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ÖNKORMÁNYZAT 2

Április közepén a megyei sajtót bejárta a hír 
városunk pénzügyi helyzetéről, amit az Állami 
Számvevőszék vizsgált a 2007 és 2010 közötti 
időszakban. A jelentésből kiderült: az említett 
időszakban húszszorosára nőtt Berettyóújfalu 
adósságállománya. Mennyire lepte meg az 
ÁSZ-jelentés a városvezetést? – fordultunk 
Muraközi István polgármesterhez.

- Az Állami Számvevőszék hivatott arra, hogy 
törvényességi felülvizsgálatot végezzen az 
önkormányzatoknál. Ennek megfelelően előbb a 
megyéknél, majd 309 város esetében tették ezt 
meg. 63 városban – köztük Berettyóújfaluban – 

helyben végezték az átvilágítást, ami nálunk 
2011 szeptemberében fejeződött be. Az 
eredményt idén márciusban hozták nyilvános-
ságra, ami számunkra nem okozott meglepetést. 
Minden úgy igaz, ahogyan a jelentésben le van 
írva. Semmilyen törvénytelenségre utaló jelet 
nem állapított meg az ÁSZ. Három pontban 
foglalható össze a jelentés. Az első: az önkor-
mányzat működése során 40 százalékban nem 
kötelező feladatokat lát el. Ilyen például a 
középiskola, a kollégium, a sport, a kultúra, a 
zeneiskola, a művészeti oktatás. Kistérségi 
szerepünkből fakadóan, mi ezekről a nem 
kötelező feladatokról nem akarunk lemondani. 

A jelentés megállapította továbbá, hogy a 6,3 
milliárd forintnyi beruházás – strandfelújítás, 
kerékpárút fejlesztése, buszmegálló átépítése – 
önerejének előteremtése is hatalmas terhet rótt 
a városra, míg a pénzintézetekkel szembeni 
tartozás húszszorosára nőtt az elmúlt időszak-
ban. Mindezek tükrében az Állami Számvevő-
szék intézkedési tervet kér az önkormányzattól. 
Mi azonban már tavaly meghoztuk ezeket a 
bevételt növelő és kiadásokat csökkentő 
intézkedéseket. A törvény értelmében most a 
jelentésre kell intézkedési tervet készíteni. Azt 
azonban hangsúlyozom, hogy nincs és nem is 
lesz szükség további megszorító lépések 
meghozatalára.
 

  Soron következő testületi ülését május utolsó 
napján tartotta városunk önkormányzata. Egyebek 
közt elfogadták a Gróf  Tisza István Kórház 2011. 
évi beszámolóját, a gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatok múlt évi ellátását, módosították a 
parkolási rendeletet, döntöttek rövid lejáratú hitel 
felvételéről, hatályon kívül helyezték az 
önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelke-
zéseit, illetve hozzájárultak óvodai és középiskolai 
pályázatok benyújtásához.

   Muraközi István az írásban benyújtott polgár-
mesteri jelentését szóban kiegészítette azzal, 
hogy köszönetet mondott a városnapi ünnepsé-
gek szervezőinek, az azokon résztvevőknek. 
   Döntöttek a képviselők arról, hogy a kórházi 
szolgálati lakásokat átadják a Herpály-Team 
Kft. részére, ám a jövőbeni bérleti díjak megha-
tározásáról a későbbiekben egyeztetnek. Dr. 
Muraközi Zoltán főigazgató kérte, hogy a 
lakókijelölési jog továbbra is a kórházban 
maradjon. 
   A következő napirendi pont volt a kórház 
elmúlt évi beszámolójának elfogadása, ami 

előtt Bónácz János képviselő módosító javasla-
tot tett: az elfogadásban mondjanak köszönetet 
a kórház eredményes működtetéséért a 
menedzsmentnek és valamennyi dolgozónak. 
Tisóczki József hozzászólásában kiemelte: a 
beszámoló erénye, hogy a vezető nem hallgatja 
el a hibákat sem, hanem azok kijavítására 
törekszik, miközben igen korrekt kapcsolatot 
tart fenn az önkormányzattal. A jövő elé 
azonban borúlátóan néz a képviselő, ugyanis az 
állami kézbe kerüléssel nem biztos, hogy meg 
tudják védeni a közel 800 kórházi dolgozót. A 
főigazgató hozzászólásában azon meggyőző-
désének adott hangot, miszerint a Gróf Tisza 
István Kórház nemcsak Berettyóújfalunak, 
hanem Biharnak is erős bástyája marad, függet-
lenül attól, ki lesz a tulajdonos. Nagy Istvánné 
azon örömének adott hangot, hogy a kórház 
előszeretettel vásárol kistermelőktől, ezzel is 
segítve a helyben megtermelt javak helyben 
történő értékesítését.  
   Hozzájárultak a képviselők ahhoz, hogy az 
Arany János Gimnáziumban korszerű kémia 
laboratórium kialakítására pályázatot nyújtsa-
nak be, amely eszközbeszerzést is magában 
foglal.
    Módosították a parkolási rendeletet, melynek 
értelmében a kétkerekű motorkerékpárok 
mentesülnek a parkolási díj megfizetése alól. 
   Határozati javaslatot fogadtak el az állami 
számvevőszéki vizsgálat eredményével kapcso-
latban. Ennek értelmében a bevételek növelésé-
nél át kell tekinteni az önkormányzati tulajdonú 
bérlemények bérleti díjának emelési lehetősé-

geit, át kell dolgozni a parkolási rendeletet a 
parkolási bevételek növelése érdekében, az 
adóbevételek beszedését megalapozó beval-
lásokat felül kell vizsgálni. A kiadások csökken-
tése érdekében pedig a kiemelt csoportok 
részére támogatás ebben az évben nem ítélhető 
meg. Boruzs Imre képviselő annak megvizsgálá-
sát javasolta, hogy nem lenne-e gazdaságo-
sabb az önkormányzat tulajdonában lévő 445 
hektár termőföldet, illetve a Bakonszegi majort 
bérletbeadás helyett az önkormányzatnak 
hasznosítania, szerinte ugyanis jobban járna az 
önkormányzat. Pálfi Anikó alpolgármester a 
felvetésre azt válaszolta, hogy vizsgálják ennek 
lehetőségét, bár határozott idejű bérbeadások-
ról van szó. Végül a polgármester javaslatára a 
határozatba belefoglalták a termőföld, a 
Bakonszegi major és egyéb önkormányzati 
ingatlanok hasznosításának vizsgálatát is.
   Módosították a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
valamint a Bessenyei György Szakközépiskola, 
Szakiskola, Speciális Szakiskola és Arany János 
Kollégium alapító okiratait. Előbbi intézmény-
ben felmenő rendszerben emelt szintű matemati-
kaképzést vezetnek be a párhuzamos osztályok 
egyikében.
   Elfogadta a testület a települési önkormányzat 
és a roma nemzetiségi önkormányzat közötti 
együttműködési megállapodást. A Hajdú-Bihar 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
támogatására 300 ezer forintot szavazott meg 
idei költségvetéséből városunk képviselő testülete. 
     A város idei pályázatainak megelőlegezésére 
200 millió forint rövidlejáratú hitel felvételéről is 
döntöttek képviselőink.
 

Meglepetés az ÁSZ-jelentés? – a polgármester válaszol

 A kórházi szolgálati lakások átadásáról is döntöttek

  A középiskolai ballagási hétvégén történt 
népligeti padok után az egy éve átadott, 
bekerített játszótér hét padjáról is elvitték 
ismeretlenek a padok ülőkéjét és háttámláját.

FELHÍVÁS!

2012. május első hétvégéjén máig ismeretlen 
tettesek a Népliget utcai sétányon (Kiserdő) 
lévő padokat megrongálták, a padok 
farészeit ellopták. Az elkövetők kézre keríté-
sében kérjük a lakosság segítségét.
Aki a bűncselekménnyel kapcsolatban olyan 
információval rendelkezik, mely alapján a 
tettesek felderíthetőek, kérjük jelentkezzen a 
Berettyóújfalui Városi Rendőrkapitányságon. 
A nyomravezetőnek Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata 50.000 forint jutalmat ajánl 
fel.

