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ÖNKORMÁNYZAT - KÖZÉLET2
            

Az alapító nevét veszi fel a Berettyó Art Mozi
 Rendkívüli testületi ülésen hozott fontos döntéseket városunk képviselő 
testülete március 19-én.
  A közművelődési feladatok ellátására megállapodást kötött az 
önkormányzat a Bihari Népművészeti Egyesülettel, valamint a 
Fúvószenekarért Alapítvánnyal.
   Elfogadta a grémium a Berettyó Art Mozi névváltoztatását is. Eszerint a 
családdal egyeztetve, május 23-án, a város napján, az alapító Makk 
Kálmán nevét veszi fel. Az ünnepélyes átadón és névadón jelen lesz Makk 
Károly is, az alapító fia. 
   Muraközi István polgármester bejelentette még, hogy az önkormányzat 
csatlakozott ahhoz a felhíváshoz, melynek értelmében március 31-én 
20,30 és 21,30 között kikapcsolják a közvilágítást a városban, 
ráirányítva a figyelmet a fogyó energiára.

 

FELHÍVÁS
 Berettyóújfalu Város 1/2009. (I. 30.) számú rendelete szól az 
Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntetések 
odaítéléséről.
  A rendelet értelmében ebben az évben a Város napja alkalmából a 
következő kitüntetések adományozására van lehetőség: „Báthory Gábor-
díj” kitüntetés, „Fehér Istvánné-díj” kitüntetés, „Kabos Endre-díj” kitüntetés,
„Fráter László-díj” kitüntetés, „Berettyóújfalu város jó tanulója – jó 
sportolója” kitüntetés
  A „Berettyóújfalu díszpolgára” kitüntető cím adományozásával fejezi ki a 
képviselő-testület elismerését annak, aki tevékenységével a tudományos, 
politikai, művészeti vagy társadalmi élet területén huzamosabb időn 
keresztül kimagasló érdemeket szerzett, illetve közvetve vagy közvetlenül 
hozzájárult Berettyóújfalu város anyagi és szellemi életének 
gyarapodásához.
  A „Báthory Gábor-díj” kitüntetés annak a személynek vagy csoportnak 
adományozható, akik személyiségükkel a város gazdasági, társadalmi 
fejlődését elősegítették, valamint a város művészeti, kulturális, sport és 
egyéb értékeinek gyarapításához tevékenységükkel hozzájárultak.
   A „Fehér Istvánné-díj” kitüntetés annak a személynek adományozható, 
aki kiemelkedő pedagógiai tevékenységet végez vagy végzett valamely 
berettyóújfalui óvodában, általános iskolában, illetve középiskolában. 
Tudományos igénnyel publikál szaklapokban, vagy tanulói eredményesen 
szerepelnek tanulmányi, szakmai, sportversenyeken, valamely művészeti 
ágban, vagy nevelői, oktatói munkájával hosszú időn keresztül példát 
mutat a felnövekvő nemzedéknek.
  A „Kabos Endre-díj” kitüntetés annak a személynek, illetve csoportnak 
adományozható, aki, illetve amely a város sportéletében, diáksportjában 
kiemelkedő tevékenységet fejt, illetve fejtett ki, sportvezetői, -szervezői 
tevékenységével, elért eredményeivel hozzájárult városunk hírnevének 
öregbítéséhez. Adományozható továbbá annak az aktív sportolónak 
vagy csapatnak, aki városi szinten az adott év legkiemelkedőbb teljesít-
ményét érte el országos, vagy nemzetközi szinten.
  A „Fráter László-díj” kitüntetés annak a személynek adományozható, aki 
a városban kiemelkedő munkát végez a közigazgatás, a közszolgálat, az 
egészségügy, illetve a mezőgazdaság területén.
  A „Berettyóújfalu város jó tanulója – jó sportolója” kitüntetés odaítélésére 
a város oktatási intézményeinek igazgatói tesznek javaslatot. 
  A Képviselő-testület az áprilisi soros ülésén dönt a helyi kitüntetések 
odaítéléséről.
  Kérjük, hogy az elismeréssel kapcsolatos írásbeli javaslataikat indoklás-
sal, 2012. április 13-ig beérkezően szíveskedjenek benyújtani Muraközi 
Istvan polgármester címére (Polgármesteri Hivatal, 4100 Berettyóújfalu, 
Dózsa György út 17–19.) 
A rendelet 9. § 3./ pontja értelmében a szóbeli, illetve indoklás nélkül 
beérkezett javaslatok nem kerülnek előterjesztésre.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

  Soron következő testületi ülését március 29-én tartotta városunk képviselő 
testülete. Egyebek közt döntöttek az április 1-vel megváltozott helyi autóbusz 
közlekedésről, elfogadták a rendőrség, a polgárőrség beszámolóját, 
hozzájárulásukról biztosították a házi szociális ellátást végző alapítványt, 
illetve betéti társaságot, bővítették a városi kitüntetések körét, hatályon kívül 
helyeztek két önkormányzati rendeletet.
  Elsőként a helyi autóbusz közlekedésről döntöttek. Ismeretes, hogy 
lakossági fórumon is foglalkoztak már a menetrendszerinti autóbuszjáratok 
átalakításával, ugyanis a Hajdú Volán Zrt-vel megkötött szerződés óta eltelt 
időben kedvezőtlen változások álltak be, a cég vesztesége évente megha-
ladta az ötmillió forintot. Muraközi István polgármester aláhúzta: nem 
megszüntetésről van szó április 1-től, hanem átszervezéssel, mégpedig a 
menetrend szerinti helyközi járatokkal oldják meg a helyi autóbusz közleke-
dést. A diákbérletek ára olcsóbb lesz, míg a felnőtteké drágább. Ezért a 
közszférában dolgozó 33 fő részére a díjtétel növekedést átvállalja az 
önkormányzat – jelentette be. A későbbiekben pedig a tapasztalatokról, a 
helyközi járatok kihasználtságáról tájékozódnak majd – fűzte hozzá.
   A rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása előtt, Balázs József 
képviselő javaslattal élt: kiegészítésként köszönje meg az önkormányzat a 
rendőrség elmúlt évi eredményes munkáját. Dr. Lingvay Csaba rendőr 
alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető egyre javuló 
közbiztonsági mutatókról számolt be. Eszerint az ismertté vált 
bűncselekmények száma a kapitányság működési területén 13 %-al 
csökkent a 2010-eshez képest. Ugyancsak csökkent a vagyon elleni 
bűncselekményeké is: 52,3 %-ra. A betöréses lopások száma 22,6 %-al, a 
lakásbetörések száma 21,3%-al. Berettyóújfaluban is hasonló tendenciát 
mutat a bűncselekmények alakulása: 2008-hoz képest 37,2 %-al csökkent. 
A személy elleni jogsértések száma 51,8%-ról 41-re csökkent. A vagyon 
ellen elkövetett bűncselekmények számát 42,4%-al sikerült csökkenteni – 
derült ki a beszámolóból. Gyula Ferencné képviselő felszólalásában 
annak adott hangot, miszerint csökkent a távolság a rendőrség és a 
lakosság között. A Bessenyi Szakközépiskola mellett található kerékpáru-
tat viszont elfoglalják a gyalogosok, ami gyakran „összetűzésekhez” 
vezet. Muraközi István elismerően szólt arról, hogy a kapitányságvezető 
az illetékességi területből kiindulva mutatta be beszámolójában 
Berettyóújfalu közbiztonsági, bűnügyi helyzetének alakulását, mely annak 
ellenére eredményes, hogy költségvetési forrásból nem tudták támogatni 
a kapitányság munkáját. A képviselői módosító indítvánnyal elfogadták a 
beszámolót, csakúgy, mint a rendőrség stratégiai partnerének számító 
polgárőrségét is. Utóbbiról Mazács Ferenc egyesületi elnök számolt be.
  Dr. Muraközi Zoltán, a Gróf Tisza István Kórház főigazgatója az 
intézmény átalakításáról szóló sajtóközleményt olvasta fel, melyet teljes 
terjedelmében közlünk magazinunk 9. oldalán.
  Döntött a képviselő testület arról, hogy a Tardy utca 2. szám alatti 
ingatlan egy részét térítésmentesen átadja a Berettyóújfalui 
Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó- és Sportegyesületnek, eszközeik és 
felszereléseik őrzésére, 2017. december 31-ig. Györgyfi Sándor volt 
tűzoltó parancsnok azért fordult az önkormányzathoz, mert a Tűzoltóság 
2012. január 1-jei állami kezelésbe történő átadása után olyan helyzet 
alakult ki, hogy a Tűzoltóság Széchenyi utcai épületében 2012. április 1-je 
után nincs lehetőség az eszközök tárolására és az elméleti felkészülésre. 
  Módosították a városi kitüntetések adományozásáról szóló rendeletet, mely 
szerint ezentúl a város napján emléklappal ismerik el azokat, akik a saját 
munkaterületükön legalább 40, illetve 50 éve aktívan tevékenykednek.   
 Pályázat beadásáról szóló határozatot is elfogadtak. Eszerint az 
önkormányzat a Kabos Endre Városi Sportcsarnok nyílászáróit 80 %-os 
állami támogatással – 20 millió forint – kívánja felújítani. Az ülésen 
elhangzott: bár a tetőszerkezet inkább megérett a felújításra, azonban a 
pályázati értékhatárba ennek a munkának az elvégzése nem fér bele. 

A helyi közlekedést helyközi járattal oldják meg

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjainak műsora
Időpont: 2012. április 16. 14.30 óra
Helyszín: a Bihari Múzeum udvara

HOLOKAUSZT EMLÉKNAP
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  Az elnőiesedett pedagógus pályán az igazgatók többsége férfi. Így van ez 
városunkban is, ám a Bessenyei élén álló igazgatónő, aki két és féléve vezeti 
a mára mamut intézménnyé duzzadt középfokú oktatást végző iskolát, üde 
kivételnek számít. Beszélgetésünkre a város peremén található anyaintéz-
mény igazgatói irodájában került sort. Ami rögtön szembetűnik: a több évtize-
des berendezési tárgyak. Nem volt pénz újakra, vagy a régiekhez való 
ragaszkodás ez? – adódik a kérdés.

 

- A város oktatási intézményeinek felújításából egyedül a mi intézményünk 
maradt ki, így nemcsak a berendezések, hanem az épületek is több 
évtizede változatlanok. Megválasztásomkor úgy gondoltam, hogy nem 
lenne helyes lépés az, ha a berendezések cseréjével kezdeném a 
felújítást. A diáktársalgók kialakításával kezdtük ezt a folyamatot. Úgy 
próbáltuk barátságosabbá tenni ezt a szocreálos épületet, hogy L. Ritók 
Nóra üvegfestményeivel díszítettük a lépcsőházat, kényelmes bútorokkal 
berendezett diáktársalgókat alakítottunk ki a szinteken. Ez a folyamat – 
pénz hiányában – még nem fejeződött be. Az épületek állaga, folyamatos 
romlása is elkerülhetetlenné teszi azt, hogy nálunk is sor kerüljön a 
felújításra.
- Hogyan jött létre ez a hatalmas intézmény?
- 2010 decemberében döntött a fenntartó önkormányzat a nehéz gazda-
sági helyzetre való tekintettel, hogy a Bessenyei György Szakközépisko-
lához, mint anyaintézményhez integrálódjon az Eötvös József Szakképző 
Intézmény. Erre 2011. augusztus 1-vel került sor, ennek következtében 
lettünk egy hatalmas intézmény, 166 dolgozóval és kb. 2000 diákkal.
- Hány telephelyen folyik az oktató-nevelő munka?
- Az anyaintézmény maradt a Honvéd utcán. Ennek területén adták át 
2010 szeptemberében a Pálfi István TISZK-et, ahol az oktatás 2011 
szeptemberében kezdődött meg. Ezen kívül van az Eötvös utca, ahol 3 
épületben folyik a tanítás. A Mátyás utcán is van telephelyünk, ahol 

elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. Nem utolsó sorban pedig van a 
város egyetlen megmaradt kollégiuma, az anyaiskolával szemben lévő 
Arany János Kollégium, 100 tanulóval.
- Nem lehet könnyű irányítani egy ekkora intézményt. 
- Valóban nem egyszerű feladat, de talán segítségemre volt az, hogy 
vezetői pályám elején, az első évben, egy kisebb intézményt irányítottam, 
a régi Bessenyeit, ahol magam is matematika-fizika szakos tanár, illetve 
szakközgazdász voltam. Az itt eltöltött évek alatt megismertem az iskolá-
ban folyó munkát, ami nagyban segítette vezetői munkámat a kezdetek-
kor.
- Manapság komoly fenntartások vannak a szakképzéssel kapcsolatban. Ön 
miben látja a szakképzés legnagyobb problémáját?
- A 14 éves tanulók még nem tudják eldönteni, mivel szeretnének később 
foglalkozni, milyen szakma érdekli őket. Így aztán bekerülnek az iskolánk-
ba olyan tanulók is, akiket nem nagyon érdekel sem az elméleti, sem a 
gyakorlati oktatás. Már az általános iskolából olyan hiányos tudással 
érkeznek, hogy nem képesek megfelelni a középiskolai követelményeknek. 
A valós képhez hozzátartozik még az is, hogy a környezetükben nagyon 
sok a hátrányos helyzetű tanuló, akiknél a családi háttér sem megfelelő a 
fejlődésükhöz, ezért igen nagy az iskola és a pedagógus kollégák felelős-
sége a tanulók jövőjének alakításában.
- Milyen szakmákat, szakmacsoportokat kínál az iskola az ide érkezőknek?
- A szakközépiskolában négy szakmacsoportban – oktatási, informatika, 
vendéglátás és rendvédelem – tanulhatnak diákjaink. Ők érettségi után 
intézményünkben szerezhetnek ezekhez a szakmacsoportokhoz illeszkedő 
szakmákat. A szakképzésben pedig igen széles a kínálat: a szakácstól a 
kőműves szakmáig. Fontos megjegyezni, hogy sajátos nevelési igényű 
diákokkal is foglalkozunk.
- Az igazgatónőnek volt-e gyermekkorában kiforrott jövőképe? Tanárként 
képzelte el a jövőjét?
- Igen. Szüleim szintén pedagógusok, abban a szellemben nevelkedtem, s 
tudatosan készültem a pedagógus pályára. Persze, csak a hajdúszobosz-
lói Hőgyes Endre Gimnáziumban töltött évek alatt derült ki, hogy érdeklő-
désem a reáltárgyak felé irányul. Így választottam a matematikát és a 
fizikát, s szereztem középiskolai tanári oklevelet a KLTE Természettudomá-
nyi Karán. Férjemmel is az egyetemen ismerkedtem meg, s vele együtt 
kerültem ki Berettyóújfaluba, az Arany János Gimnáziumba, ahol pályafu-
tásomat kezdtem. Ott tíz évig tanítottam, időközben megszületett Levente 
fiúnk, majd 1998-ban kerültem jelenlegi munkahelyemre, míg férjem 
maradt az Aranyban. Közben képeztem is magam: elvégeztem a 
pénzügyi és számviteli főiskolát, majd a Budapesti Műszaki Egyetem 
közoktatás-vezetői szakán szereztem diplomát.
- Nagy változások előtt áll a köznevelés és a szakképzés. Hogyan sikerül 
megbirkózni az előttük álló feladatokkal?
- A legmeghatározóbb a pedagógus munkájában az, hogy soha ne 
felejtsük el: a legfontosabb cél a jövő generációjának felnevelése, és 
bármilyen változások is jönnek, mindenkinek tenni kell a dolgát, nap, nap 
után. Ebben a napi munkában nagy segítségemre vannak pedagógustár-
saim, vezetőtársaim, és ez az összefogás adja nekünk azt a hitet ahhoz, 
hogy bármilyen változás is jön az intézmény vagy a közoktatás egészé-
ben, meg fogunk vele birkózni                      Kép és szöveg: Nyírő Gizella

„A legfontosabb cél a jövő generációjának felnevelése”  
– interjú Pelyhéné Bartha Irénnel, a Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és 
Arany János Kollégium igazgatójával

 

Március 27-én töltötte 101. életévét Takó 
Sándorné, Szakadát Ilona, volt biharkeresztesi 

lakos. Ebből az alkalomból köszöntötte berettyó-
újfalui otthonában Muraközi István polgármester 

és Nagyné Székely Katalin aljegyző.

A Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. tudomására 
jutott, hogy Berettyóújfaluban számos gépjármű 
tulajdonosnak felajánlottak megvételre HAMIS 
parkolóbérleteket a valós bekerülési árnál kedve-
zőbb árfekvésben! Aki ezeket a bérleteket készíti, 
vagy  megvételre kínálja, valamint,  aki megvásá-
rolja és a gépjárműve szélvédőjére kiragasztja az 
bűncselekményt követ el. A parkoló ellenőrök 
munkájuk során észlelték a hamis bérletek jelenlét-
ét, minden kérdéses gépjárművet regisztráltak és 
eseményenként 6 db fényképet is készítettek.  
2012. március 28-án délelőtt ismeretlen tettesek 
ellen a Berettyóújfalui Rendőrkapitányságon 

feljelentést is tett a Nova Villa 2010 Nonprofit Kft.  
és kérték az ügy kiemelten fontos kezelését.
Az eredeti érvényes bérleteket kizárólag a Nova 
Villa 2010 Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodájá-
ban lehet megvásárolni (4100 Berettyóújfalu, 
Bajcsy-Zs. u. 27.), ahol a bérletet „élesítik”, vagyis a 
rendszerbe regisztrálják. Ügynökök, egyéb megbí-
zottak NEM értékesítik a bérletet. Kizárólag 
regisztrált bérlettel lehet érvényes módon várakoz-
ni a kijelölt fizető parkoló zónákban. Kérünk 
mindenkit, ha az üggyel kapcsolatban bármi 
információja van, értesítse a Berettyóújfalui 
Rendőrkapitányságot, vagy a Nova Villa 2010 
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatát az 
(54) 500-023-as telefonszámon.

HAMIS PARKOLÓBÉRLETEK!
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 Hosszú évek óta nagyon szép hagyomány 
iskolánkban, hogy megrendezzük a Hunyadi-hetet. 
Névadónk előtt tisztelegve február utolsó hetében 
kulturális és sport rendezvényeket szervezünk. Idén 
február 20-24-e között került megrendezésre ez 
az esemény. 

Az „Igazságos” korát rendkívüli könyvtári órák 
keretében jelenítették meg tanulóink. A reneszánsz 
bajvívást jelképezték a délutáni futball, röplabda 
és szivacs kézilabda mérkőzések. 
A következő napon kézműves foglalkozás kereté-
ben farsangi álarcokat és jelmezeket készítettek a 
gyerekek. Előkészülve ezzel a rendezvény 
fénypontját jelentő farsangi ünnepségre. A hét 
közepén – az előzetesen meghirdetett – rajzpá-
lyázat eredményhirdetése zajlott, melynek témája 
Mátyás arckép- és iniciálé készítés volt. Ezt követte 
az alsós „apródok” sor- és váltóversenye. Lelkese-
déssel vetették bele magukat az izmokat megmoz-
gató próbákba. Ezzel egy időben került megren-
dezésre a felsősök számára a „Szeretlek Magyar-
ország!” népszerű televíziós vetélkedő iskolai 
változata. A 3 órás maratoni vetélkedés során 
mind irodalmi, mind népzenei tudásukat megcsil-
logtathatták. Csütörtökön kedves vendégeink 
érkeztek, a Gyermekkert Tagóvoda nagycsoporto-
sait láttuk vendégül a lovagi tornánkon. 10 csapat 
10 állomáson szállhatott versenybe a legjobb 
lovagi cím eléréséért. Igazi bátorságra és 
ügyességre volt szükség a várfal megmászásához, 
a célbadobáshoz, az udvarhölgyek megmentésé-
hez, a mocsárjáráshoz, a lovagláshoz, a középkori 
rímfaragáshoz. Megilletődve tették le esküjüket és 

örömmel fogadták a fakardos lovaggá ütést. 
Pénteken reggel a „Végre felvirradt!" sóhajtással 
érkeztek diákjaink, eljött a farsang napja! A tél 
temetése, a tavasz csalogatása és a vidám, oldott 
szórakozás volt a cél. A sok egyéni jelmezes mellett 
a csoportok néhány perces zenés műsorral kedves-
kedtek a nézőközönségnek. A zsűri finomabbnál 
finomabb tortákkal hálálta meg fáradozásaikat. A 
tombolasorsolás mosolyt is és könnyet is fakasztott, 
attól függően, hogy kinek nem hozott szerencsét 
Fortuna asszonya. A többség elégedetten vetette 
bele magát a délutáni eszem-iszomba. Mi, 
hunyadisok bizton állíthatjuk, hogy voltunk olyan 
zajosak, hogy elűztük a telet. 

A Hunyadi Mátyás Tagiskola nevelőtestülete
 
 

 

A Hunyadi Mátyás Tagiskola Corvinák Alapítványa nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik előző 
évi személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották alapítványunknak. A befolyt összeget az alapítvány 
céljainak megfelelően a gyerekek képességeinek jövőbeni fejlesztésére kívánjuk fordítani.
Erősné Árgyelán Ildikó az alapítvány elnöke

 

  Magyar kultúra napja alkalmából megrende-
zett „Kultúránk gyökerei – Bihar hiedelem és 
mondavilága” c. műveltségi vetélkedő
1. hely: Szima Eszter 5.o., Szász Máté 6.o., 
Tolvaj Petra 6.o., Nagy Martin Gyula 7.o., 
Pintácsi Olivér 7.o.
Sinka István Városi Könyvtár által rendezett 
„Az óperenciás tengeren is túl” c. rajzverseny
3. hely: Csávás Renáta 1.o. 4. hely: Dobi 
Adrienn 4.o.
Országos Szivárvány rajzpályázat
14. hely: Ecsedi Balázs 4.o. 15. hely: Ecsedi 
Bence 4.o.
Arany János Gimnázium levelezős versenyei
- Történelem: 2. hely: Nagy Martin Gyula 7.o. 3. 
hely: Zolnai Csaba 7.o.
- Biológia: 2. hely: Turzó Balázs 8.o.
- Angol : 1. hely: Nagy Martin Gyula 7.o.
Angol Nyelvű Megyei Keresztrejtvényfejtő 
Verseny: 4. hely: Ináncsi Dávid és Nagy Martin 
Gyula 7.o. 
Megyei Bibliaismereti verseny
4. hely: Puskár Renáta és Nagy Martin Gyula 7.o.

Asztalitenisz
Városi: Szabó Dorina 6.o. 1. hely Körzeti: Szabó 
Dorina 6.o. 1. hely
Úszás
Városi diákolimpia:  Borsós Kristóf 8.o. 100 m 
gyors és hát1. hely  Szabó Béla 6.o. 100 m 
gyors 1. hely 50 m hát1. hely Szabó Róbert 3.o.     
50 m mell 1.hely 50 m gyors 2. hely
Megyei diákolimpia: Borsós Kristóf 8.o. 100 m 
hát 1. hely 100 m gyors 2. hely
Falmászás
Országos: Borsós Kristóf 8.o. 6. hely
Városi:  Borsós Kristóf 8.o. 1. hely

 

Versenyeredmények a 
Hunyadi Mátyás Tagiskolában

Arany-bál 
Az Arany János Gimnáziumban minden évben 
megrendezésre kerül az Arany-bál. Ebben az 
évben is a mi osztályunkat, a 12/A osztályt érte az 
a megtiszteltetés, hogy megszervezhettük a bált.
Az Arany-bálra ünnepi színekbe, bordó-aranyba 
öltöztettük a volt Megyeháza Fráter László termét. 
Miután minden vendég elfoglalta a helyét elkezdő-
dött a műsor, amit az Igazgyöngy Alapítvány 
hastánc csoportjának és társastánc csoportjának 
produkciója indított. Utána Hagymási Tamás 
énekelt, majd a földesi Szélrózsa Néptáncegyüttes 
adta elő Szilágysági táncát. Ezután Iliszi Laura és 
Szőke Richárd adott elő zenés produkciót. Ezek 
után a szentpéterszegi néptáncosok tánca fergete-
ges hangulatot teremtett, amit Bene Katalin énekes 
műsora, végül a Lucky Ladies akrobatikus rock and 
rollja tetézett.
A műsorszámok után következett a vacsora, majd a 
tánc, amihez a zenét a Rocco-band együttes 
szolgáltatta. Az est végén a tombolasorsoláson 
rengeteg ajándék került kisorsolásra.
A rendezvényt éjfélkor zártuk, s úgy láttuk, hogy 
mindenki nagyon jól szórakozott. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani szüleinknek, a gimnázium 
valamennyi tanárának, illetve valamennyi vállalko-
zónak. Köszönjük támogatóinknak!
             Madarasi Enikő 12/A

2012. április 30. Nadányi Zoltán 
Művelődési Központ 

19.30  Replace My Heart
20.00  Gikszer
20.45  Szélső Érték
21.30  Hope to Belive
22.15  ABIOCORE búcsúkoncert

2012. május 1. BUSE PÁLYA
6.00 Zenés ébresztő az Ifjúsági Fúvószenekarral
Borsos Lajos emlékére – főzőverseny, kispályás 
labdarúgó bajnokság
10.00-14.00-Arcfestés, gyermek játszóház az 
Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény közreműködésével a Bihari Múzeum 
sátrában.
10.00- Vércukorszint-és vérnyomás mérés 
           a Gróf Tisza István Kórház sátrában
14.00-18.00 – A Bihari Múzeum játékos            
      érdekes feladatokkal várja a látogatókat
12.30 Jó ebédhez szól a nóta- 
          Rácz István műsora
13.30 Eredményhirdetés
14.00 A Berettyóparti Seniorok Tánckara,
        Az Igazgyöngy Művészetoktatási Intézmény       
       tánccsoportjának bemutatója
15.00 A Brémai muzsikusok interaktív  
          bábszínpad- gyerekműsor- 
16.00 Kutya Show- kutyabemutató a 
         debreceni kutyaiskola közreműködésével
17.00 Kódex  élő koncert
18.30 Soltész Rezső nosztalgia műsora
19.30 Marót Viki és a 
          Nova kultúrzenekar műsora
Támogatók:  Berettyóújfalu Város Önkormány-
zata, Gróf Tisza István Kórház, szervező:    
Nova Villa 2010 Nonprofit Kft.

