy Mezősasról származó sikeremberrel. 
Maradtunk. A hűséghez visszatérve mondtam 
Mariann feleségemnek, hogy akármilyen bohém 
művész vagyok, téged soha nem tudnálak 
elhagyni. Egy szívsebész barátomtól kérdeztem, 
hogy mi a hosszú élet titka. Azt felelte, hogy 
mindent, ami jó, ki kell próbálni, csak azt nem 
szabad tűrni, hogy uralkodjanak feletted.
   A beszélgetés után azzal váltunk el egymástól 
Kárpáti Gusztávval, hogy a következő tízéves 
jubileum alkalmából ismét beszélgetünk egy jót 
– itt Biharban.                        

Harasztosi Csaba

Az ember lelke akkor nyugodt, ha tud adni 
- Beszélgetés a Biharhoz hű Kárpáti Gusztávval -

2012. minden hónap harmadik kedd délután 16:00 órai kezdettel várjuk tagjainkat, vendégein-
ket és minden érdeklődőt, nem csak cukorbetegeket. Családtagok akkor tudnak igazán segíteni, 
ha ők is ott vannak. 2012. január 17-én 17:00 TALÁLKOZUNK.   

Minden olvasónak Boldog Új Évet és jó egészséget kívánunk.
Élet Diabétesszel Egészségesen Sokáig Közhasznú Egyesület 
Elérhetőségeink: 06 20 221 96 21 edes.berettyoujfalu@gmail.com               Biró Antalné elnök

Minőségi gyorstisztító szalon felvevőhely 
és kedvező árú pelenkák a Malommal 

szembeni TOTÓ LOTTÓ üzletben.
Ugyanitt: GLS csomagküldési lehetőség.

Tel.: 20/99-22-460
(x)
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Csatornarekonstrukció százmillióból

  Fülöp, Nyírbéltek, Nyírlugos, Vámospércs, 
Penészlek és Furta külterületein található 
csatornák rendbetételére pályázott és nyert a 
Berettyó Vízgazdálkodási Társulat – hangzott el 
azon a berettyóújfalui sajtótájékoztatón, amit 
Fekete Zoltán, a Társulat igazgatója tartott.
Az igazgató elmondta: 2009 őszén nyújtották 
be pályázatukat „Öntözés, melioráció és a 
területi vízgazdálkodás mezőgazdasági és 
közösségi létesítményeinek fejlesztése” címmel 
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
keretében. A csatornarekonstrukcióra 70 
százalékos támogatást nyertek, ami azt jelenti, 
hogy a mintegy 100 millió forintba került 
munkálatokra valamivel több, mint 70 milliót 
nyertek el, míg az önerő 30 millió forint volt. Az 
összegből 17 és fék kilométer hosszú csatornát 
tisztítottak meg a növényzettől, illetve az 
iszaptól, amit el is takarítottak a földfelszínről. 
   Kérdésre válaszolva az igazgató elmondta: a 
Társulat kezelésében 1800 kilométer hosszú 
csatornarendszer van, melynek 40 százaléka 

karbantartott, képes fogadni a vizet. Másik 40 
százalék jó állapotban van, míg 
húszszázaléknyi a kritikus állapotú csatorna-
hossz. Összességében 400 kilométernyi csator-
naszakasz esett át teljes körű felújításon. Az idei 
munkálatokban 200 fő vett részt az országos 
közfoglalkoztatási program keretében. 2012-
ben pedig ennek a létszámnak a dupláját 
fogják foglalkoztatni bruttó 57 ezer forintos 
havibérért, napi nyolc órában.
Nyírő Gizella