                                           Muraközi István
                                            polgármester

  Régi törlesztése volt már a városnak, hogy az 
idejáró mintegy 55-60 középiskolás diáknak 
méltó körülményeket teremtsenek fedett buszmeg-
álló elhelyezésével. A naponta bejáró tanulók, 
akik városunkat választották továbbtanulásuk 
helyszínéül, megérdemlik, hogy megfelelő 
körülmények között várakozzanak a távolsági 
autóbuszokra – indokolta Balázs József a fedett 
buszmegálló elkészültét.  

Fedett buszmegálló a Földesi úton



Moziavatás és  kitüntetések a város napján
 

 

   A református templomban Veres-Kovács Attila, 
a Nagyvárad-Olaszi református egyházközség 
lelkipásztorának igehirdetésével kezdődött a 
május 23-i városnapi ünnepségsorozat, melyen 
a hívek és városvezetőink mellett részt vett 
Konrád György író, városunk díszpolgára is. 
   A lelkész igehirdetésében hangsúlyozta annak 
fontosságát, miszerint imádság nélkül nem lehet 
élni, mint ahogy Isten nélkül sem lehetünk 
nemzetté.

   Az ünnepség Báthory Gábor szobránál folyta-
tódott, ahol már csatlakozott az ünneplőkhöz 
Makk Károly, városunk szülötte, a filmszínház 
alapító Makk Kálmán fia. A Szederinda 
Énekegyüttes műsora után az önkormányzat, a 
megyei közgyűlés nevében elhelyezték a 
megemlékezés koszorúit a szobor talapzatánál.  
   Ünnepi képviselő-testületi ülés a Makk Kálmán 
Moziban
  A Himnusz közös eléneklése után az idei 
városnapi ünnepség az öt év után megnyíló és 
az alapító Makk Kálmán nevét felvevő moziban 
folytatódott. Muraközi István polgármester 
köszöntötte a megjelenteket, köztük Kocsis 
Róbertet, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 
alelnökét, Dr. Vitányi István országgyűlési 
képviselőt, Pálfi Anikó alpolgármestert, 
városunk megjelent díszpolgárait, majd megnyi-
totta a képviselő-testületi ülést.
   A polgármester beszédében leszögezte: 
minden család életében van egy nap, amikor a 
családtagok összegyűlnek, s számba veszik az 
elmúlt év eredményeit, új terveket szőnek. 
Berettyóújfalu közössége életében ez a családi 
nap a város napja. Évek óta ezen a napon 
adják át a megvalósult beruházásokat, létesít-
ményeket, közösségi tereket. Örömét fejezte ki 
amiatt, hogy alkalom nyílt köszönteni azokat a 

díszpolgárokat, akik Berettyóújfaluból indulva 
váltak világhírűvé, s tették ismertté szülőföldjü-
ket. – „Általuk ide, Biharba hazatérhetett a 
magaskultúra, és a mai nap folyományaként az 
itt lakók folyamatosan élvezhetik ennek 
eredményét. A legújabb filmművészeti alkotá-
sok levetítése mellett a hely alkalmat ad olyan 
előadások színvonalas megrendezésére, 
melyekre eddig nem kínálkozott méltó környe-
zet” – méltatta az átadandó és öt év után 
megnyíló filmszínházat. A város napja, valamint 
a Makk Kálmán Mozi megnyitásának tiszteleté-
re összeállított – a hely hangulatának megfelelő 
- műsorban elhangzott Scott Joplin Ragtime-ja. 
Ezt követte Hegedűs Tamás Hamvadó cigaretta-
vég című 1942-es slágere, melyet Karádi 
Katalin tett halhatatlanná.  Zárásként Ennio 
Morricone egyik leghíresebb filmzenéjét hallot-
tuk, mely 1968-ban, a Volt egyszer egy 
vadnyugat című filmmel vált világhírűvé. Zongo-
rán Törő Ferenc, hegedűn Herczegfalvi Zoltán, a 
városi zeneiskola tanárai működtek közre. Petőfi 
Sándor és Kányádi Sándor verseit Kissné Varga 
Katalin, Szabó Pál írását pedig Vékonyné Somi 
Erika tolmácsolásában hallhatták a jelenlévők, 
majd kitüntetések átadása következett.
  A városi kitüntetéseket Muraközi István polgár-
mester és Pálfi Anikó alpolgármester adta át. 

  13 órától került sor a mozi megnyitására, a 
Makk Károllyal folytatott közönségtalálkozóra, 
melynek pódiumbeszélgetését Vitányi István 
vezette, aki – családja révén – ezer szállal 
kötődik a mozihoz. A képviselő kitért arra, hogy 
Makk Károlynak szülei „becsületes” szakmát 
szántak, ezért is kezdte el bölcsészettudományi 
tanulmányait, ám kedve, érdeklődése a filmren-
dezés irányába vitte. A közel 60 év alatt majd’ 
félszáz filmet rendezett, s idős kora ellenére 

szeretne még filmet készíteni – tudták meg a 
jelenlévők. A beszélgetés végén Vitányi István – 
személyes barátságuk és a Makk Károly iránti 
tisztelete jeléül - egy egyélű bicskát ajándéko-
zott a filmrendezőnek, s jelképesen megkötötték 
a vérszerződést is.
   A mozi nyitóelőadásaként Makk Károly Fűre 
lépni szabad c. filmjét vetítették le.

 

 

 

 

Ajándékcsomag helyi termékekből
  Az idei városnaptól kezdődően új ajándékcso-
maggal kedveskedik a városba látogatóknak az 
önkormányzat – tudtuk meg Muraközi István 
polgármestertől.
  Az ajándékcsomag tartalmaz egy üveg Tokaji 
Furmintot Papp Zsolt családi pincészetéből, egy 
doboz omlós tejkaramellát Ékes Károly édesség-
műhelyéből, valamint egy üveg mézet, mely a 
Daróczi Lajos által vezetett Y-Food Kft. terméke. 
Az arculat kialakítása és a doboz elkészítése a   
Projekt Dekor Kft. ügyvezetőjének, Tikász Ferenc-
nek köszönhető.
    A város célja az új ajándékcsomaggal az, hogy 
az idelátogató vendégek berettyóújfalui terme-
lők által előállított jó minőségű élelmiszerekkel 
növeljék városunk hírnevét.
 

    ÜNNEP 3

  A Szent István tér 11. szám alatti, tavaly átadott 
Rendezvényházban, az ország 138. tourinform 
irodája nyílt meg június 4-én.
   Krisztik Csaba, az irodát működtető Nova Villa 2010 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, a megjelentek 
előtt elmondta: a város szívében megnyílt irodával az 
a céljuk, hogy Berettyóújfalut bekapcsolják a turisztikai 
vérkeringésbe. A megnyitón részt vett Mártonné 
Máthé Kinga, a Magyar Turizmus Zrt. belföldi 
igazgatója és Katona Ilona, a Magyar Turizmus Zrt. 
Észak-Alföldi Regionális igazgatója is.
  Muraközi István polgármester köszöntőjében 
leszögezte: végére ért a város annak a folyamatnak, 
amely a városközpont teljes felújítását eredményezte. 
Az átadandó tourinform irodával pedig egy újabb 

építőkockát helyeznek fel a város turisztikai térképére. 
Emlékeztetett rá, hogy tudatos építő folyamatba 
kezdett a város annak érdekében, hogy minél több 
látogató érkezzen Berettyóújfaluba. Nemcsak a 
vállalkozók, az egész város érdeke, hogy váljunk 
turisztikai célponttá – jelentette be a polgármester, aki 
hozzátette még: éppen ezért is törölte el az 
önkormányzat az idegenforgalmi adót a városban. 
   Mártonné Máthé Kinga örömmel vállalta el a 30 
éves irodahálózat újabb irodájának megnyitóját, 
hiszen Berettyóújfalu és környéke jelentős turisztikai 
vonzerővel bír. Az igazgatónő tíz éve járt utoljára 
Berettyóújfaluban, ám ez idő alatt látványos változá-
son ment át a város: egy megújult, dinamikusan fejlődő 
város képe rajzolódott ki előtte, s a környék is jó hírrel 

bír az idelátogatók körében – jelentette be. Sok sikert, 
sok vendéget kívánt az iroda működtetőjének, s 
Muraközi István és Katona Ilona részvételével átvágta 
a nemzeti színű szalagot, majd pezsgős koccintás 
következett a jövőbeni tartalmas együttműködésre.