Majálisi programokVégre újra felvirradt!
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Ragyogó napsütés köszöntött legszebb nemzeti 
ünnepünk reggelén hazánkra, így Berettyóújfalura 
is. Az 1848/49-es forradalomról és szabadság-
harcról való megemlékezés a református 
templomban ünnepi istentisztelettel kezdődött, 
melyen igét hirdetett Domahidi Nelli református 
lelkésznő. 
   Március 15-e a magyar nemzet szabadságün-
nepe - kezdte a lelkésznő, majd így folytatta: 
„Ezen az ünnepen lehet és kell arról beszélni, 
hogy jó magyarnak lenni. „Magyarnak lenni 
nem degradáló, nem nacionalizmus, nem előny, 
de nem hátrány, nem dicsőség, de nem szégyen, 
hanem feladat. Isten a történelem folyamán 
megtartotta ezt a népet, nemzetet, és hazát 
adott neki. Miért nehéz mégis arról beszélni, 
hogy magyarnak lenni jó?” – tette fel a kérdést. 
– „Ha a gyökerét keressük, a legmélyebbre 
ható gyökere, hogy a nép elfordult az Istentől. 
Egy nép, egy nemzet megmaradására csak 
akkor van garancia, ha a nép az Istenre tekint. 
A keresztyén ember számára ez a nap, nem 
pusztán egyszerű hazafias ünnep, hanem annál 
sokkal több. A keresztyén emberben mélyen ott 
él a szabadságvágy, mert Isten az 
embert nem szolgaságra, hanem 
szabadságra teremtette. A szabad-
ságot a Szabadító Isten adja. Ezért 
először is jó keresztyénné, hívő 
emberré kell válnunk, mert a jó 
keresztyén ember lehet jó magyar, a 
sorrend megfordítva erőtlen. Igaz ez 
egyénre és népre egyaránt.”
  „A történelem folyamán sokszor 
megszabadította népünket az Isten, 
még egy elbukott szabadságharc 
után megőrizte és kiemelte, de egy 
szempillantás alatt odalett a hála, az 
elégedettség és zúgolódott és elége-
detlenkedett a nép. Mert panaszra mindig van 
ok, nem volt és nem lesz olyan korszak és 
időszak, amikor nem lenne okunk a panaszra. 
De milyen az az ország, nép, egyén, aki csak 
panaszkodni tud, és nem veszi észre, hogy 
mennyi mindenért hálás lehetne.
   A múlt szép, vagyis megszépült idővel.   A jelen 
áldozatot vár és követel tőlünk. Egyre kevesebben 

érzik azt, hogy feladatuk van, feladat, amit Isten 
bízott rájuk. A múlt fontos, fontos, hogy emlékez-
zünk, honnan vezetett, miként szabadított ki minket 
Isten, de a jelen tettre késztet, a jelent mi alakítjuk 
külön-külön, azzal, amit hozzáteszünk, amilyen 
áldozatot vállalunk érte. Ezen az ünnepen is arra 
hívja fel a Szabadító Isten a figyelmünket, hogy 
feladatunk van, melynek elvégzéséhez hitre van 
szükségünk. Hit nélkül nincs a múlt tisztánlátása, 
nincs küldetéstudat, és nincs jövőkép. Mert rendsze-
rek jönnek és mennek, pártok tűnnek fel és tűnnek el 
a politika színterén, ígéretek hangzanak és válnak 
semmissé, elfelejtetté, törvények születnek és 
töröltetnek, de az Isten igéje és ígérete hű, igaz és 
örök, nem változik, mert Isten betartja ígéreteit.  
Nincs számunkra ennél fontosabb bizonyosság és 
tudás. A múlt eseményeire nézve, de a jövőbe 
vezető Istenben bízva ünnepeljünk és éljünk!” 
   A népligeti kopjafánál egybegyűltek előtt ünnepi 
beszédet Muraközi István mondott, aki elöljáróban 
leszögezte: a magyar történelem évszázadai úgy 
alakultak, hogy a magasztos, felemelő pillanatokat 
idővel vereség, fegyverletétel, megszállás és 
megtorlás követte. Ám az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc áldásos hatása a mai napig 
érezhető. Annak idején az ország hosszú 
évszázadok után először, önerejéből, a saját 
területén európai színvonalú hadsereget volt képes 
szervezni, amely kiállta a harcot Európa egyik 
legerősebb hadával szemben, s végül a cári 
Oroszország katonaságát kellett segítségül vívni a 
magyarok legyőzéséhez.

     A továbbiakban a szónok párhuzamot vont 
’48 és napjaink történései között, hiszen ma is 
folyamatos harcot vívunk, csak a csataterek 
helyett a nemzetközi fórumokon és piacokon 
zajlik ez a harc. És ma is vannak olyanok, akik a 
nemzet érdekei elé az idegen hatalom érdekeit 
helyezik, elbújtatva benne saját személyes és 
pártos igényeiket, ezzel is bizonyítva elkötele-
zettségüket – húzta alá. 
   Muraközi István ünnepi beszédében kiemelte 
a márciusi ifjak 12 pontjából az elsőt – Legyen 
béke, szabadság, egyetértés! – amely mintegy 
keretet ad polgári fejlődésünk évtizedeinek, s 
amellyel zárul Magyarország új Alaptörvénye, 
jogrendünk alapja, egyben szerződés a múlt, a 
jelen és a jövő magyarjai között. - Éppen ezért 
kell ma fejet hajtanunk a felelős államférfiak, a 
szabadságot védő tábornokok, tisztek és 
közkatonák előtt, a saját útját választó nemzet 
előtt – hangsúlyozta a polgármester. 
   Beszéde végén Muraközi István azon meggyő-
ződésének adott hangot, miszerint 1848 
forradalma a magyaroké volt és az is marad. Ez 
az egyetlen ünnepünk, amit semmilyen nemzet-
ellenes erő nem tudott kisajátítani, s annak 
ellenére, hogy 1849-ben elbukott, boldog 
ünnepünk. – A mai törvénykezés sem más, mint 

1848 jogfolytonossága, melyből nem 
engedhetünk. Ahhoz, hogy méltó 
örökösei lehessünk 1848/49 szellemi-
ségének, a jogi és piaci csatatereken 
sem tehetjük le a fegyvert. Ugyanarra 
kell törekednünk, mint a márciusi 
ifjaknak, és akkor bárhogy is végződ-
nek a tényleges harcok, az eredmé-
nyek hosszú távon nem maradhatnak 
el – zárta ünnepi beszédét a polgár-
mester. 
  A Bessenyei György Szakközépisko-
la, Szakiskola, Speciális Szakiskola és 
Arany János Kollégium tanulói ünnepi 
műsort adtak elő „Ébreszd fel alvó 

nemzeti lelked!”- címmel.
  Az ünnepi megemlékezés zárásaként az önkor-
mányzat, az intézmények, az egyházak, 
rendvédelmi szervek, a pártok, civil szerveze-
tek, egyesületek képviselői elhelyezték a 
tisztelet koszorúit. A koszorúzás alatt az Ifjúsági 
Fúvószenekar játszott Szilágyi Péter karnagy 
vezényletével.

„Ébreszd fel alvó nemzeti lelkedet!”

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. 
törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskor-
látozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott 
kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) 
gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott 
személyt rendszeresen szállító, vele közös háztar-
tásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, 
vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 
kW teljesítményt el nem érő, nem 
személytaxiként üzemelő személygépkocsija után 
legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a 
mentesség.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közleke-
dési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§ a) pontja 
határozza meg a súlyos mozgáskorlátozott 
személy fogalmát. Az R. 14.§ (4) bekezdése 
szerint a korábban hatályos (164/1995.(XII.27.) 
Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti 
orvosi szakvélemény a hatályossági idején belül, 
de legkésőbb 2012. június 30-áig felhasználható 

a más jogszabályban a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
kormányrendelet alapján megállapított, mozgás-
korlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és 
kedvezmények igazolására.
Ebből következően tehát a súlyos mozgáskorláto-
zott személyre tekintettel 2012. évben a koráb-
biakban „hétpontos” I. fokú Orvosi szakvélemé-
nyen alapuló gépjárműadó fizetés alóli mentes-
ség az igazolás érvényességi idejéig, de 
legkésőbb 2012. június 30. napjáig áll fenn.
Ezt követő határnaptól a mentesség csak abban 
az esetben állapítható meg, ha a kérelmező 
dokumentumokkal igazolja a súlyos mozgáskorlá-
tozott állapot fennállását.
A részletes tájékoztató, amely meghatározza a 
súlyos mozgáskorlátozott személy fogalmát és az 
azt igazoló dokumentumokat a 
www.berettyoujfalu.hu honlapon megtekinthető.

Önkormányzati Adóhatóság

Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjárműadó mentességéről 2012. évtől Berettyóújfalu Város Önkormányzata tisztelettel 
meghívja Önt és kedves barátait a költészet 

napja alkalmából rendezett ünnepségre.
Április 11. (szerda) 14.30 óra

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás
Meghívott vendég:

Kiss Judit Ágnes költő, író
Közreműködnek:

Pércsi Liliána
Fűri Anna előadóművész
Lakatos Antal versmondó
Kocsis Csaba énekmondó

Helyszín:
Nadányi Zoltán egykori lakóháza

Berettyóújfalu, Tavasz körút 1.
A rendezvény háziasszonya:

Dr. Benke Mária
A rendezvény a Szépírók Társaságának 

támogatásával, A Könyv Utóélete program 
keretében valósul meg.