  Immáron tizenhét éve kerül megrendezésre az adventi várakozás 
időszakában az a több napos Karácsonyi Vásár, amely ez alkalommal is 
a Nadányi Zoltán Művelődési Központban, december 8-10-e között 
nyitotta meg kapuit a vásárlátogatók előtt. Belépve, az ilyenkor elmarad-
hatatlan forralt bor, fahéj és szegfűszeg varázslatos illatával töltődhettek 
az érdeklődők. A hagyományoknak megfelelően ünnepélyes megnyitóval 

vette kezdetét a vásár, Kolozsvári István, városunk kulturális menedzsere 
vezetett minket vissza a régi idők részint ma is élő néphagyományaiba, a 
vásári szokásokba, az évkör ritmusához igazodó életvitelről is szólva, 
amikor még ünneptől-ünnepig teltek a dolgos hétköznapok. 
Köszöntőbeszéde után a Szivárvány Református Óvoda ovisai kápráztat-
ták el az érdeklődőket, szeretetteljes ünnepi műsorukkal. A vásár többi 
napját is színesítették a helyi művészeti csoportok produkciói, vendégünk 
volt a Bajnóca Néptáncegyüttes, a Berettyóújfalui Pávák, a Berettyóparti 
Nyugdíjasok Egyesületének Hagyományőrző Népdalköre, a nyugdíjasok 
Senior Tánckara. A vásárba ellátogatók válogathattak a kézműves 
remekek között: a Bihari Népművészeti Egyesület tagjainak alkotásaitól a 
hivatásos és amatőr alkotók képein, festményein, a kézzel készített ékszer-
eken, természetes anyagú karácsonyfa díszeken át, egészen a házi 
készítésű sajtokig és az elmaradhatatlan Dr. Csuka Imréné Bogi néni 
száraz virágból és termésekből készült csodájáig. A vásár az elmúlt 
másfél évtizedes hagyománynak megfelelően az árusok által felajánlott 
ajándéktárgyak tombolasorsolásával ért véget.               Szatmári Kinga

   Izgalomtól kipirult arcocskákkal és csodálkozástól tágra nyílt tekintetek-
kel várakoztak a kisgyermekek december 6-án délután, a művelődési 
központ nagytermében. A félelemmel vegyes izgalmat természetesen az 
őszszakállú Mikulás apó okozta, aki előre bejelentette érkezését a 
Nadányi Zoltán Művelődési Központba. Előhírnökei, a Szeredás Népzenei 
Együttes tagjai léptek elsőként színpadra, beharangozva a várva-várt 
Mikulás közeledését, aki ajándékműsort küldött a gyerekeknek, neveze-

tesen az „A tükrös szívű huszár” mesejáték-bábjátékot, amelyet egyaránt 
nagy élvezettel hallgattak a gyerekek és a gyermeki lelkületű felnőttek. A 
műsort követően mikulásdalokat énekeltek az ünnepség résztvevői, hogy a 
hosszú útja során elfáradt, öreg Mikulás biztosan odataláljon a 
művelődési központba. Rövidesen meg is jelent a meleg szívű Mikulás apó, 
hatalmas, teli puttonyt cipelve, jöttét csengettyűszó jelezte. Csupa szorgal-
mas, jó gyerek jött el ezen az estén, aminek bizonyítéka, hogy valameny-
nyiüket megjutalmazta a piros ruhás Mikulás, cukorkával, simogatással és 
szeretetteljes szavakkal engedve őket útjukra, remélve, hogy a következő 
esztendőben is legalább ilyen jól viselik magukat. Hosszú út állt mögötte, 
de még hosszabb előtte, úgyhogy rövid pihenő után hívta elmaradhatat-
lan rénszarvasait, szánjával felemelkedett a felhők közé és búcsút intve 
tovaszállt a messzeségbe...                                            Szatmári Kinga

Gratulálunk 

Balogh Jánosnak és 
Balogh Jánosné Rácz 

Magdolnának
 

25. házassági 

évfordulójuk alkalmából! 

Kézműves karácsonyi vásár a művelődési központban

Mikulás apó látogatása a művelődési központban

Jegyek elővételben kaphatóak a 
Nadányi Zoltán Művelődési Központban 2600 Ft-os áron. 