Tourinform iroda nyílt Berettyóújfaluban



  

  INTERJÚ4

 Az Apolló mozgótól a Makk Kálmán Moziig – A berettyóújfalui filmszínház kilenc évtizede
 

 
 

   A kispesti születésű Makk Kálmán és felesége, 
Szmolka Emma az első világháború után kaptak 
engedélyt mozi nyitására Berettyóújfaluban. 
1920-ben már vetítettek filmet egy kis épületben 
Apolló név alatt. 

   1927-ben adták át a tulajdonosok által épített 
új épületet: klasszicista stílusban, oszlopos előcsar-
nokkal, timpanonos homlokzattal, a nézőtéri 
részen páhollyal. Nyáron szabadtéren, a kertmo-
ziban tartottak vetítéseket.
Az épülethez tartozott egy lakrész is, amelyben a 
tulajdonos házaspár lakott két gyermekével: az 
1924-ben született Erzsébettel és a másfél évvel 
fiatalabb Károllyal, akiből később neves filmren-
dező vált.
1949-ben a mozit államosították, a tulajdonosok-
nak is ki kellett költözniük az épületből.
  Az államosítás után a Hajdú-Bihar Megyei 
Moziüzemi Vállalat működtette a filmszínházat 
„Béke” néven.
1979–80-ban jelentős átalakítást végeztek az 
épületen: oszlopos előcsarnokát, timpanonját 
lebontották, megszüntették az emeleti páholyt is. 
1980-tól viselte a Berettyó Filmszínház nevet.
1993-ban Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
kapta meg az üzemeltetési feladatokat.
2007 márciusában megszűnt a rendszeres filmve-
títés Berettyóújfalu mozijában.
2011-ben az Önkormányzat felújította az 
épületet, visszaállította eredeti homlokzatát. 
2012. május 23-án, a város napján került sor az 
ünnepélyes nyitóelőadásra a tulajdonosok fia, 
Makk Károly filmrendező jelenlétében.

Beszélgetés Makk Károllyal

– Berettyóújfalu első moziját az Ön szülei alapítot-
ták, akik nem voltak született berettyóújfaluiak. 
Hogyan kerültek ide a szülei?
– Azt hiszem, azért kerültek Berettyóújfaluba, 
mert a háború után az apám nem tudott elhelyez-
kedni, és találkozott egy barátjával, aki a Belügy-
minisztériumban dolgozott. Ő mondta neki – ezt 
mesélték otthon –„Kálmán, gyere el a minisztéri-
umba, megnézzük, mit lehet csinálni.” Ott vetődött 
föl ez a lehetőség, mert a mozihoz azelőtt semmi 
közük nem volt. Apám felső ipari iskolát végzett, 
műszerész, technikai érdeklődésű ember volt, a 
háború négy évét a gépkocsizóknál töltötte. Tehát 
ott a minisztériumban kapta ezt az ajánlatot. 
Akkor ők anyámmal leutaztak, és nem lévén más 
lehetőség - ahogy erről családi és baráti körben 
beszélgettek – és kiderült, hogy ez egy óriási 
lehetőség, ezt nem szabad elszalasztani! Mert 
Trianon után Erdélyből és a Felvidékről több 
száz-ezer család telepedett át, munka nem volt, 

állások sem, nem voltak forrásai az országnak. Ez 
egy nagyon kétségbeejtő – ahogy később beszél-
gettünk erről – és nehéz gazdasági helyzet volt. 
Így kerültek ebbe a mozis vagy filmes  brancsba, 
és miután ez az üzlet az első pár évben jól ment, 
úgy döntöttek, hogy bankkölcsönt vesznek fel és 
egy új épületet – ezt a szép épületet – hozták 
létre. A dolog érdekessége, hogy van egy nagyon 
ismert magyar zeneszerző, Lendvay Kamilló, aki 
az egyik filmem zenéjét komponálta - egy 
egészen kiváló ember – aki egyszer azt mondja 
nekem: „Tudod, hogy az én mamám ismerte a 
szüleidet? Mondom, nem. „Ő volt a zongorista 
nálatok a moziban a néma filmeknél”. Szóval a 
világ olyan kiismerhetetlenül pici, hogy a Lendvay 
Kamilló mamája ott klimpírozott a mi mozinkban. 
Aztán ’33 körül lett a hangosfilm, utána egy-két 
évvel váltottak át a szüleim is.
– Hogyan volt a szülei idejében a vetítések rendje?
– Úgy emlékszem, hogy szerda-csütörtök, és 
szombat-vasárnap, amihez a hétfőt mindig 
próbálták, ha jól ment, hozzárakni. A gépész, 
Magyar bácsi mindig az éjjeli vonattal jött föl 
Pestre, vitte a filmet – hozta a filmet. Vasárnap két 
előadás is volt, úgy tudom, szombaton is, de aztán 
be volt szervezve katonaság, ez, az amaz, és ha 
egy film szerdán nagyon beütött, akkor próbálták 
csütörtökön is.
- Ön viszonylag korán elkerült Berettyóújfaluból. 
Milyen személyes emlékei vannak a gyermekkorá-
ról?
    A mozi épülete mellett volt, ahhoz hozzáépítve 
a házunk. A hálószoba, az ebédlő,  az előszoba, 
az ebédlőből nyílott egy kis ajtó, ahol be lehetett 
menni a mozi előcsarnokába. A mozihoz 
tapasztva még egy nyári konyha, és egy kicsit 
lejjebb az a négy oszlopon álló kis torony, ami a 
kertmozi vetítő gépháza volt. A kertmozinak a 
kert végében volt a vászna. Amikor államosítani 
kezdtek, minden olyan üzemet, amihez hozzá volt 
a volt tulajdonos lakása építve - tehát egy épület 
volt - azt rögtön automatikusan elvitték, hogy az új 
igazgatót vagy főnököt – vagy nem tudom, minek 
nevezzem – , ne befolyásolja a régi tulajdonos az 
ő káros, régi eszméivel. Úgyhogy a szüleimet 
innen villámgyorsan elvitték. Itt volt szemben a 
Lisztes étterem. És ott a Lisztes Annus. Nekem több 
keresztanyám volt, nagyon barátkoztak ott a 
különböző emberek, de a Lisztes Annus volt a fő 
keresztanyám. Egy nagyon komoly valaki, nagyon 
szerettük egymást, és időnként ő beszámolt.
- Kik dolgoztak a moziban?
- A Magyar bácsi – az első mozigépész – 
elment, és akkor valaki más jött, azt hiszem, 
Debrecenből, aztán az volt egy évig, majd 
Magyar bácsi visszajött. Volt a bankban, Mihály 
bácsi – nem emlékszem a nevére – ő jegyszedő 
is volt egy ideig. Volt egy udvaros, aki mindent 
csinált, volt egy cselédlány, Annus, és Magyar 
néni, aki a falu végén, abban az utcában, ahol 
a Róthéknak volt a szikvízgyára, azon kellett 
végigmenni, ő volt a mosónő. Úgyhogy időnként 
énnekem kellett átmennem oda, hogy: „Magyar 
néni, azt üzeni anyukám, hogy ne pénteken 
tessék jönni, hanem …”
- Hogy lett a berettyóújfalui gyerekből filmrendező?
 -Én Debrecenben, a piarista gimnáziumba 
jártam, ami egy meglehetősen színvonalas 
intézmény volt. Nekem ez jól ment, egyetlenegyet 
leszámítva: a matematika. Valahol az elején 