További támogatók: Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata, Projekt Dekor Kft., Nova Villa 

2010 Nonprofit Kft.
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2012. február 4.-én került megrendezésre a VI. 
Sürgősségi Bál. Ahogy a közönség már 
megszokhatta, ismét valamilyen tematika köré 
építettük fel rendezvényünket. Az alkalom 

ebben az esetben a „Magyar-Román Határon 
Átnyúló Kapcsolatok” (Hu-Ro CBC) pályázat 
első berettyóújfalui rendezvénye volt. A délelőt-
ti tudományos rendezvények záróakkordjaként 
került sor a hagyományos, immár nemzetközi 
jótékonysági bálra. A nehéz körülmények és a 
mostoha időjárás ellenére több, mint kettőszáz-
ötvenen váltottak belépőjegyet, és a tombola--
felajánlások száma is meghaladta a százat. Az 
est háziasszonya  Nagyné Bánszky Emese volt, 
aki lendületes előadásmódjával, közvetlenségé-

vel ismét igazi irányítója volt az eseményeknek. 
A zenét újra a Boros-Sarkady-Lefkovics trió 
szolgáltatta.
  A bál Muraközi István polgármester köszöntő-
jét követően a Sürgősségi Ellátásért Alapítvány 

civil segítőinek nyitótáncával kezdődött. A 
csoport először egy spanyol táncot (paso doble) 
adott elő, majd egy lendületes tangóval fejezte 
be az előadást. Ezt követően a Piruett Táncstú-
dió növendékei mutatták be akrobatikus 
elemekre épülő, de komoly szakmai felkészülést 
igazoló táncos produkcióikat.
   A vacsorát követően a tánc vette át a főszere-
pet, mely kisebb megszakításokkal hajnalig 
tartott. Az első komolyabb szünet a tombolahú-
záskor, majd ezt követően az éjféli falatozáskor 

történt. Bármennyi ajándék került is kisorsolásra, 
akadtak, akik nem nyertek, azonban a fergete-
ges hangulat mindenkivel feledtetni tudta ezt a 
kis csalódást. Külföldi vendégeink is két óra körül 
indultak hazafele, igazolva a jó hangulatot.
 Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik 
belépőt, tombolajegyet vásároltak, és tombola 
ajándékot ajánlottak fel részünkre.
  Az alapítvány számára befolyt összeget 
ebben az évben is a betegellátást segítő eszkö-
zök beszerzésére és szakmai továbbképzések 
finanszírozására fordítjuk.

Sürgősségi bál hatodszor

Ismét Élesden
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 
harmadik találkozójához érkeztünk, 2012. március 3-án, Élesden. A 
Gróf Tisza István Kórház előtt várakozott a busz, melynél szép 
számmal gyülekeztek az orvosok és szakdolgozók. Gyönyörű napsü-
téses időben utaztunk. Megérkezésünkkor már vártak minket az 
élesdi Kórház képviselői, Dr. Szász Tünde orvos-igazgató vezetésé-
vel. A csapatunk kettévált, hiszen most is két szekcióban zajlott a 
tanácskozás. A mai téma a sebészeti ellátás volt. A szakdolgozói 
szekció a Polgármesteri Hivatal nagytermében folyt, ahol a 
berettyóújfalui Kórház részéről Magyar Imréné, a sebészeti osztály 
főnővére és Nagy Zsoltné szakápoló tartott érdekes előadást. Az 
orvosi szekció az élesdi Könyvtár nagytermében Dr. Kóti Csaba 
osztályvezető főorvos előadásával kezdődött, majd Dr. Szabó 
Árpád főorvos tartott igen színvonalas, hasznos információkat tartal-
mazó előadást. Mindkét helyszínen a partner-kórház orvosainak 
illetve szakdolgozóinak előadásaival folytatódott a program. A 
nyelvi nehézségek áthidalása ismét szinkrontolmács berendezés 
segítségével oldódott meg. A szakmai program befejeztével az 
érdeklődők megnézhették a Kórházat, majd egy kellemes hangulatú 
vendéglátással zárult a nap, ahol a finom ételek elfogyasztása 
közben helyi néptáncos gyerekek műsorában gyönyörködhettünk. A 
következő találkozó 2012. április 21.-én lesz, Élesden.

A Gróf Tisza István Kórház Műszerezettségé-
nek Javításáért Alapítvány közhasznú 
szervezet 2010. évi tevékenységének 
legfontosabb adatai:
Előző évről pénzmaradvány 3.196.940 Ft
Tárgyévi bevételek 613.876 Ft
Ebből Szja 1 %-a 587.973 Ft
Tárgyévi kiadás 1.632.910 Ft
Ebből támogatás 1.603.666 Ft
Záró pénzkészlet 2.177.906 Ft
Az Szja támogatás 1.503.916 Ft műszerbe-
szerzés céljára átutalásra került a Gróf Tisza 
István Kórház számlájára.
Köszönjük támogatóinknak, hogy adományaik-
kal segítették alapítványi célunk 
megvalósítását

Szemes Imréné, a kuratórium elnöke

Uniós támogatásból napenergia alapú villamos energia termelés kiépíté-
se a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházban
Berettyóújfaluban, a Gróf Tisza István Kórház több mint 55 millió forint 
uniós támogatást nyert a „Megújuló energia alapú villamos energia, 
kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés” című pályá-
zati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 65 millió forintos összkölt-
ségvetést meghaladó beruházás környezeti hatásterülete nemcsak a 
berettyóújfalui kórházra, alkalmazottaira, látogatóira terjed ki, hanem 
az egész ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességé-
nek javítását, a környezeti állapot megőrzését szolgálja.
A Gróf Tisza István Kórház által elnyert pályázat az unió támogatásával 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, 
amely lehetővé teszi a kórház épületeiben napenergia alapú – 
fotovoltaikus – rendszer kiépítését. A projekt célja az intézmény villamos 
energia igényének részleges kiváltása, megújuló energiaforrás alkalma-
zásával.
A kivitelezés 2012. március 01-én kezdődött el. A létesítendő napelem 
csoportok 1 db épületegyüttesen, a Röntgen és a Labor épületén lesznek 
elhelyezve. A projekt várható befejezési időpontja 2012. augusztus 31. 
A beruházás egyszerre valósítja meg az Európai Unió, Magyarország, 
valamint a Gróf Tisza István Kórház fenntartható fejlődés környezeti- és 
természetvédelmi céljait összehangolva a helyi gazdasági és társadalmi 
elvárásokkal.
A Gróf Tisza István Kórházról és a folyamatban lévő fejlesztésekről 
bővebb információt a www.berettyokorhaz.hu oldalon olvashatnak.

Gróf Tisza István Kórház
4100 Berettyóújfalu Orbán B. tér 1. sz.
E-mail: titkarsag@berettyokorhaz.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

fotó: berettyóhir.hu

  EGÉSZSÉGÜGY6



  

Mint minden évben, idén is elkészítette elmúlt 
évről szóló beszámolóját a Berettyóújfalui 
Polgárőrség elnöke, a tavaly megválasztott 
Mazács Ferenc.
   A beszámolóból kiderül: fő célkitűzésük 
továbbra is a bűnmegelőzés, a közrend 
nyugalmának fokozása, a bűnelkövetések és 
szabálysértések megakadályozása, 
visszaszorítása. Szintén elsődleges feladatuk a 
több éve elindított iskolák előtti posztos 
polgárőri szolgálat ellátása tanítása napokon. 
Ennek köszönhető, hogy gyalogos személyi sérülés nem történt az adott 
időben és helyszíneken.
  A rendőrséggel való munkakapcsolatuk tovább erősödött, számos közös 
akcióban láttak el szolgálatot. 
Az önkormányzat által szervezett eseményeken, mint segítők vettek részt: 
biztosították a helyszínt, őrizték a színpadot. Két alkalommal szemétszedési 
akciót szerveztek. A rendőrséggel és az önkormányzattal közösen 
adománygyűjtési akcióban is részt vettek.
  Az új elnökség megszervezte és lebonyolította az államilag megkövetelt          

    szakvizsgát az aktív polgárőrök számára, akik Dr. Bíró 
Gyula vizsgabiztos előtt tették le azt.
  Nádudvaron, a megyei polgárőrnapon, szinte teljes 
létszámmal részt vettek az újfalui polgárőrök, akik 
büszkén adták át a vándorzászlót a sárrétieknek. 
Azon a napon szinte minden kategóriában első 
helyezést nyertek az újfalui polgárőrök – derült ki a 
beszámolóból. Mindezt betetézte az Országos 
Polgárőr Szövetség elismerése október 23-án, amikor 
is az Év Polgárőr Egyesülete díjat vehették át a 
fővárosban. Az elnöki beszámoló havi lebontásban 
tartalmazza az ellátott szolgálati órák számát, mely 
összességében megközelítette az 1700 órát.
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Kemény telünk volt, rendkívüli hideggel és 
rekordmennyiségű hóval. Milyen hatással volt a 
mezőgazdaságra, hogyan vészelte át az őszi 
vetés, milyenek a kilátások? – fordultunk Faragó 
Péter kamarai tanácsadóhoz.
  - Őszi, koratéli kedvezőtlen időjárási viszonyok 
közepette mentünk neki a télnek. Száraz őszünk 
volt, ami egészen februárig tartott. Nem volt 
hótakaró, ellenben száraz hideg volt. A növény-
termelés szempontjából ez kedvezőtlenül hatott 
az őszi vetésre. A repce szinte lenullázta magát: 
vagy ki sem kelt, vagy gyenge állapotban ment 
neki a télnek. Az őszi kalászosok viszonylag 

többet bírnak, s azt remélhetjük, hogy azokban 
nem lesz nagyobb kár. A tél sem volt kedvező, 
későn jött a csapadék hó formájában, február 
elején. Valamennyit javított a helyzeten a 
lehullott hó, ennek ellenére nem fordult meg a 
csapadékhiányos állapot, tulajdonképpen most is 
vészesen aszályos jellegű az időjárás. 30-60 mm 
csapadék kellene egy hónapon belül a tavaszi 
vetés magágy előkészítéséhez. A magágy 
előkészítés komoly munkát, energia befektetést 
igényel, ami költségnövekedéssel jár. Az őszi 
szántások elmunkálása zajlik most: szükség 
szerinti tárcsázás, simítás, boronálás, illetve 
kombinátorozás. 
 A korai növények – borsó – vetése 
megkezdődött, majd a napraforgó és kukorica 
következik. 
  Rövidesen kezdődik a területalapú támogatá-
sok igénylése. A rendelet erre vonatkozóan még 
nem jelent meg, de húsvét környékén már 
bizonyára elkezdhetjük az igénylések átvételét. 
Ennek feltétele az őstermelői igazolványok 
érvényesítése, ha még nem történt meg – mondta 
el az agrárszakember.

Harminc-hatvan milliméter csapadék kellene!

Horvátország
   Az Európai Unió támogatásával a testvérvá-
rosi hálózatok kialakítására elnyert pályázat 
harmadik, utolsó állomásaként Horvátország-
ban, Novigrad városban került sor 2012. 
március 23-24-én konferencia  megrendezésé-
re, ”A víz, mint környezeti, természeti érték” 
mottóval. Novigrad az Isztriai félszigeten , a 
Szlovén határtól kb. 30 km-re fekvő tengerpar-

ti, kb. 4.500 lakosú kisváros, elsősorban az 
idegenforgalomból él.
   A rendezvény első napján tartott konferencián 
Pálfi Anikó alpolgármester asszony üdvözölte 
városunk nevében a résztvevőket, majd Hegedűs 
Zoltán, a Bihari Természetbarát Egyesület Elnöke 
tartotta meg angol nyelvű prezentációját,” Egy 
cseppnyi vízben a Bihar-Sárréten” címmel. A 
Bihar-Sárrét madár- és növényvilágát is bemutató 
előadást a  hallgatóság különösen nagy tapssal 
értékelte. A délelőtti konferenciát workshop 
követte, ahol mind a hat országból résztvevő 
delegáció tagjai számára feladat volt, hogy 
kis(10 fős, vegyes) csoportokban dolgozzák ki, 
milyen területen, hogyan tudnának együttműködni 
a pályázat lezárulta után is a résztvevő városok-
kal. Nagy öröm volt számunkra, hogy a Berettyó-
újfaluban tartott konferenciára most is jó szívvel 
emlékeztek a nálunk itt járt delegációtagok.

Délután a jelenlévő 8 város (Sacile, Brugnera, 
Porcia, La Réole, Spittal an der Drau, Novigrad, 
Margitta, Berettyóújfalu) polgármesterei, illetve 
alpolgármesterei külön bizottsági ülésen értékel-
ték és összegezték a workshopon felmerült, a 
települések  közötti együttműködési lehetősége-
ket és mindannyian úgy döntöttek, hogy aláírnak 
egy úgynevezett “Egyetértési Nyilatkozat”-ot 
városaik további közös együttműködéséről,a 
további közös pályázati lehetőségek és a 
városlakók, elsősorban a fiatalok közötti 
kapcsolatok kiépítésének előmozdításáról.
  A második napon került sor a Nyilatkozat 
bemutatására, továbbá annak ünnepélyes 
aláírására. Ezt követően ellátogattunk a Quieto 
folyó torkolatán lévő Antenal nevű madárrezer-
vátumba, majd ebéd után elbúcsúztunk.
   A pályázatról és az abban résztvevő városok-
ról az érdeklődők a www.welcome-water.eu 
honlapon tájékozódhatnak.               
                          Nagyné Székely Katalin
                 aljegyző, a projekt magyar felelőse

A víz, mint városokat összekötő elem

Szakvizsgázott polgárőrök látnak el szolgálatot

FELHÍVÁS
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
tájékoztatja a lakosságot, hogy 2012. május 5-re (szombat)

LOMTALANÍTÁST SZERVEZ
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy május 5-én a gyűjtőjáratok elhaladása után 

kihelyezett hulladékokat az Önkormányzat nem szállítja illetve nem 
szállíttatja el. Ezek elhelyezéséről ártalmatlanításáról, a tulajdonosának 

kötelessége gondoskodni.
További információk: www.berettyoujfalu.hu
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A Nemzetközi Nőnap előestéjén a Berettyó-parti 
Nyugdíjas Egyesület tavaszváró műsorral adózott 
hölgytagjainak a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ színháztermében.