(Berettyóújfalu Kártya kedvezmény: 10%)
Tel.: (54) 500-299.

2012. február 22. 19.00 óra

Az egész család
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   Kötelező olvasmánynak ajánlja a FourFourTwo 
magazin a 100 éves berettyóújfalui sportegyesü-
letet bemutató könyvet. 
    A magazin januári számában Dinnyés Márton 
az MLSZ jogi és sajtóosztályának munkatársa 
méltatja a jubileumi kiadványt. Több hasonló 
kiadvánnyal is összehasonlítja a BUSE könyvet és 
a legmagasabb osztályzatra, ötösre pontozza:
 „Amikor a Berettyóújfalui Sportegyesület 
elnökétől, Nagy Lászlótól a DVSC- Honvéd meccs 
előtt ajándékba kaptam Sándor Mihály 
évkönyvét, már a súlyából éreztem, hogy jelentős 
dolgozatba akadtam, amely több mint egy 
kiscsapat eredményeit és történelmét erőlködve 
felnagyító vagy – ami még rosszabb – a jelen 
támogatóinak nevét kényszeresen szajkózó 
összegzésnél: egy komoly, képekben gazdag 
kiadvány, amelybe öröm belelapozni. Az Oláh 
Gábor utcai stadion kandeláberei alatt, a 
meccsre várva kényszerem lett bele-belenézni a 
csodaszép, keménykötéses évkönyvbe, amelyből 
már elsőre sugárzott az elhivatottság a 
labdarúgás és a hagyományőrzés mellett.
   A szerző nevét ízlelgetve azért beugrott, itt a 
híres Loki-szurkoló Sándor tanár úrról van szó, 
aki esti iskolában tanította Bücs Zsoltot és 
Szarvas Józsefet, és aki elénk tárta köteteiben a 
debreceni labdarúgás teljes örökségét, jelenét. A 
történész most nem átallotta e többnyire a 
megyei osztályokban szereplő (egyszeres KLSZ-
második), amatőr játékosokból álló futballcsapat 
mindenre kiterjedő képét megfesteni. Olyan 
módon ismertem meg Újfalu futballját, hogy 
közben átéltem a XX. század dicsőséges és 

keserű periódusait, 
egy község és közös-
ség épülését, bukását 
és feltámadását, a 
jelen valóságát.    

Bodonyi Sándor vezetésével a század elején 
szorgoskodó biharországi lokálpatrióta alapító-
kat, a trianoni csonkítás után vitézkedő Bihari 
Turul Sport Egyesület világát, a közelmúlt 
„társadalmi aktíváit”, akik táplálták a 
berettyóújfalui futballéletet, hogy mondjuk 
ötezer ember láthassa a BUSE-Püspökladány 
mérkőzést. Sőt, a szerző szinte egyedülálló 
módon szembenéz a múlt szégyenletes 
részleteivel, és közli a zsidóüldözés idején 
deportált játékosok, vezetők névsorát is, amelyre 
szomorú az indok: az alapító tagok 

közül hárman is Auschwitzban lelték halálukat.
A Cipruson BL-csapatban is védő Nagy Zoltán 
által fémjelzett jelenkor fejezeteit, a 
Balmazújvárossal, Nádudvarral, Nyíradonnyal 
vívott derbik történeteit olyan élvezettel 
olvashatjuk, mintha az NB I-es környezetben 
járnánk, mert a megyében minden csapat főleg 
a BUSE skalpjára hajtott és hajt. Megható a két 
korábbi csapatkapitány Lisztes János és Erdei 
László személyes hangvételű visszaemlékezése.
    Az ezernyi kötődés, ismeretség, rokonság miatt 
a megyei és debreceni futballszurkolók számára 
kötelező olvasmány az évkönyv, a dunántúli és 
pesti csapatok történészeinek pedig követendő 
példa. Talán nem is sejtette az önkormányzat, az 
anyagi támogatást nyújtó, a futsal világából 
ismert Mezei József és a százéves klub, amikor 
megbízta a szerzőt az évkönyv megírásával, 

hogy – a műfajban legalábbis – remekmű 
alapjait teszi le.”