elszúrhattam valamit, mert olyan antitalentum 
voltam, hogy  nem volt annál szörnyűbb napom 
egész életemben, mint egy matematikadolgo-
zat. És volt egy tündéri tanárunk, egyébként 
Pogány tanár úr, aki egy nagyon indulatos, de 
egy nagyon jószívű, és szenzációs, remek tanár 
volt, aki megfogta a hajunknál a fejünket, 
beleverte a táblába, és üvöltözött, hogy szamár 
ember! De minket ez a fizikai atrocitás nem 
nagyon zavart, mert tudtuk, már akinek a fejét 
beverte, hogy jogos... Miután a családban anyai 
ágról erős volt a mérnök szál, a család úgy 
gondolta, én is mérnök leszek. Ezért 12-13 éves 
koromtól a kis mérnök, a kis technikus – ilyen 
könyveket kaptam mindig karácsonykor, meg 
ünnepekkor. Mindig megnézték, hogy tanul a 
gyerek… És ez egyre elhatalmasodóbb nyomás 
volt rajtam, hogy elmenjek erre a műegyetemre, 
még négy évet szenvedjek a számokkal, amikor 
a magyar dolgozatom mindig jeles, a német, az 
olasz, a történelem, az olyan jó, és akkor nekem 
eszembe jutott a rendező szak. És azt hiszem, a 
hatodikat végeztem, mikor már ki volt nézve, 

hogy melyik kollégiumba kerülök, akkor egyszer 
csak bejelentettem, hogy én nem leszek 
mérnök… Hát mi leszel? Filmrendező. És akkor 
mikor leérettségiztem, akkor a moziból adódó-
an, édesapámnak voltak ilyen filmgyártó 
kapcsolatai, mert az egész filmkölcsönzés úgy 
ment, hogy volt huszonvalahány ilyen cég. 
Mindenkinek az embere elment, körbeutazta az 
országot, csak azt mondta, hogy Páger Antal, 
Tolnay Klári, megvolt, hogy mi a biztos. A Páger, 
a Tolnay, a Jávor, a Karády, a Szeleczky Zita, 
az egy üzembiztos dolog. Na most ebből a 
társaságból, nem tudom, két vagy három ember 
Pesten, a New York kávéházban leültek velünk, 
és apám előadta ezt az elképzelésemet: „itt van 
ez az én fiam, nagyon jó a bizonyítványa, 
filmrendező akar lenni”. ” Jézus Mária! Fiam! 
Hát az nem egy foglalkozás!” – mondták 
atyámnak. De aztán megállapodtunk abban, 
hogy beiratkozom a bölcsészetre, és akkor az 
valami komoly dolog is. Hát az se volt egy 
komoly dolog. És akkor így kerültem én be ’44 
nyarán a filmgyártásba. Egy volt iskolatársam-
nál laktam, kijártam a filmgyárba, otthonról 
elláttak zsebpénzzel. Fut az ember, hogy 
hozzon egy kávét, és figyel. Aztán ’45-ben 
beiratkoztam a színházművészeti főiskolára, 
ahol azelőtt soha nem volt filmoktatás. Ma már 
egy olyan hihetetlen komplikált kérdőívrend 
van, hogy engem ma már oda föl nem vennének.

Dr. Krajczárné Sándor Mária - Kolozsvári István
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   A Berettyóújfalui Gazdakör fórumra invitálta a 
térség gazdálkodóit, hogy az ígéretekkel és az elért 
eredményekkel szembesítse a gazda érdekképvisele-
tet ellátó Magosz elnökét, Jakab Istvánt.

  Jakab István, aki egyúttal a Parlament alelnöke is, 
rövid helyzetelemzést adott, illetve vázolta a 
közeljövő megvalósulásra váró teendőit. Minde-
nekelőtt eredményként könyvelte el, hogy 
parlamenti felvetésére, megoldódott a széles 
mezőgazdasági gépjárművek főútvonalakon való 
közlekedése, valamint létrejött a Nemzeti Föld 
Alap. A földnyilvántartásról újfent megjegyezte, 
hogy az nem rendeződött a mai napig. – Márpe-
dig egységes, hozzáférhető nyilvántartásra van 
szükség – hangsúlyozta.
    A készülő földtörvényről a jelenlévők megtudhat-
ták, hogy széles társadalmi vita kezdődött róla, 
melyet a gazdaérdekek figyelembe vételével 
szándékoznak elfogadtatni. Az állami tulajdonú 
földterületek bérbeadása kapcsán Jakab István 
elismerte, hogy „mindig lesz olyan földosztás, 
amivel az abból kimaradottak elégedetlenek 
lesznek, ám arra kell törekedni, hogy a helyben 
lakó gazdákat hozzuk helyzetbe” – szögezte le. 
  Emlékeztetett Jakab István arra, hogy idén január 
1-től megszűnt a vízgazdálkodási társulásoknak 
fizetendő díj, a csatornák rendbetétele pedig a 
közmunkaprogram keretében elkezdődött. 
   Az állattenyésztésnek újra létjogosultságot kell 
szereznie – jelentette be a Magosz elnöke, hozzá-
téve, hogy „ki kell nyitni a hátsó udvarokat a 
sertésállomány növelése érdekében.”
Szólt még Jakab István a készülő kamarai törvény 

elfogadásáról is, valamint arról, hogy 2013. 
december 31-ig megszűnnek az őstermelői 
adókedvezmények.
 A kedélyeket felkorbácsoló falugazdász hálózat 
megfelezéséről is említést tett az elnök, amiről csak 
utólag értesült, ám nem mond le az országosan 
szükséges 650 falugazdászi létszámról.
 Viski József, a Vidékfejlesztési Minisztérium Straté-
giai Osztályának vezetője a tanyafejlesztési 
programot ismertette. Kiderült: a megyéből 23 
település pályázhat, térségünkből Komádi és 
Nagykereki idén. 
 A felvetések közt elhangzott: nagyon hiányoznak a 
falugazdászok, akik szakértelmükkel sokat segítet-
tek a gazdáknak. Az egyik váncsodi hozzászóló 
sérelmezte, hogy az ígérettel szemben, nem sikerült 
elérni azt, hogy a területalapú támogatással 
együtt nyújthassák be a gázolaj jövedéki adójának 
visszaigénylését, illetve a tulajdoni lap földhivatal-
tól való beszerzése 800 forintba kerül oldalanként. 
Azt is szóvá tette a felszólaló, hogy a megszűnő 
őstermelői adókedvezményekről semmit sem 
tudnak az érintettek. Mezei István újfalui gazdálko-
dó régi sérelmét hozta fel: eszerint a több mint 
három éve elkezdett családi gazdaságának 
átadása a mai napig nem oldódott meg! A gazdák 
úgy vélik, most is azok kapják a földet, akik koráb-
ban, illetve nem történt meg az elszámoltatás! 
„Nem újabb adókkal kellene sarcolni a lakosságot, 
hanem vagyonelkobzással sújtani az országot 
tönkretevőket!” – fogalmazott az egyik felszólaló. 
Kérték még a hozzászólók azt is, hogy a helyben 
lakó gazdák helyzetbe hozását próbálja szem 
előtt tartani a kormányzat, mert már megkezdő-
dött a spekulációs földvásárlás, pl. budapesti lakos 
Komádi határában vásárolt 50 millió forintért 
földet. 
   Jakab István válaszában elmondta: a média egy 
része azon dolgozik, hogy lejárassa a kormányt. 
Egyébként meg 2013. január 1-től ügyfélkapun 
keresztül lehet minden támogatást egy helyen 
igényelni. Az pedig, hogy mekkora az ideális birtok 
– Jakab szerint -, függ a családok, családtagok 
számától, illetve a növényi kultúrától is.
 