  Pikó Gyuláné egyesületi elnök meleg szavak-
kal köszöntötte elsősorban a hölgyeket, de 
azokat a meghívottakat is, akit megtisztelték 
jelenlétükkel az ünnepet: Dr. Vitányi István 

országgyűlési képviselőt és Muraközi István 
polgármestert. A Széchenyi István Tagiskola 3. 
és 4. osztályos tanulóiból összeállt csoport – 
Majoros Istvánné tanárnő vezetésével – tavasz-
váró műsort adott elő, majd a város zeneisko-
lájának növendékei – Lisztes Sándor, Kecskeméti 
István és Kövér Gergő – meglepetésműsorral 
rukkoltak elő, Tóth Gyula zenetanár felkészíté-
sével. Kalmár Dezsőné Erzsike néni, egyesületi 
tag, pedig Tóth Endre: Asszonyok, gyönge nők 
című versét olvasta fel. Nagyné Kapás Júlia azt 
a magyar nótát énekelte el, amellyel a kabai 
nótaéneklési versenyen is részt vesz. 
  Vitányi István köszöntőjében emlékeztetett 
arra, hogy a női egyenjogúságért folytatott 
harc vívmánya a nemzetközi nőnap, ám nemcsak 
ezen a napon, hanem az év hétköznapjain is 
figyelemmel, tisztelettel és szeretettel kell 
lennünk a hölgyek iránt. 
   Muraközi István felszólalásában bejelentette: 
évek óta mindig nagy örömmel vesz részt a 
nyugdíjasok nőnapi rendezvényén, melyre most 

egy Márai Sándor idézettel készült. „Vannak 
nők, akik állandóan szolgálnak: egy férfit, egy 
családot, egy zárdát, egy gyermeket. Ezek a 
nők csendesek. Mindazt, ami az életben nélkülö-
zhetetlen, ők végzik. Munkájuk zajtalan. Nem 
alakítanak egyesületeket: pelenkát mosnak, 
vagy a szárítókamrában, forró levegőben 
vasalnak, augusztusban, amikor a bőr kipállik, a 
gyümölcs aszalt lesz a fákon, a kutyák az ágy 
alá bújnak.” A továbbiakban a polgármester 
bejelentette: ezen a napon egy magára valamit 
is adó férfi megköszöni a nők szolgálatát, ami a 
munkahelyi műszak után otthon is folytatódik. 
Közölte még Muraközi István a jelenlévőkkel 
annak a kutatásnak az eredményét, mely szerint 
a házasságban élő férfiak életkilátásai jobbak, 
mint az egyedülállóké. Azt kívánta, 
ünnepeljenek még sokáig együtt!
   A városvezető és a honatya egy-egy szál 
tulipánnal köszöntötte a hölgyeket, majd a finom 
vacsora elfogyasztása után mulatozás vette 
kezdetét.

 Az Európai Unióból vetélkedtek
  Alig öt hete hirdette meg a Sinka István Városi Könyvtár az „Együtt Európá-
ban” vetélkedőt, s március 21-én már eredményt is hirdettek a könyvtár 
olvasótermében.
  Az eredményhirdetésen és díjátadón nemcsak a vetélkedő résztvevői és a 
könyvtár dolgozói voltak jelen, hanem felolvasást tartott Nagy Zsigmond, a 
Bessenyei György Szakközépiskola tanára is, majd Vezendiné Borbély Margit 
szólt az immár hatodik alkalommal megrendezett vetélkedőről. Mint mondta, 
korábban az Unió létrejöttéről, az intézményrendszeréről, az uniós tagálla- 
mok irodalmáról, képzőművészetéről, zenéjéről, hazánkról, az újonnan 
csatlakozott országokról tettek fel kérdéseket, de szerepeltek Biharral 
kapcsolatos témakörök is. A mostani kérdések összeállításánál arra töreked-
tek, hogy olyan ismeretekre terjedjenek ki azok, amelyek korábban nem 
szerepeltek. Volt totó az EU-ról, Magyarország soros elnökségéről, a 
Duna-Régió stratégiájáról, illetve az olimpia évében a bihari olimpikonokat 
emelték ki. 
   A vetélkedő sikeres volt, hiszen az 50 jelentkezőből 43-an adták be a 
feladatlapokat: 26 felnőtt olvasó és 17 diák. Három pályázó maximális 
pontszámot ért el. Örömteli, hogy Magyarhomorogról is voltak versenyzők – 
mondta el Vezendiné.

   A vetélkedőt Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő is értékelte, aki 
bejelentette: immár hatodik alkalommal csöppent bele a ceremóniába, hiszen 
a legszakavatottabb a térség első európai parlamenti képviselője lett volna, 
ám Pálfi István tragikusan fiatalon hunyt el. A honatya szerint a vetélkedő arra 
késztette a benne résztvevőket, hogy kutakodjanak az erős Európa történel-
mében, az viszont sajnálatos, hogy 
csökkent a számuk. Elégedettségre ad 
viszont okot az, hogy valamennyi 
korosztály képviseltette magát, sőt, 
voltak családok is, melyek vállalták a 
közös megmérettetést. – Mindenki 
győztes, hiszen hasznos ismeretekkel 
gazdagodtak – szögezte le Vitányi 
István, majd átnyújtotta az emléklapo-
kat és ajándékcsomagokat a verseny-
zőknek.
   Felnőtt kategóriában első helyezett 
lett Kiss Katalin, Kiss Sándorné és 
Turbucz Annamária. Második Major 
László, harmadik Nagy Lajosné.
    A középiskolások közül első Kuti 
Dorisz, második Nagy Patrik, harma-

Katus Attila mozgatta meg a diákokat
 Az „Éljünk egészségesen!” címet viselő program keretében a Bihari 
kistérség 29 településének vállalkozó kedvű felsősei izgalommal várták 
Katus Attila életmód-tanácsadót, aerobic-világbajnokot, hogy egy jót 
mozogjanak a Pálfi István Rendezvénycsarnokban.

A közvetlen modorú, 
humoros fellépésű 
„tanár bácsi” azon 
elismerésének adott 
hangot, miszerint 
sok helyen megfor-
dul szerte az 
országban, de ilyen 
impozáns helyen, 
mint amilyen a 
sportcsarnok, ritkán. 
Majd részletesen 

ismertette a sportnak az egész személyiségre kiható fontosságát. Mint 
fogalmazott, aki gyermekkorától a számítógép mellett görnyed, az 
21 éves korában elindul az öregedés útján: itt fáj, ott fáj, kedvetlen, 
sikertelen, orvostól orvosig jár. Aki viszont gyermekkorától sportol, az 
sokkal többre képes: annak jobb a testtartása, van kiállása, energiá-
ja, életkedve, önbizalma. Mindenre kell időt szakítani – bulira, 
tanulásra, sportra – ám a legfontosabb a szorgalom, ami segít a célok 
elérésében – hívta fel a figyelmét a diákoknak, majd szólt még a 
helyes táplálkozásról, végül következett egy kiadós mozgás.
 

Lapozd a világot!
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár nyertes pályázatának rendezvé-
nyeihez csatlakozva a Márai-program keretében látogatott el március 
19-én Berettyóújfaluba a Sinka István Városi Könyvtár Gyermekkönyvtá-
rába Lackfi János költő, író, műfordító, újságíró és Nyugat-kutató. Vidám-
ságával, tréfáival, humorral fűszerezett válaszaival mosolyt csalt gyerek 
és felnőtt arcára egyaránt. A rendezvény a Karácsonyi vándorok elneve-
zésű mesekötet Lapozd a világot! című meséjével vette kezdetét 
Vezendiné Borbély Margit előadásában. Ezt követően gyermekkoráról, 
munkájáról „faggattuk” a költőt, aki elárulta, hogy eleven gyerek volt, s 
mindig meg tudta védeni magát. Ilyenkor alkalmazta a cselgáncstudomá-
nyát, mellyel cselgáncsot oktató édesapja - aki szintén költő - ismertette 
meg. Az írás – olvasás nagyon is jelen volt a gyermekkorában. Nagy 
kézügyességét dicsérik otthonában a saját készítésű bútorok, tárgyak. 
Szülei nagy gondot fordítottak arra, hogy fiuk ne kanászodjon el. Túlélő-
készletként raktározta el magában az illemszabályokat. Meglepődött, 
ugyanakkor örömmel fogadta, amikor a Hunyadi Mátyás Tagiskola 
diákjainak közreműködésével „vizsgáztattuk”. Az intézmény negyedik 
osztályos tanulói Vaskó Miklósné Zsó néni irányításával ismerkedtek meg A 
részeg elefánt című verseskötettel, melynek tíz verséhez készítettek 
egy-egy illusztrációt. Ezeket a költőnek fel kellett ismernie. Bizony nem 
mindet sikerült azonosítania! (A hiba nem a rajzokban volt.) Megnevettette 
a jelen lévőket az Apám kakasa című vers is, mely Petőfi Sándor Anyám 
tyúkja című versének XXI. századi változata. Az oldott hangulatban 
záporoztak a gyerekek által feltett kérdések.                  Lackó Györgyné   

Nőnapoztak a nyugdíjasok
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 2012. március 28.-án az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatalban került sor a területi 
ellátási kötelezettséggel kapcsolatos tárgyalá-
sokra. Ez a lépés mintegy lezárta a fekvőbe-
teg-struktúra átalakítását. Ennek lépései, a 
következők voltak:
Kormánydöntés született többek között az 
egészségügyi intézmények állami kézbe történő 
vételéről.
  A folyamat levezénylését, és a későbbi 
fenntartó szerepét a GYEMSZI kapta.
 Adatgyűjtés, és szigorúan szakmai elemzést 
követően a szakmai kollégiumok döntöttek az 
egyes szakmák szükségleteinek meghatározásá-
ról, valamint minden intézmény minden osztályát 
besorolták valamely progresszivitási szintre.
  Ezt az eredményt a GYEMSZI-nek visszaküldték, 
és a fenti szervezet ezt automatikusan átvezette 
az új struktúrába. Erről az intézményekkel egyen-
ként tárgyaltak, majd a kifogásokat ismét a 
szakmai kollégiumok elé terjesztették. Az 
eredményt kiközölték az intézetekkel, valamint 
az OTH-van, mely szervezetnek a területi ellátási 
kötelezettséget (TEK) kellett kialakítania a 
szakmai kollégiumok döntése alapján.
  Mivel a szakmai kollégiumok döntése alapján 
egyes szakmákban az 1-es progresszivitási 
szintbe sorolt ellátóknál (ez megfelel a korábbi 
„városi, ill. területi kórház” besorolásnak!) nem 
indokolt a fekvő háttér, mivel az itt engedélye-
zett beavatkozásokat ambuláns (járó), illetve 
egy-napos-ellátás formában el lehet látni – 
ilyen pl. az urológia és a szemészet szakma -, 
vagy azért, mert a szinthez tartozó betegség-
csoportokat más osztály keretében lehet kezelni 
- ilyen jelen esetben a tüdőgyógyászat, mely 
betegeinek 90%-át általános belgyógyászaton 
kezelhetőnek ítélt a szakmai kollégium -.
  A fentiek alapján a Gróf Tisza István Kórház új 
ágystruktúrája a következőképpen alakul, a 
jelen tervek szerint 2012. június 1-től:
Új szakmanév Ágyszám (2012)
Belgyógyászat 55
Gasztroenterológia 20
Sebészet 30