A FourFourTwo magazin 
minden olyan műalkotás, 

könyv, kulturális produkció 
után érdeklődik, amelynek 

köze van a futballhoz. Az 
igencsak patinásnak mondható 

magazin dicsérete csak egy kis 
utólagos adalék a 100 éves 

évfordulóját ünneplő BUSE „sikertörté-
netéhez”. A „Megy a BUSE!” című cikket 

író szerzőt dicséri, hogy igencsak tájéko-
zott a berettyóújfalui labdarúgást illetően, 

hiszen a BUSE egyik törzsszurkolójának 
(„Patásnak”) szurkolói skandálását válasz-

totta „irománya elejére”. A könyv továbbra is 
megvásárolható – újra idézzük az újságot – és 

„kizárólag a BUSE büféjében kapható!)
 

Rinyu Sándor

Megy a BUSE!

   2011. december 3-án, Jánoshalmán rendezték 
meg a RAW Női- Férfi Fekvenyomó Magyar 
Bajnokságot. A versenyen a berettyóújfalui Bihari 
Szabadidő és Sportegyesület két arany, két 
ezüst és egy bronzérem mellett hét korosztályos 
országos csúcsot állított fel, és a 14 csapat közül 
második helyezést ért el a csapatversenyben. 
Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Makula Zoltán, 

aki a -66 kg-os súlycsoportban új 
junior és felnőtt országos csúccsal 
142,5 kg-os teljesítménnyel bajnoki 
címet szerzett. Ugyancsak bajnoki 
címet szerzett a -53 kg-ban szereplő 

Molnár Zsolt, aki új ifjúsági és junior országos 
csúccsal 62,5 kg-ot teljesített. Második helyezést 
szereztek a -59 kg-os súlycsoportban szereplő 
Mező Roland, aki szintén új ifjúsági és junior 
országos csúcsot ért el, 95 kg-os teljesítménnyel, 
valamint a -74 kg-os súlycsoportban versenyző 
Dudoma Attila, aki 150 kg-os teljesítménnyel új 
junior országos csúcsot ért el. Bronzérmet szerzett 

a -66 kg-os súlycsoportban szereplő Koszta 
Norbert. Felkészítő: Ungai János
A Magyar Erőemelő Szövetség elnökségének 
döntése alapján a 2011. év legeredményesebb 
ifjúsági, junior és felnőtt erőemelő sportolója 
Mikula Norbert.

Országos csúcsokat döntöttek 
a Bihari SE versenyzői

- berettyófotósuli - 

Ma már minden háztartásban van  olyan berendezés 
ami fényképez, vagy �lmet csinál, hozd el legyen az 
bármi -  fényképezőgép, telefon, vagy fakanál - csak 
legyen beépített kamerája.  Ha most tervezed a 
beruházást és még nincs kamerád az sem akadály, a 
tanfolyamon használhatod a miénket.
Ha ezt a fotósulit elvégzed, meg lesz a kellő tudásod 
ahoz, hogy a rendelkezésedre álló - fotózásra 
alkalmas berendezéssel - olyan képeket készíthess, 
amivel te és a neked fontos emberek is elégedettek 
lesznek! Meggyőződhetsz fotós tehetségedről! 
Pontosan ismered a technikád képességeit, annak 
korlátait, bátran exponálhatsz, de azt is tudod, hogy 
mikor ne vedd elő azt, ami neked van! Ha fejleszteni 
akarsz, tudod mit vegyél! Kipróbálhatod és szárnyra 
kaphat fotós tehetséged. Olcsóbb mintha otthon 
maradsz! 

Részletes információ: berettyofotosuli@gmail.hu 
vagy +36 30 9420-244

- berettyófotósuli - 
A Nadányi Zoltán Művelődési Központban

2012. február 18-tól