Szembesítés az ígéretekkel

Habsburg György adta át a kitüntetéseket

Olvasói levél a padrongálás kapcsán
Szomorúak vagyunk…
Nem oly régen még munkások szépítették, 
építették, fákkal, növényekkel telepítették be 
városunk főterét, a kórház felé vezető utat, a 
Kiserdőt, a gyermekjátszóteret.
Most, félév után, döbbenten szemléltük ismerőse-
immel azt a pusztítást, amit a kitört fák, a megma-
radt 15 db padcsonk látványa nyújtott.
Galád módon, ész nélkül, brutálisan, szellemi-lelki 
nyomorra utalóan pusztították értékeinket, az 
emberek életterét.
Tapasztaltuk, hogy „ezek” nem tisztelik a dolgozó 
ember munkáját, azokét, akik esőben, sárban, 
fagyban, hőségben dolgoztak a város lakóiért. 
Nem törődnek a betegekkel, lakókkal, akik a 
kórházba menve szívesen megpihennének az 
árnyat adó fák alatt. Nem kincsük a gyermek, akik 
most játszhatnak a biztonságos hely helyett az 
alkalmasint egészséget károsító helyen.
Mi lesz, ha a város anyagi helyzete a pótló 
kiadások miatt még ennyire sem jut, akkor ki segíti 
a szegényeket, a munkanélkülieket?
A rongálók önmagukat sem becsülik, mert a 
becsületes ember a városát gazdagítja, szépíti, 
hogy lakói boldogan, értékteremtő igénnyel 
élhessenek, ahogy teszi ezt a város többsége.
Felteszem a kérdést: milyen emberek ezek? 
Ezért vagyunk szomorúak.
                      Hamvas Lászlóné nyugdíjas

    Május 15-én Debrecenben, a Megyeháza Árpád 
termében kitüntetéseket nyújtott át Habsburg 
György, a Magyar Vöröskereszt elnöke és Bodó 
Sándor megyei közgyűlési elnök a Vöröskereszt 
Világnapja alkalmából.
   Berettyóújfaluból a vöröskeresztes mozgalom-
ban elért eredményeiért hárman kaptak kitünte-
tést, illetve elismerést. Illés Tóth József, a Magyar 
Vöröskereszt Berettyóújfalui Területi elnöke a 
Vöröskeresztes Munkáért kitüntetés ARANY 
fokozatát, Dr. Korcsmáros Ferenc, a Vöröskereszt 
Berettyóújfalui Területi Szervezet Vezetőségi 
tagja BRONZ fokozatát vehette át. Kovács 
Zoltán, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója 
a Vöröskereszt Munkáért Elismerő Oklevélben 
részesült. Az elismeréseket Habsburg György, a 
Magyar Vöröskereszt országos elnöke és Dr. 
Szép Imre, a Magyar Vöröskereszt Megyei 
elnöke adta át.

A BIHARI MÉZLOVAGREND AVATÓ  
nyitóeseménye

MÉZELŐDJÜNK!
2012. június 23-án,  17.00–24.00 óráig!

BIHARI MÚZEUM ÉJSZAKÁJÁN
Egy éjszaka, ami a MÉZ körül pereg!

17.00 Bihari Méhészet c. időszaki kiáll. megnyitója
17.45 Projektnyitó a múzeum udvarán

18.00–22.00 óráig az udvaron:
Méhek üvegkaptárban, mézkóstoló és -vásár

Méhészruhák felpróbálása, méhészeti eszközök 
bemutatója

A színpadon: Édes-mézes produkciók
Közreműködnek a Radnóti úti Székhelyóvoda és a 

Széchenyi-tagóvoda óvodásai, a József Attila 
Általános Iskola színjátszó szakkörösei, és a 

Széchenyi-tagiskola tanulói, valamint az 
Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

táncosai
„Mézédes” melódiák Közreműködik: Bene Kata, 

Kasza Marika, Karancsi Lajos, 18.00–24.00 óráig

Filmvetítés, előadás a mézről, a méhekről, a 
méhészetről

MÉZES CUKRÁSZDA (mézes italok, sütemények, 
mézes fagyi)

MÉZES-BÁBOS MESÉK Kolozsvári-Donkó Rebeka 
közreműködésével

Fejtörők, kézműves tevékenységek kicsiknek és 
nagyoknak!

Receptpályázat felnőtteknek: mézes ételek, italok 
receptjeit várjuk

Rajzpályázat gyerekeknek 3 korosztályban
(díjkiosztó az őszi zárórendezvényen)

BELÉPŐDÍJ: 300.-Ft/fő (gyerekeknek családoknak 
kedvezmény)

Rendezők: Bihari Múzeum, Bihari Múzeumért 
Alapítvány, Bihari Múzeum Baráti Köre, Berettyó-

újfalu és Vidéke Méhészek Egyesülete
Partnerek: Nova Villa 2010 Nonprofit Kft., Sinka 

István Városi Könyvtár
Támogatók: Berettyóújfalu Város Önkormányzata, 

Y-Food Kft., Bodnár Zoltán egyéni vállalkozó, 
Laguna Cukrászda

 

A Szentmárton Patika nyári nyitva tartása
2012. június 4. és 2012. szeptember 1. között

Hétfő: 8-11, du. zárva
Kedd: 8-10.30, 16-17

Szerda: 8-11, du. zárva
Csütörtök: 8-10-30, 16-17

Péntek: 8-11, du. zárva
Szombat, vasárnap, ünnepnap zárva

5 KÖZÉLET   
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  Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete Porkoláb Lajos 
részére Báthory Gábor-díj kitüntetést adományozott.

  Porkoláb Lajos a Debreceni Tanítóképző Intézetben, 
1972-ben szerzett népművelő-könyvtáros, a 
nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán 
1979-ben okleveles népművelő diplomát, majd 
2002-ben kulturális menedzser szakon tett szakvizs-
gát. A következő két évtizedben dolgozott Derecske, 
illetve Berettyóújfalu kulturális intézményeiben, 
1987-től nyugdíjba vonulásáig, majd 20 éven át volt 
a Nadányi Zoltán Művelődési Központ igazgatója. 
1975–85-ig tagja volt a Népművelési Intézet mellett 
működő Kisgaléria Vezetők Munkaközösségének. 
1981-ben a Kölcsey Ferenc Megyei Művelődési Központtal közösen megala-
kították a berettyóújfalui Megyei Amatőr Képzőművészeti Alkotótábort, 
melynek 11 évig szervezője és vezetője volt. A 80-as évek óta foglalkozik 
felnőttképzéssel, a 90-es évek óta pedig aktívan közreműködik a Berettyóúj-
falu és Nagyvárad közötti kulturális kapcsolatok alakításában, fejlesztésé-
ben. Ennek nyomán a két város 2001 óta hivatalosan is közösen rendezheti 
meg a Magyar Kultúra Napja rendezvényeit, melyhez azóta több település is 
kapcsolódott. Emellett számtalan határon átnyúló kulturális program megva-
lósítása fűződik az általa elindított és vezetett Hajdú-Bihar Megyei, illetve 
Bihari Népfőiskolai Egyesületek, valamint a nagyváradi és Bihar megyei 
civilek közös tevékenységéhez. 1997 óta a Megyei Népművelők Egyesületé-
nek alelnöke. Tevékenységét 2001-ben Bessenyei-díjjal, 2008-ban pedig az 
Év Hajdú-Bihar Megyei Népművelője címmel ismerte el a szakma.

Városnapi kitüntetettek
  Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szatmári Lajos 

Istvánné részére Fehér Istvánné-díj kitüntetést adományoz.

  Szatmári Lajos Istvánné 1989 óta dolgozik a 
Diószegi Kis István Református Általános Iskolában, 
illetve annak jogelőd intézményeiben. Biológia-tech-
nika szakos tanárként természetismeretet, biológiát 
és technikát oktat felső tagozaton, osztályfőnök, 
dolgozott igazgatóhelyettesként, jelenleg felső 
tagozatos munkaközösség-vezető. Magas színvonalú 
oktató-nevelő munkájával mindvégig követendő 
példát mutatott a rábízott tanulóknak. Számos diákja 
került a biológia szeretetétől vezérelve orvosi 
egyetemre. Tanítványai számos alkalommal hoztak el 
országos elsőséget és kimagasló helyezést különböző versenyekről, vetélke-
dőkről. Több tanítványa versenyeredményei okán felvételi nélkül kezdhette 
meg középiskolai tanulmányit. Önszorgalomból végzett népi játszóház-veze-
tői tanfolyamot, melyet napi munkája során is kamatoztatni tud, fejleszti 
diákjai esztétikai érzékét, illetve alkotásaik díszítik az iskola falait is. Osztály-
főnökként ünnepi műsorok betanításával teszi lehetővé nemzeti ünnepeink 
méltó megünneplését a templomban, az iskolában és a város közössége előtt 
is. Értékőrző magatartását a nyitottság, a népi kultúra iránti érdeklődés, a 
hagyományőrzés, a természeti, társadalmi és technikai környezet értékeinek 
és veszélyeztetettségének felismerése és tudatos védelme jellemzi.

  Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete Bokor Sándor 
részére Kabos Endre-díj kitüntetést adományoz.

    Bokor Sándor a Kerfu 2000 Kft. 
vezetőjeként kiemelkedő, évtize-
des mecénási, támogatói szerepet 
vállal a város sportéletében, ezek 
közül is elsősorban a Berettyóújfa-
lui Sportegyesületben. Szervezői, 
mentori tevékenysége révén 
hozzájárul az egyesület működé-
séhez, napi munkájához, rendez-
vényeihez. Precizitásának, gondoskodásának köszönhetően a nagypályás 
futballélet –  a pálya rendbetételétől, karbantartásától a játékosok utazta-
tásáig – zavartalanul tud működni és fejlődni. Volt, amikor személyesen, 
tevőlegesen vett részt ezen feladatok megoldásában. Az elmúlt évi egyesü-
leti centenáriumi nap lebonyolításában vállalt jelentős részt. Munkája 
elismeréseként 2005 óta az egyesület alelnöki tisztségét is betölti. A sport, 
a labdarúgás iránti szeretete, elkötelezettsége a kispályás labdarúgásra is 
kiterjed, a városi bajnokság motorja, önzetlen támogatója, de nyújtott már 
segítséget más sportágak számra, illetve szabadidős programok megren-
dezéséhez is. Az egyesületi munkán túl szem előtt tartja az egyént, több 
egykori labdarúgót segített biztos megélhetéshez, egzisztenciához jutni. Ő 
maga aktív offroad-versenyzőként, illetve országos terepraly-verseny 
szervezőjeként tette országszerte ismertté Berettyóújfalu nevét. 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kurtán Mónika 
részére Kabos Endre-díj kitüntetést adományoz.

    Kurtán Mónika 1993-ban kezdte pedagógu-
si pályáját Berettyóújfaluban. 2002. augusztus 
16-ától dolgozik a József Attila Általános 
Iskolában. Diákjai nagyon szívesen dolgoznak 
vele tanórán kívüli foglalkozásokon is, munkáját 
elismerik. Nagy hangsúlyt fektet munkája során 
a tehetséggondozásra is. A gyerekekkel 
végzett sporttevékenysége mellett nagy figyel-
met fordít a tanítványai tanulmányi munkájára 
is. Az elmúlt tanévekben több tanulóval pályá-
zott sikeresen a Hajdú-Bihar megye jó tanulója 
– jó sportolója címért. Legutóbb 13 diákkal 
pályázott eredményesen. A lelkiismeretes 
munka egyik eredménye, hogy 2005 óta 
képviseli tanítványaival városunkat a megyei és országos versenyek 
döntőjében. Tanulmányi versenyekre is eredményesen készíti fel diákjait. 
Tíz éve az első, második osztályosok úszásoktatását végzi délutáni 
szabadidős tevékenység keretében. Amellett, hogy ezzel sokat tesz a 
gyerekek egészsége védelmében is, közülük kerülnek ki a Herpály Sport-
úszó Egyesület utánpótlását jelentő versenyzők. Tanórai és diáksportköri 
foglalkozások keretében felsős tanulókat készít fel eredményesen 
úszóversenyekre. Munkájával hozzájárul megyénk, városunk, és iskolája 
sportéletének pozitív megítéléséhez. A Hajdú- Bihar Megyei Közgyűléstől 
az elmúlt tanévben megkapta a Hajdú-Bihar megye diáksportjában 
végzett kiemelkedő tevékenységért járó oklevelet.

  Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete Patyán Lászlóné 
részére Fráter László-díj kitüntetést adományozott.

    Patyán Lászlóné közel 30 évet töltött el a BERÉPO Nonprofit Kft. vezetőjeként. A 30 év alatt az intézmény stabil gazdálkodása és 
kiemelkedő szakmai munkája révén az egyik legstabilabb feladatellátónak számít a városban. 2000-ben a területen akkor még 
újnak számító nonprofit szektorhoz csatlakozott. Ez teremtette meg annak a lehetőségét, hogy az intézmény az elmúlt 12 évben olyan 
fejlődésen mehetett át, melyre a város is büszke lehet. Felépült egy 9 férőhelyes lakóotthon 2004-ben, melyhez a területet Berettyóúj-
falu Város Önkormányzata biztosította, az önerő pedig az intézmény rendelkezésére állt. 2009-ben hosszas vívódás után, megvaló-
sult a gondozó épület teljes rekonstrukciója. Nem kis erőfeszítésbe került, hogy 2011-ben a kiszolgáló helyiségek is megújulhassanak 
egy sikeres pályázat keretében. Mindig előre tekintett, kereste az új lehetőségeket, amely az intézmény fejlődését szolgálta. 
Mindeközben soha nem feledte szakmaiságát, sokszor még a családja elé is helyezve a Mátyás utcán élőket. Fontos volt számára, 
hogy az intézményt körülvevő betonkerítés lebontásával szimbolikusan, de elfogadtassa az itt élő embereket a város közösségével. 
Szereti ezt az otthont, szereti az itt élőket – úgy gondolkodott, mintha a saját hozzátartozóit látná el. Az intézményben folyó szakmai 
munkáról az ellenőrző szakhatóságok is csak elismerően nyilatkoztak, mindig kiemelték az itt folyó szakmai munka magas színvonalát. 
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Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szilágyi Jenő 
részére Fráter László-díj kitüntetést adományozott.

 Szilágyi Jenő általános iskolai tanulmányait 
szülőfalujában, Váncsodon végezte, majd 
Budapesten szerzett festő-mázoló szakmunkás 
bizonyítványt. Az érettségit munka mellett 
1972-ben szerezte meg. 1972. február 7-től 
dolgozott az Országos Mentőszolgálat 
Berettyóújfalui Mentőállomásán. 1975-ben 
mentőszakápolói, majd 1984-ben mentőtiszti 
képesítést szerzett. 1984. augusztus 1-től 
nyugdíjazásáig 2007. december 19-ig látta el a 
Berettyóújfalui Mentőállomás állomásvezető 
mentőtiszti feladatait. Munkáját mindvégig 
magas szakmai színvonalon végezte, vezetése 
alatt a mentőállomáson fegyelem, kiemelkedő 
szakmai munka és jó hangulat uralkodott. Szabadidejében munkatársaival 
rendszeresen részt vettek városi rendezvények, ünnepségek egészségügyi 
biztosításában, évente több alkalommal szerveztek elsősegélynyújtó 
oktatásokat. A Vöröskeresztben hosszú évekig vezetőségi tagként dolgo-
zott, versenyeiken zsűritagként működött közre. 1990-ben alakították meg 
feleségével a helyi ILCO Klubot, mely stomás betegeknek jelent nagy 
segítséget. Gyakran szerveznek a tagoknak szakmai összejöveteleket, 
kirándulásokat

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete Borsós Kristóf  
részére Berettyóújfalu város jó tanulója – jó sportolója kitüntető címet 

adományozott.