Szülészet 15
Nőgyógyászat 10
Csecsemő- és gyermekgyógyászat 34
Fül-orr-gégegyógyászat 10
Neurológia 32
Traumatológia 32
Intenzív ellátás 8
Pszichiátria 58
Sürgősségi betegellátó egységben 
szervezett szakellátás   4
 
  Mint látható, jelen táblázatban nem szerepel 
osztályként az urológia és szemészet, valamint a 
tüdőgyógyászat. Az első kettő járó szakambu-
lancia és egy-napos-ellátás formájában, illetve 
a fekvő igénye a sebészeti osztályhoz integrált 
mátrix-jellegű rendszerben fog működni. Ezt a 
2x16 aktív ágyat az intézettől elvonták. A 
tüdőosztály 20 ágyát nem vette el a döntésho-
zó, hanem a belgyógyászathoz sorolta, a 
fentebb említett szakmai szempontok alapján. 
Ezzel ugyan lényegében megszűnt a 
„tüdőgyógyászat osztály”, azonban a belgyó-
gyászat részlegeként, változatlan személyzettel 
és helyen tovább funkcionál, minimális szakmai 
változás mellett. Ugyancsak látható, hogy a 
fül-orr-gégészet is csökkent 6 ággyal. Ennek az 
indoka, hogy a jelentett esetek egy jelentősnek 
mondható részét ebben az esetben is 
egy-napos-ellátás formájában lehet (és kell a 
továbbiakban) végezni, és az ágyszám-elvonás 
ennek az arányában történt. Így összességében 
Intézetünktől 38 aktív ágyat vontak el. A 
szakmai kollégium támagatása mellett viszont 
kialakításra került egy 20 ágyas 
gasztroenterológiai részleg, szintén a belgyó-
gyászat keretein belül.
    A tárgyalások során kértük, és természetesen 
a későbbiekben is kérjük, hogy az Intézeti TVK 
ne csökkenjen, hiszen a feladat mennyisége 
lényegében változatlan marad. Szintén kértük, 
illetve kérjük, hogy az elvont aktív ágyak helyett 
krónikus ágyakat kapjunk, hiszen azokat 
jelenleg is 99%-os kihasználtsággal működtet-
jük. Ebben az esetben örvendetes lépést sikerült 

már tennünk: a Kenézy Kórházzal kötött megál-
lapodás alapján a volt megyei Kórház részünk-
re minden ellenszolgáltatás nélkül felajánlotta 
25 krónikus ágyát működtetésre. Ez a megálla-
podás tegnap az OTH Főigazgatójához is el lett 
juttatva, így reményeink szerint ennek az 
átcsoportosításnak akadálya nem lesz! Így 
viszont Kórházunk ágyszáma jelen állás szerint 
„csupán” 13 ággyal csökken, mely szerintünk 
kezelhető és elfogadható!
 Területi ellátási kötelezettség. A jövőben a 
püspökladányi kistérség pár települése 
(P.ladány, és Szerep, valamint néhány szakma 
vonatkozásában Sárrétudvari) a karcagi 
kórházhoz tartozik majd. Ide került viszont a 
derecskei kistérség teljes egészében, így az 
elvesztett lakosságszámot bővebben pótolta a 
döntéshozó. 
  A krónikus és járó ellátásról az ősz folyamán 
fog döntés születni, ezt még nem érintették a 
tárgyalások.
  Összességében elmondható, hogy a területünk-
höz tartozó lakosok az átalakításból csupán 
annyit fognak érezni, hogy a szemészet és 
urológia szakmáknak nincs önálló osztályuk, 
hanem szükség esetén a sebészet osztályon 
kerülnek elhelyezésre. Ezt a minimális kényel-
metlenséget azonban reményeink szerint 
feledteti az a tény, hogy Kórházunk továbbra is 
működhet, lényegében változatlan formában!
2012. március 29.
 Dr. Muraközi Zoltán főigazgató

Korábbi lapszámainkból értesülhettek olvasóink, 
hogy Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
eredményesen pályázott a „Struktúraváltozta-
tást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvő-
beteg-szakellátásban” című pályázati kiíráson, 
és nyert el 2.200.216.210 forint Európai Uniós 
támogatást „A berettyóújfalui Gróf Tisza István 
Kórház korszerűsítése” című projekt megvalósí-
tására. A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0018 azono-
sító számú pályázat teljes elszámolható költsé-
ge 2.444.684.678 forint, a támogatási intenzi-
tás 90%.
A munkaterület az elmúlt év novemberében 
került átadásra. A kivitelezési munkák az ott 
lévő fák kivágásával, valamint az épület kontúr-
jának körbeásásával kezdődtek. Az alapok 
ásása során nem várt akadályba ütköztek, mert 
erős- és gyengeáramú – régi terveken meg nem 
jelenő – kábeleket találtak. A műszaki ellenőr 
ekkor leállította az építkezést, s csak a vizsgála-
tok lezárása után láthattak hozzá újra. Sajnos a 

februári -10 C fokos átlaghőmérséklet újabb 
két hét kényszerpihenőt eredményezett. A 
tavasz beköszöntével azonban gőzerővel 
folytatódott a munka. Készen van a munkaterü-
leten kívüli ivó –és csapadékvíz kiváltás. 
Elkészült a pinceszinti szerkezet, jelenleg a 
földszinti vasbeton falak és pillérek készülnek. 
Folynak a gépészeti csövezések, a szerkezeti 
villámvédelem kiépítése és a földvisszatöltés. 
Mondhatjuk, hogy a beruházás látványos 
szakaszba érkezett, a szemünk előtt „nő ki a 
földből” a négyszintes új technológiai tömb. 
Az új épület várhatóan ez év őszére készül el, 
melynek következtében rövidülnek a műtétes 
betegutak, a steril eszközök rövid úton a legna-
gyobb felhasználó, a műtőbe történő biztonsá-
gos szállítása révén költséghatékonyabb 
gazdálkodás alakul ki. A közvetlenül a műtők 
mellett kialakításra kerülő ébredő-megfigyelő 
helyiség működésével nő a betegbiztonság, az 
eddig „szétszórtan” elhelyezkedő műtőkapaci-

tás egy helyre történő telepítésével a humán és 
műszer-erőforrások ésszerű kihasználása 
eredményes betegellátást és korszerű kórház-
üzem kialakulását biztosítja.
A projekt az Európai Unió finanszírozásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg. 

Elkezdődött a berettyóújfalui Gróf  Tisza István Kórház korszerűsítése

A berettyóújfalui Gróf  Tisza István Kórház helyzete a struktúra-átalakitás tükrében.

A Tájak Korok Múzeumok Egyesület Berettyóújfalui 
Tagcsoportja megalakulásának 20 évfordulója 
alkalmából ebben az évben (április és október hónap 
között) 5 alkalommal szervez 1 napos emléktúrát a 
tagcsoport elhunyt tagjainak tiszteletére.
Az I. emléktúra 2012. április 22-én (vasárnap) 
Kunsági túra néven indul Bácsi Sándor elnök, Molnár 
Ernő elnök, Czecze Lászlóné és dr. Vilistein József 
alapító tagok emlékére.

Portörő Miklós tagcsoportvezető

(x)
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 Változások a Tigáz személyes 
ügyfélszolgálatánál

A Tigáz Zrt. folyamatosan nyomon követi ügyfelei 
igényeinek változását a személyes, telefonos és 
elektronikus ügyfél kiszolgálási területeken 
egyaránt. A forgalmi adatok egyértelműen azt 
mutatják, hogy az ügyintézés folyamatosan áttere-
lődik a telefonos és elektronikus lehetőségekre, 
melyek kényelmi szempontok alapján egyre 
népszerűbbek a felhasználók körében. Ami nem 
meglepő, hiszen a telefonos lefedettség, internetes 
elérés ma már szinte minden felhasználó számára 
elérhető, költség szempontjából pedig kedvezőbb 
a személyes (utazással, idővel) járó ügyintézésnél. 
A Tigáz Zrt. korszerű online kiszolgálást biztosít, 
emellett felkészült munkatársak segítik a telefonos 
ügyintézést.
  A megváltozott felhasználói ügyintézési prefe-
renciákhoz igazodva a Tigáz Zrt. 2012. április 
1-től Hajdú-Bihar megyében nem üzemelteti 
tovább berettyóújfalui és hajdúhadházi fiókiro-
dáit. Ezekben az ügyfélszolgálati irodákban 
2012. április 1-től személyes ügyintézésre nem 
lesz mód, de a Tigáz Zrt. minden egyéb ügyfél-
szolgálati elérhetőségein továbbra is változat-
lanul áll ügyfelei rendelkezésére.
E változások mellett a Társaság folyamatosan 
fejleszti elektronikus és telefonos, valamint 
háttérirodai (nem személyes ügyfélkiszolgálás, 
hanem az ügyeket feldolgozó) kapacitásait.
A Tigáz Zrt. ügyfélszolgálati elérhetőségei:
e-mail: ugyfelszolgalat@tigaz.hu
honlap és online ügyfélszolgálat: www.tigaz.hu
levelezési cím: Tigáz Zrt., 4400 Nyíregyháza, 
Debreceni út 102.
 telefon: 06 (80) 333-338 (mérőállás közlése)
             06 (40) 333-338 (általános ügyintézés)
      fax: 06 (42) 597-531

Horváth Zoltán: Meglepődtem, mert most tudtam meg, hogy bezár az iroda. Két-háromhavonta fordultam meg 
itt. A jövőben, ha telefonon leszünk kénytelenek intézni ügyes-bajos dolgainkat, Beethoven-összest is végighall-
gathatjuk, mire az ügyintézőhöz kapcsol a központ. Azt még nem tudom, hogyan fogom intézni a jövőben a 
gázszolgáltatóval kapcsolatos ügyeimet. 
Vaszkó Zoltán: Abszurdum, hogy be kell menni Debrecenbe, vagy Hajdúszoboszlóra, ami időkiesés, rámegy az 
egész napom, nem beszélve az anyagiakról. Megszoktuk, hogy helyben, kényelmesen intézhettük ügyeinket 
ebben az irodában.

 

Mi a véleménye arról, hogy bezár a TIGÁZ térségi irodája? 

Szabóné Dózsa Edit: A hónap 
közepén értesültem a bezárásról, 
ami engem hátrányosan érint. 
Nekem minden hónapban 
személyesen kellett itt megjelennem, 
amikor is új számlát állítottak ki a 
lakásfenntartási támogatással 
csökkentett összeg után, a ténylege-
sen fizetendő összegről. Tapaszta-
lataim – minden ügyfélfogadási 
napon tele volt a folyosó – nem 
indokolják az iroda bezárását.

Pap Zoltán: A szomszédos irodában 
dolgozom. Ma egy idős hölgy 
elmondta, hogy neki se telefonja, se 
internete – azt se tudja, mi fán 
terem az – megoldhatatlan feladat 
elé állítja a Hajdúszoboszlóra való 
átjárás. A mintegy 100 kilométer 
anyagilag is megterhelő részemre. 
Érthetetlen számomra, hogy egy 
ekkora városban és vonzáskörzeté-
ben, miért nem biztosít ügyfélszol-
gálatot a TIGÁZ.

Bíró Judit: Bezár az iroda?! Én még 
nem is hallottam erről, hozzánk még 
nem érkezett hír a bezárásról.  Nem 
örülök neki, ugyanis minden 
hónapban fogyasztás után fizetünk, 
amit személyesen intéztünk eddig. 
Sajnos, mi sem telefonnal, sem 
internettel nem rendelkezünk. Így 
aztán nem vagyunk felkészülve és 
fogalmam sincs, hogyan fogjuk 
intézni a jövőben a gázszolgáltató-
nál az ügyeinket.

TÁJÉKOZTATÁS
az óvodai felvételről

Tisztelt Szülők!

A közoktatási törvényben foglaltak szerint az 
óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján 
történik. 
A gyermek, - ha e törvény másképp nem rendel-
kezik - abban az évben, amelyben ötödik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt 
venni. 
Az óvodások jelentkezése és beíratása:
A gyermekek óvodába történő jelentkezésére 
2012. április 10-11-12-én kerül sor. A jelentke-
zéskor, a szülő az óvodában személyesen nyilvá-
nítja ki szándékát gyermeke óvodába történő 
felvételéről. A gyermekek felvételéről az óvoda 
vezetője dönt. Az óvodavezető  döntéséről 2012. 
április 20-ig határozat formájában postai úton 
értesíti az óvodás gyermek szülejét. Amennyiben 
a szülő nem ért egyet az óvodavezető döntésével 
fellebbezéssel élhet, amelyet a település jegyző-
jéhez kell benyújtania. 
Berettyóújfaluban a gyermekek óvodába 
történő beíratása 2012. május  7-8-9-én lesz.
Helyszínei:  Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde    
Berettyóújfalu, Radnóti u. 2. Szivárvány 
ReformátusÓvoda, Berettyóújfalu, Tardy u. 8.

               Berettyóújfalu Polgármesteri Hivatala

Tisztelt Berettyóújfaluban működő Vállalkozá-
sok/Vállalkozók!

A 2011. évi helyi iparűzési adó bevallás 
benyújtásának határideje 2012. május 31.!
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. alapján 
vállalkozó a gazdasági tevékenységet saját 
nevében és kockázatára, haszonszerzés 
céljából üzletszerűen végző
- a személyi jövedelemadóról szóló törvényben 
meghatározott egyéni vállalkozó,
- a személyi jövedelemadóról szóló törvényben 
meghatározott mezőgazdasági őstermelő, 
feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből 
származó bevétele az adóévben a 600.000 
forintot meghaladja,
- jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás 
vagy végelszámolás alatt áll,
- egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszá-
molás vagy végelszámolás alatt áll.
A bevallási nyomtatványokat, mentességi nyilat-
kozatokat a www.berettyoujfalu.hu   -  Polgár-
mesteri Hivatal – Letölthető dokumentumom – 
Adóügyek – Iparűzési adó (Helyi iparűzési 
adóbevallás 2011. évről) elérhetőségen lehet 
letölteni és kinyomtatni.
Az elkészített helyi iparűzési adóbevallásokat 
2012. május 31-ig kell benyújtaniuk postai úton, 
vagy leadni az Önkormányzat Adócsoportjánál. 
Nemleges bevallás esetén is a nyomtatványok 
kitöltése kötelező!
Azoknak a mezőgazdasági őstermelőknek, 
akiknek őstermelői tevékenységükből származó 

bevétele 2011. évben nem érte el a 600.000 
Ft-ot, bevételükről nyilatkozniuk kell.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyi-
ben iparűzési tevékenységet kezdenek, akkor a 
tevékenység megkezdésétől számított 15 napon 
belül bejelentési kötelezettségüknek tegyenek 
eleget Adóhatóságunknál az erre a célra 
rendszeresített nyomtatványon.
A megszűnő vállalkozásoknak a megszűnést 
követő 30 napon belül záróbevallást kell 
benyújtaniuk.

Önkormányzati Adóhatóság

Szeretettel köszöntjük 
Kulcsár Krisztiánt 
14. születésnapja 

alkalmából.
Kívánunk neki sok sikert, 
örömöt, boldogságot a 
tinédzserkor minden 

szépségével: 
anyukája, apukája és 

mamája.

Felhívás Berettyóújfalu Város Önkormányzatától
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     Születtek
Március
6. Farkas Attila (Farkas Attila – Képes Katalin)
7. Szilágyi Csaba 
    (Szilágyi Csaba – Sziklai Nikolett)
17. Vadász László Krisztofer 
     (Vadász László – Mikula Renáta)
20. Cseh-Domján Bori 
     (Cseh Árpád – Domján Zsuzsa)
    Házasságot kötöttek
Március
7. László István – Jakab Zsanett
14. Szászvárosi László – Gyöngyösi Klára

    Elhunytak
Március
5. Sándor Károlyné Iliszi Juliánna (1954)
6. Varga Albert (1926)
7. Tikász Andrásné Király Margit (1925)
12. Fábián Gyula (1948)
12. Horváth Lászlóné Végh Irma (1924)
24. Szilágyi Jánosné Kálmán Mária (1917)
 

Anyakönyvi hírek
Május:
Elixír
Szentmárton
Tesco
Ibolya
Elixír
Elixír
Elixír
Szentmárton
Tesco
Ibolya
Berettyó
Elixír
Elixír
Szentmárton
Tesco
Ibolya
Berettyó
Elixír
Elixír
Elixír
Tesco
Ibolya
Berettyó
Elixír
Elixír
Szentmárton
Szentmárton
Ibolya
Berettyó
Elixír
Elixír

Április:  
Elixír       
Tesco
Ibolya
Berettyó
Elixír
Elixír
Szentmárton
Szentmárton
Ibolya
Berettyó
Elixír
Elixír
Elixír
Tesco
Tesco
Berettyó
Elixír
Elixír
Elixír
Szentmárton
Ibolya
Ibolya
Elixír
Elixír
Elixír
Szentmárton
Tesco
Berettyó
Berettyó
Elixír

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ügyeletes gyógyszertárak 

1. Bihar Termálliget (Népliget)  10 %
2. Mezey Divat (Bajcsy-Zs.) 5 %
3. Gépkölcsönző (Krúdy u.)  10 %
4. Süteménybolt (József A. ltp.)  5 %
5. Angel Fehérnemű üzlet (Körépület) 10 %
6. Ilanzs Fehérnemű (József A. üzletsor) 10 %
7. Ilona Divat (Dózsa Gy.)  10 %
8. Jani Csárda (42. sz. főút)  5 %
9. Lama-Ép Kft. (Dózsa Gy. 68.) 5 %
10. KER-FU 2000 Kft. (Kádár V. 143.)  5-10 %
11. Origo Sport (Körépület)  5 %
12. Bihari Hírlap (Bajcsy-Zs. 27.) 20 %
13. Berettyó Rádió (Milleniumi út)  10 %
14. Meta Divat (Dózsa Gy.)  5 %
15. Euro-One (József A. ltp.)   10 %
16. Gyermekdivat (Bajcsy-Zs.)  5 %
17. Helga és Riki Bt. (Dózsa Gy. 50.) 5 %
18. Internet Cafe (körépület)   5 %
19. Kígyó Patika 90 Bt. (Orbán B. tér)  5 %
20. Ibolya Gyógyszertár (Kossuth u.)  3-5 % 
21. Arzenál Ingatlanközvetítő Iroda 

(Váci M. u. 11.)                                10 %
22. Winkler Papírker (Puskin u.)  5 %
23. Virág-Ajándék üzlet Kóti Tamás  10 %
24. Gami Conulting Kft. (Millenium út 4.)   20 %
25. Projekt Dekor Kft. (Dózsa Gy. 8-10.)  20 %
26. Jázmin 2003 Bt. (Oláh Zs. u.) 5 %
27. D& EMMA Bt. (József A. üzletsor) 5 %
28. Margaretta-Marketing Kft. (Sinka u. 8.) 10 %
29. Enikő Ajándék és Lakásfelszerelés  5 %
30. Ilanzs Fehérnemű (Dózsa Gy. 8-10) 10 %
31. Simi Divat (Millennium u.)   5 %
32. Simi Vendégház (Balogh Tanya) 5 %

33. Szolárium Szalon (Millennium út)        5 %
34. LÉ-DA Ajándékbolt (Mártírok u.) 5 %
35. Emi Tapéta (Mártírok u.)  5 %
36. Ékszerüzlet (Körépület)  5 %
37. Cerka Papír-írószer (Körépület) 10 %
38. Trendy Divatáru (József A. üzletsor)       5 %
39. Számítógépház (Dózsa Gy. u. )szervízdíjból 10%
40. MOMO Divat Outlet (Mártírok u.)   10%
41. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Ady E. u.)       5 %
42. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Dózsa Gy. u.)       5 %
43. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Vass J. u.)        5%
44. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Szen Márton tér)   5 %
45. Dr. Kiss Borbála Tilia ügyvéd (Dózs Gy.u.)     5 %
46. „Papp L”1995 Ker. Bt. (Dózsa Gy. u.)      2 %
47. Evita Divat (Mártírok u.)                         5 %
48. Vis Viris Kft. (Piac Kínai üzlet)    10 %
49. Baby Shop Bt. (Millennium u.)      5 %
50. Bútorbolt Varjú Sándor (Kádár u.)  

kárpitos bútorokból                                  5 %
51. Garabuczi Óra-Ékszer (Dózsa Gy. u.)    10 %
52. Orchidea Virág és Ajándék Üzlet (Dózsa Gy.)5 %
53. Munkaruhabolt (Penny mögött)       5 %
54. Berettyó Szín-Ház Kft. (Toldi u.)      5 %
55. Berettyó Szín-Ház Kft. (Kossuth u.)      5 %
56. Erika Kölcsönző (Dózsa Gy. u. )    10 %
57. Van Burger Büfé (József A. üzletsor)      5 %
58. Alexa Ajándék (József A. üzletsor)    10 %
59. Szépségpatika (Körépület emelet)    10 %
60. Stettner Gabriella Kéz- és Lábápoló, 
        Műkörömépítő                                          10 %
61. Ber-Okt Bt. (Bajcsy-Zs. u.)     10 %
62. Lisztes Éva Autósiskolája (Körépület)

elméleti oktatásból                                  20 %

63. Bűbáj Szolárium (Körépület emelet)    10 %
64. Bihari kenyérlángos és óriás palacsinta 
      (Dózsa Gy. u.) 10 %
65. Otti-Geo Földmérő Kft. (Kádár u.)       5 %
66. Bihari Reklám Kft. (Millennium u.)       5 %
67. Obersolar Kft. (József A. ltp.)        5 %
68. Órás Műhely (Bessenyei ltp.)        5 %
69. Papír-írószer-nyomtatvány (Bocskai u.)       5 %
70. Papír-írószer-nyomtatvány (Kossuth u.)       5 %
71. Gabi Boltja (Kossuth u.)      10 %
72. Angol Piac Outlet (Dózsa Gy. u.)     10 %
73. Baromficentrum 2003 Kft. (Dózsa Gy. u.)       3 %
74. Pethouse Állatorvosi Rendelő (Kossuth u.) 

vizsgálatok, oltások és kezelések árából         20 %
75. B-IFOKSZ Kft. (Mártírok u.)   

szolgáltatásra 25 %; termékekre                     5 %
76. Aranysörét Horgász- és Vadászbolt                        

 (Bessenyei ltp.) lőfegyverekből                         5 %
77. Biharkert 2008 Kft. (Dózsa Gy. u.)       5 %
78. RÉ-VETÁllatgyógyászat(Milleniumi út) 

állatorvosi ellátásból                                       10%
79. Békésiné B. Andrea relaxmasszázs                       
     (Bihar Termálliget)                                            3 %
80. Tomicar Design Kft. (Mártírok u. 1 3-as üzlet)                
     divatáru                                             10%
81. Katalin Motel és Étterem 
     (Király-Hágó 22) étterem és szállás      30%
82. Dc-Shock-360 Bt. (Halász u. 10) 
      egészségügyi szervezés,tervezés 
      és ellátás                                           10%
83. Hajdú Lajos egyéni vállalkozó 
      Batthány út) takarítás                           5% 
84. High Care Kozmetikai és 
      Alakformáló Stúdió (Oláh Zs. U.)          5 %
85. Buborék 92 Kft. (Körös u.) 
      termelői borból                                   5 %

Berettyóújfalu Kártya elfogadóhelyek

(x)

A gyógyszertárak 22.00 és 07.00 óra 
között készenlétet tartatnak, melynek 

telefonszáma: 06-30-629-23-46

Berettyóújfalu Város 
havonta megjelenő közéleti magazinja

Főszerkesztő: Nyírő Gizella
Sport: Rinyu Sándor
Fotó: Kocsis Attila 

A szerkesztőség címe: 
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.