    Borsós Kristóf a Hunyadi Mátyás Tagiskola 8. 
osztályos tanulója. 8 éve úszik, 6 éve verseny-
úszó. Eddigi versenyein több mint 100 érmet 
nyert. Az Észak–Alföldi Regionális Úszóverse-
nyen 3 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet, a 
Komárom-Esztergom Megyei Úszóversenyen: 3 
arany- és 1 ezüstérmet szerzett, illetve a 
legeredményesebb fiúversenyző címet nyerte el. 
Az Őszi Gyermek Úszóversenyen, Szarvason: 2 
arany- és 1 bronzérmet, a 2012. évi Hajdú-Bi-
har Megyei Úszó Diákolimpián 1 arany- és 1 
ezüstérmet szerzett. Ebben az évben az Orszá-
gos Úszó Diákolimpián 9. helyezett lett. 2007 
óta sportmászással is foglalkozik, országos 

diákolimpián korábban nyert bronzérmet, 2012-ben pedig a 6. helyezést érte 
el. Rendszeresen részt vesz a Tisza-tó átúszására kiírt versenyen, ahol aranyér-
met nyert korosztályában. 8 év alatt kitűnő tanulmányi eredménye mellett több 
tárgyban szerepelt országos tanulmányi versenyeken, melyekről egy első, egy 
harmadik és egy hetedik helyezéssel tért haza. 2008 óta minden évben 
megkapta a Hajdú-Bihar megye jó tanulója, jó sportolója címet.

 Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dobai Imréné 
részére Fehér Istvánné-díj kitüntetést adományozott.

   Dobai Imréné 1979-ben szerzett diplomát a 
Debreceni Tanítóképző Főiskolán, testnevelés 
specializációval. A pedagóguspályát 1975--
ben kezdte tanítóként a nagyrábéi általános 
iskolában. 1977 és 1985 között szintén 
tanítóként, Szentpéterszegen dolgozott. 
1985-től a berettyóújfalui 5. számú, későbbi II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestületének 
a tagja. Itt az alsó tagozat 1–2. osztályában 
magyar nyelv és irodalom, valamint testnevelés 
tantárgyakat tanít. Tizenhét éve az intézmény 
alsó tagozatának munkaközösség-vezetője. 
Munkáját kezdetektől fogva kiemelkedő 
színvonalon, lelkiismeretesen végzi. Folyamatosan képzi magát, hogy mindig 
megfeleljen a kor kihívásainak. Tanúsítványt szerzett gyógytestnevelés tanításá-
hoz, logopédiai ismereteihez, a dislexia felismeréséhez, a tanítás tanításáról, 
minőségirányítási alapismeretekből. A frontális osztálymunka helyett a csopor-
tos foglalkozást és az egyéni fejlesztést helyezi előtérbe. Eredményesen fejlesz-
ti a sajátos nevelési igényű gyermekeket. Diákjai kiemelkedően szerepelnek 
városi, regionális, megyei és országos szinten egyaránt. Jelentős szerepet vállal 
az intézményi pályázatok megírásánál, annak szervezésében, lebonyolításá-
ban. Mindezekkel az eredményekkel öregbíti iskolája és városunk jó hírnevét. 
Eddigi munkájával kifejezte elkötelezettségét a pedagógus élethivatás mellett.

50 éves aktív tevékenységének elismeréseként Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzata elismerő emléklapban részesítette Varga Zsigmond fodrászmestert.

Varga Zsigmond 1962-ben, általános iskolai 
tanulmányainak befejezése után rögtön 
munkába állt, ezzel egy időben kezdte meg 
szakmai tanulmányait. 1966. július 20-án 
szerezte meg női-férfi fodrász szakmai 
vizsgáját. Ettől az évtől a Berettyóújfalu és 
Vidéke Általános Szolgáltató Ktsz., 1972. 
március 23-ától a Hajdúszoboszló és Vidéke 
Általános Szolgáltató Ipari Szövetkezet 
kötelékeiben, 1990. szeptember 1-jétől pedig 
önállóan, vállalkozóként dolgozik. Fodrászmű-
helye valódi közösségi színtér, a városközpont 
meghatározó, mára emblematikussá vált 
üzlete. Azon túl, hogy hagyománykövető 
módon végzi munkáját, számos kiváló fiatal szakmabeli tanulhatta meg tőle 
a mesterség fortélyait.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete idén módosította a 
város kitüntetéseiről szóló rendeletet. Ettől az évtől kezdve mindazoknak, akik 
bármely munkaterületen az adott évben 40 vagy 50 éve aktívan fejtik ki 
tevékenységüket, a képviselő-testület a helyi közösség elismerését és köszöne-
tét Emléklap adományozásával fejezi ki.

Ugyancsak 50 éves aktív tevékenységének elismeréseként Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata elismerő emléklapban részesítette Bottó Mihályt, a 

Berettyó Vízgazdálkodási Társulat műszaki osztályvezetőjét.

Bottó Mihály 1962-ben kezdte 
meg középiskolai tanulmányait, 
amivel párhuzamosan későbbi 
hivatására készülve munkát is 
vállalt. A Berettyó Vízgazdálkodá-
si Társulat kötelékeibe 1966. 
szeptember 12-én került, ahol 
azóta is megszakítás nélkül dolgo-
zik. Pályafutását figuránsként 
kezdte, 1973 óta munkavezető, 
majd 1975-től építésvezető lett. 
Kiemelkedő szaktudásának 
köszönhetően a Társulat vezetése 

1980-ban csoportvezetővé, majd műszaki főelőadóvá nevezte ki. Ezen 
beosztásában a mai napig is a Társulat műszaki osztályának vezetését látja 
el. Hosszú évtizedek alatt felhalmozott tudását és tapasztalatait felhasznál-
va irányítja a Társulat műszaki feladatellátását, a fenntartási munkálatokat 
és a belvízvédelmi tevékenységet.

Fotók: Szűcs Endre

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 4 383 024 forint 
uniós támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív 
Program A fenntartható életmódot és az ehhez 
kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok 
(szemléletformálás, informálás, képzés) című pályázati 
konstrukciójával az Új Széchenyi Terv keretében.
Az összegből a József Attila Általános Iskola, EPSZ 
Fenntartható életmódot a gyermekeknek címmel 350 
tanuló bevonásával 5 rendezvényt valósít meg a 
környezettudatos magatartás kialakításának jegyében.
A pályázattal kapcsolatos bővebb információt a 
jozsefa-bu.sulinet.hu oldalon olvashatnak.

Sajtóközlemény

József Attila Általános Iskola, EPSZ
Cím: 4100, Berettyóújfalu, József A. u. 11.
Telefon: 06-54-402-052
E-mail:iroda@jozsefa-bu.sulinet.hu                          
Honlap: www.jozsefa-bu.sulinet.hu
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A Bihari Barangolók olvasóköre kirándulást szerve-
zett Bakonszegre. Előzőleg foglalkoztak Bessenyei 
György és Nadányi Zoltán munkásságával, és 
ismereteik bővítése, elmélyítése céljából keresték 
fel az emlékhelyeket. Összekötötték ezzel a Kádár 
vitézre való emlékezést is, felkeresvén a Kádár-dom-
bot.  Idegenvezetőnek Harasztosi Csaba nyugdíjas 
pedagógust kérték fel, aki színvonalas, érdekes, 
kevésbé ismert anekdotákkal is tarkított előadást 
tartott Bessenyeiről, Nadányiról a szépen rendben 
tartott kertben. A Bessenyei-ház emlékeinek megte-
kintése után rövid séta következett a csinos, rendben 
tartott portákkal övezett Sallai utcán, a volt Nadányi 
kúriához, az egyedülálló kostemetőhöz, majd az 
épületben elhelyezett gyűjteményhez. 
   Agod Annamária és Incze Géza sok érdekes 
ismeretet adott át egyéni beszélgetésben. A 
példásan rendben tartott park, a gyűjtemény 
gyarapítása Jenei Gábor munkáját dicséri.
A gyűjtemény sok érdekes anyagot tartalmaz, kár, 
hogy hiányzik a rendszerezés és hogy sok értékes 
anyag „eltűnt”.