Telefon: 06/54 500-299.
Felelős kiadó: 

Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. 
Ügyvezető Igazgató: Krisztik Csaba
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Tördelés: B Tónus Bt.
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Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ programjai

Április
12-én 14 órakor az Erdélyi Gábor teremben az 
Együtt Egymásért Klub összejövetele
15-én 16 órakor a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ Nagytermében az Igazgyöngy Művészeti 
Iskola jótékonysági bemutatója
30-án 14 órakor a Berettyóparti Nyugdíjas Egyesü-
let összejövetele. A hónap vendége: városunk 
polgármestere

Május 
5-én 17 órától a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ nagytermében Nótaest
7-én 14 órától a Berettyóparti Nyugdíjas Egyesület 
Anyák napi ünnepsége
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Ünnepi bállal emlékezett fennállásának 30 éves 
évfordulójára a Kyokushin karatét gyakorló 
Berettyó Budo SE. Ez már a harmadik ilyen 
megemlékezés, hiszen a húsz és a huszonöt éves 
évfordulón is hasonló módon ünnepeltek a 
karatésok. 
Március 10-én a Bessenyei György Szakközép-
iskola kultúrépületében gyülekeztek a résztve-
vők. Az ünnepélyes megnyitóra 19 órakor került 
sor, ahol a házigazda szerepét Kogyilla Zsolt 
vállalta magára. Üdvözölte a rendezvény 
díszvendégeit: Karmazin Györgyöt, a Magyar 
Kyokushin Karate Szervezet elnökét, Bencze 
Antalt, a Magyar Kyokushin Karate Szervezet 
technikai igazgatóját, Dancsházi Károlyt, a 
berettyóújfalui karate alapítóját, Muraközi 
Istvánt, Berettyóújfalu város polgármesterét, 
Nagy László Csabát, Berettyóújfalu város 
Ifjúsági és Sportbizottságának elnökét és Rinyu 
Sándort, a Berettyó Budo SE elnökét.
Elsőként beszédet mondott Karmazin György, a 
Magyar Kyokushin Karate Szervezet elnöke. 
Beszédében elmondta, hogy az elmúlt harminc 
évben nagyot változott a világ, de a karate is 
nagyon nagy átalakuláson esett át. Az alapító 
mester (Oyama) 1994-es halála után több 
szervezetre oszlott az általa megalkotott 
harcművészet. A Magyar Kyokushin mindig a 
világ legjobbjai közé számított és ez mind a mai 
napig így van. Az idén ünnepli fennállásának 
40. éves évfordulóját a magyar szervezet, mely 
alkalomból jubileumi, minden hazai szervezet 
által „látogatott” magyar bajnokság kerül 
megrendezésre (március 31.).
A szervezet elnökének beszéde után Rinyu 
Sándor a Berettyó Budo SE elnökének ünnepi 
megemlékezése következett, miközben végig 
követhettük a berettyóújfalui karate életútját. 
Számtalan országos versenyen szerepelt az 
egyesület, magyar válogatott kerettagokat és 

magyar válogatottakat is adva. Junior Európa--
bajnoki címmel büszkélkedhetnek és az 
országos ponttáblázat harmadik helye is 
kiemelkedő eredménynek számított. Tizenöt 

éven keresztül edzőtáboroztak a debreceni 
Vekeri-tónál, majd két éve a romániai Boga 
völgybe helyezték át a nyári táborukat. Ötször 
rendeztek a városban utánpótlás magyar 
bajnokságot és két felnőtt országos bajnoksá-
got. Az egyesület meghatározó szerepet tölt be 
bármely szervezetben, ahová tartozik. A 
megemlékezés fonalába beleszőve jutalmazá-
sok, illetve emléklap átadások szerepeltek. 
Emléklapot vehetett át az alapító Dancsházi 
Károly, az egyesület „második” embere Szilágyi 
Imre, majd a Berettyó Budo SE mesterfokozattal 
rendelkező tagjai: Pápai Zoltán, Magyar 
Csaba, Pápai Gábor, Erdei László, Dr. Nagy 
Tibor és Czirják Sándor. Az egyesület aktivistái 
közül a mini csoport vezetője Balogh Éva, a 
gyerekcsoport vezetője Veres Mihály, az általá-
nos csoportból Csóti Ferenc, a senior csoportból 
Dobi Béla és a szülői „munkaközösségből” 
Dávid András. A csapat segítői közül Mezei 
József, Papp János, Erdei László, Nagy László 
Csaba és Muraközi István. A Magyar Kyokushin 
Karate Szervezet vezetői közül Karmazin 
György és Bencze Antal.
Muraközi István Berettyóújfalu város polgármes-
tere nyitotta meg a rendezvényt. Beszédében 
méltatta a Berettyó Budo SE sikereit és példaér-
tékűnek nevezte azt a munkát, amelyet az 

egyesület elvégzett, és ezáltal öregbítette 
nemcsak a saját, hanem Berettyóújfalu hírnevét is.
Programokban rendkívül színes volt a rendez-
vény, melyek között elsőként versenytánc 
szerepelt. A következő produkció az alkalomhoz 
illően bemutató küzdelem volt, melyet a hazai 
karate két nagynevű könnyűsúlyú versenyzője 
Rózsa Gábor és Gál Csaba mutattak be. A 
bemutatók sorát Zumba majd Mediball követte. 
Svédasztalos vacsora következett, melyet a 
Bella Costa Étterem készített és tálalt fel. Újabb 
bemutató blokk került sorra, melyet Baranta 
bemutató nyitott. Ezután Saman Zerin bűvész 
bemutatóját láthatták a résztvevők, ami igen 
nagy sikert aratott. Az utolsó, de szintén nagy 
sikert arató csapat a debreceni Capoeira-sok 
voltak. Éjfélkor tombolasorsolás, majd hajnalig 
tartó tánc következett. 

Berettyó Budo SE

Sporteredmények
Futsal
MVFC – Rubeola FC Csömör 8:3
Nagykáta SE Futsal – MVFC 10:6

Következő hazai mérkőzés 
Április 23., 19.30 óra, 
Pálfi István Rendezvénycsarnok
MVFC – Üllő FC Cső-Montage
Góllövő lista állása
Melo José Michel, 27, MVFC
Dasilva Riberio Roni, 26, 
Colorspectrum Aramis
Tóth Attila, 25, Újszegedi TC

Labdarúgás megyei bajnokság
BUSE – Püspökladány 1:1
Nagyhegyes – BUSE 1:2
Hajdúnánás – BUSE 0:1
 Ifi
BUSE – Püspökladány 2:3
Nagyhegyes – BUSE 1:3
Hajdúnánás – BUSE 1:2
U-16
Sárrétudvari – BUSE 1:4
U-13
Sárrétudvari – BUSE 6:3

  A tavaszi felkészülés a női kézilabdázóknál nem 
volt problémamentes
    A női csapat összetételéből következően, jelenleg 
kilenc egyetemista, illetve két érettségiző is 
szerepel. Ebből adódóan, sajnos, a hétközi edzések 
látogatottsága meglehetősen alacsony. Gondjain-
kat tetézi, hogy gólerős játékosunk – Gurbai Fanni 
– tanulmányi okokból Gyulán folytatja a játékot, az 
ottani NB II-es csapatban. Kapusunk – Koszorús 
Enikő - munkahelyi elfoglaltsága miatt Debrecenbe 
távozik, a mérkőzéseken való szereplése is 
kérdéses. Azért jó dolgok is történnek a csapat 
háza táján: régi-új játékosaink – szám szerint kettő 
– térnek vissza hozzánk: Ludász Barbara és Kovács 
Enikő. Utóbbi a DVSC-ből érkezik vissza. Rutinos 
játékosunk, Hajdu Magdolna, vállsérülése után már 
teljes értékű edzésmunkát képes végezni.
   A csapat az őszi fordulók után a 4. helyen várja 
a tavaszi szezon kezdetét, amely március végén, 
április elején indul be. Ezt az eredményt úgy érzem, 
elég nehéz feladat lesz megtartani, főleg – a 
fentebb említett okok miatt – a szerzett pontok 
terén is. Sorsolásunk sem kedvező, ugyanis hét 
mérkőzésből négy idegenbeli találkozó vár ránk, 
szemben a három hazaival. A pontszerzés pedig, 
mint tudjuk, idegenben, nem könnyű. Remélem, a 
lányok mindent meg fognak tenni a siker érdeké-
ben, amely igen nagy feladat lesz az előttünk állók 
otthonában. Ha jósolnom kellene, akkor azt monda-
nám, amennyiben meg tudjuk tartani a 4. helyezést, 
akkor maximálisan elégedettek lehetünk 
önmagunkkal, és ez mindenképpen sikerként lesz 
elkönyvelhető.
    Néhány szó az utánpótlásról. Tavaly nyáron a 
kormány döntése értelmében, az öt látványsportág 
– köztük a kézilabda – komoly állami támogatást 
élvez. A társasági adó 70 százalékára lehetett 
pályázni, és sikerült is egy jelentős összeget elnyer-
nie a BMSE-nek. Ez kifejezetten az utánpótlás 
nevelésre fordítható. Mivel eddig főleg a szülőkre 
hárult a gyerekek felszerelése, illetve versenyezte-

tése, így ezeket a terheket ezután az egyesület 
vállalja. Jelenleg Hajdu Magdolna edző és 
jómagam foglalkozunk az 1998-2000 között 
született lányokkal, heti négy alkalommal. 
Igyekszünk felvenni a kapcsolatot az iskolai 
testnevelőkkel és vezetőkkel, hogy segítségükkel 
még hatékonyabban és még
nagyobb létszámban tudjuk népszerűsíteni a 
kézilabda sportágat. Októbertől kezdődően a 
gyerekek képzése mellett természetesen, a ver-
senyeztetés kap nagy hangsúlyt. Az eddigiekben 
részt vettünk Debrecenben a Főnix Kupán. Ellátoga-

tunk a női kézilabda fellegvárába, Győrbe, Veszp-
rémbe, illetve Tatabányára, ahol edzőmérkőzése-
ket fogunk játszani. Márciusban részt veszünk a 
szentesi Kiss Bálint Kupán, és minden hónapban 
igyekszünk minél színvonalasabb tornákon részt 
venni.                                      Bencze Zoltán edző

PAPP PÉTER
1945- 2012

   Id. Papp Péter 
2012. február 14-én 
súlyos betegség után 
66 éves korában 
hunyt el. Péter bácsi, 
ahogy mindenki hívta, 
a Bihari lövészklub 
kiemelkedő tagja volt.
   1974-ben kezdett 
foglalkozni lövé-
szettel Furtán, akkor 
még az MHSZ - 

Magyar Honvédelmi Szövetség - keretein belül. 
 Területi és országos versenyeken kiemelkedő eredményeket 
ért el, többnyire első helyezéseket.
Közben lövészetvezető lett, és az oktatás, az utánpótlás 
nevelés lett a célkitűzése. Sokoldalú egyéniség volt.
  Sportköröket szervezett, atlétikára, ping-pongo-
zásra, légfegyver és kispuska kategóriában, lövészetre is 
oktatta a diákokat.  Az évek során sok kiemelkedő 
eredménnyel öregbítette a furtai általános iskola hírnevét. 
   1984 és 1989-ben, a honvédelmi érdemérem 10, illetve 
15 éves fokozatát kapta, amit a   honvédelmi miniszter 
adott át az MHSZ-ben végzett kiemelkedő sporttevékeny-
sége elismeréseként.

  1990-ben az MHSZ megszűnése után a berettyóújfalui 
lövész és tömegsport klubban lett tag. Fő lövészágazata az 
50 méteres pontlövészet. Péter bácsi és a fegyvere, az 
Anschütz elválaszthatatlanok voltak. Ez a fegyver és a 
lövője, igazán egymásra találtak. Péter bácsi precizitása és 
a német fegyver pontossága nagyon jól megértették 
egymást. Ez abban a megszámlálhatatlan kupában, 
éremben és oklevélben mutatkozik meg, amit nagyon sok 
versenyen nyert. Eljárt területi, megyei és országos 
versenyekre, ritkán fordult elő az, amikor ne hozott volna 
haza legalább egy díjat.
Néhány a sok eredményből:
    1993. MTTOSZ. Köztársaság kupa. I.hely.
    2001.Bihari Millenniumi Lövészverseny. Különdíj.
    2008. Köztársaság kupa. I hely.
    2008. VTOSZ. Sportnapok. I.hely.
    2010. Hajdú kupa. I. hely.
    2010. Városi kupa. I.hely.
    2010. Sági József emlékverseny. I.hely
Lehetne még sorolni, de most a megemlékezés a cél.
Az utánpótlás nevelés nem egyszerű a mai életünkben, de 
neki sikerült egy fiatalembert elhozni közénk, és megszeret-
tetni vele a lövész sportot. Ő Asztalos Imre, aki sorra nyeri 
korosztályában a területi és megyei bajnokságokat.
  A 2012. május elsejei lövészversenyünk már soha nem lesz 
olyan, mint azelőtt volt, hisz Péter bácsi nincs köztünk.
   Ez a nap ezután a Papp Péter Emlékverseny nevet viseli. 

Hudák Attila

Harminc éves a BUDO SE

Minden kedves 
Olvasónknak 
KELLEMES HÚSVÉTI 
ÜNNEPEKET 
KÍVÁNUNK!
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