  Eredeti terv szerint a vállalkozó kedvűek 
gyalog mentek volna a Kádár-dombhoz, amit 
már pár nappal korábban Rásó Gyuláné, férje 
és Karakas Imréné felfedezett s a környéket 
megtakarította. Incze Géza érkezésünk előtt a 
fiúkkal az odavezető utat is járhatóvá tette s 
„kitáblázta,” merre kell menni. Induláskor aztán 
rögtönözve felajánlotta, hogy kocsival kivisz 
néhány embert, a többiekért is - akik gyalog 
elindultak – visszatér. 
Előállt Rásó Gyula is 
kocsival, így két kocsival, 
kétszer fordulva minden-
ki kiérkezett. Az emlék-
helynél Kocsis Csaba 
Kádár vitézről szóló 
könyvéből olvastunk fel. 
Kár, hogy – úgy tűnik - 
nincs gazdája az emlék-
helynek. A faluból kifele 
tábla sem mutatja, 
merre kell menni, közben 

merre kell fordulni. Nincs megtisztítva a környé-
ke sem, pedig érdemes lenne – csend, nyugalom, 
madárdal, akácillat fogadott bennünket. 
    Kellemes, szép élményekben gazdag délután 
volt, az önzetlen segítség szép példáját adták a 
bakonszegiek: Harasztosi Csaba, Agod 
Annamária, Incze Géza, Jenei Gábor - közülünk 
a Rásó házaspár és Karakas Imréné - köszönjük 
fáradozásukat a Bihari Barangolók olvasókör-
ének tagjai nevében: 

Füredi Józsefné

   A Bihari térség húsz településén fut az a program, 
melynek félidejéről sajtótájékoztatón számolt be 
Szilágyi Péter projektmenedzser, Gyula Ferencné 
szakmai vezető, valamint Bánfalvi Győző pénzügyi 
vezető.
   Elsőként Szilágyi Péter mondta el: nehéz sorsú 
emberek sokasága él Biharban, s a nincstelenség 
a lelkeket is rombolja. A szegénység elsősorban 
az idősek életében van jelen, de általában a 
lehetetlen helyzetben lévőknek próbálnak segíte-
ni a mindennapok megélésében. Tapasztalatuk 
szerint az emberek őszintén megnyílnak, s 
megosztják problémáikat a szakemberek előtt. A 
program szükségességéről Gyula Ferencné 
számolt be. Elöljáróban leszögezte: sokan kerültek 
nehéz helyzetbe, akiket az ellehetetlenülés 
fenyeget. A projektben részt vevő húsz munkatárs 
111 esetet dolgozott fel eddig, ami azt jelenti, 
hogy 540 személyes találkozás alkalmával 111 

családot kerestek fel. Ahhoz, hogy az érintettek 
megosszák nehéz helyzetüket, bizalomra van 
szükség, ezért a szociális szférában dolgozó 
szakemberek vesznek részt a programban. A 
megkeresés eredménye: 111 családból 40 
házasságban élő család, 24 élettársi kapcsolat-
ban él, míg 28-an egyedül élnek, 19 esetben 
pedig gyermekét egyedül nevelő szülő.
     A legnagyobb gond az adósság – derült ki az 
önértékelésből. Első helyen – 119 esetben – a 
közüzemi díjak elmaradása, második helyen a 
hitel, harmadik helyen a lakáshitel törlesztésének 
elmaradása, míg negyedik helyen a magánsze-
mélyeknek való tartozás szerepel. A megoldási 
javaslatok eredményeként átütemezést kértek, 
amihez 92 kérvényt nyújtottak be, négy esetben 

pedig munkahelyhez juttattak embereket – 
sorolta az eddigi eredményeket Gyula Ferencné. 
Hozzátette még az elmondottakhoz, hogy életve-
zetési tanácsadással, részletfizetési lehetőséggel, 
szigorú elszámolással, a kiadások csökkentésével 
próbálják megoldani a nehéz sorsúak talpon 
maradását. Végeredményben az esetek harma-
da tekinthető megoldottnak, részben elintézettnek 
68, míg 11 eset reménytelennek tűnik.
   Gigászi küzdelmet vívnak a szakemberek az 
adósságcsapda elkerülése érdekében, ám az 
világosan kirajzolódik, hogy az emberek érzik, 
nincsenek egyedül – összegezte Gyula Ferencné, 
aki a program zárása idejére kétszáz család 
felkeresését, segítését szeretné elérni.
 

Félidejéhez érkezett a Kiútkereső – a Berettyóújfa-
luban élő hátrányos helyzetű családok adósságcsap-
dába kerülésének megelőzését segítő TÁMOP – 
5.3.5 09/1-2010-003 azonosítószámú projekt, 
melynek újabb állomásán „Segíts magadon, az isten 
is megsegít!” címmel tartottak félnapos rendezvényt.
   A volt megyeháza Fráter László termében a 
munkanélküliséggel, a munkavállalással és a 
nyugdíjazással kapcsolatos hasznos információkat 
hallhattak az érdeklődők, köztük a megváltozott 
képességűek is – tudtuk meg Csetreki Jánosné 
projektvezetőtől. Elsőnek Varga Józsefné, a Bihari 
Szociális Szolgáltató Központ vezetője tartott 
előadást a munkáról, mint értékről. Interaktív 
mondandójába a közönséget is bevonta, hiszen 
olyan dolgokat feszegetett, amelyek fontos 
szerepet töltenek be mindennapjainkban. Előadá-
sából kiderült: a munkához való jog alapvető 
emberi jog, melynek célja az emberi szükségletek 
kielégítéséhez szükséges javak előteremtése, a 
különböző szolgáltatásokhoz való hozzájutás. 
Szerencsés esetben, a felnőtt ember életét munká-
val tölti – jelentette be Vargáné, aki történelmi 
áttekintést nyújtott a munka szerepéről Homérosz-
tól napjainkig. Mára átértékelődik a munka 
fogalma, hiszen nemcsak hivatás és pénzkereső 

tevékenység, hanem szabadidős, alkotó tevékeny-
ség is. Ha pedig kielégítettük szükségleteinket, 
csökken a feszültség, az viszont, hogy milyen 
munkát végzünk, a presztízsünket is befolyásolja – 
szögezte le az előadó.
    Konyári Ferenc, a kormányhivatal nyugdíjbizto-
sító igazgatóságának főosztályvezetője a 
mindennapokban megvalósuló esélyegyenlőség-
ről szólt. Elöljáróban leszögezte: esélyegyenlőség-
ről akkor beszélhetünk, ha az emberek tisztában 
vannak jogaikkal. Előadásában részletesen szólt a 
2012. január 1-vel megváltozott nyugdíjrendszer-
ről, a korhatár előtti kedvezményes nyugdíjba 
vonulás lehetőségeiről, a rokkantsági ellátás 
átalakulásáról, a rehabilitációs ellátásról. Kiderült: 
az áttekinthetetlen szociális ellátás átalakulása 
azzal járt, hogy kedvezmények szűntek meg az 
egyszerűsítéssel. Az új ellátás pedig sokkal 
szigorúbb elvárások alapján jár. Az elöregedő 
társadalom kapcsán bejelentette az előadó: a 
kormány célja, hogy fenntartható legyen a 
rendszer, azaz ne csak most, hanem később is 
járjon a nyugdíj az öregségi kort betöltőknek. 
Szólt még a rokkantsági nyugdíj „átkeresztelésé-
ről”, a rokkantsági ellátás melletti kereső 
tevékenységről, illetve az 57 év alatti egészség-

károsultak felülvizsgálaton való részvételéről.
   Dr. Szöőr Ádám, a DEOEC kutatóorvosa a 
munkanélküliség egészségkárosító hatásáról és a 
prevencióról szólt. A jelenlévők megtudhatták, 
hogy minden 4. családot érint a munkanélküliség, 
melynek aránya régiónkban magasabb az 
országos átlagnál, márpedig a foglalkoztatottság 
alacsony szintje befolyásolja az itt élők életszínvo-
nalát, egészségromlását. Az egészség nem más, 
mint testi-lelki-szociális jólét – tudatosította az 
előadó, aki szerint az egészséges ember akkor 
érzi jól magát, ha dolgozhat. A munka pedig 
elfoglaltságot, kielégültség érzetet nyújt, mely 
örömforrás. Ezzel szemben a munkanélküliség 
tétlenséget, szenvedést, letargiát okoz, melynek 
következtében betegségek alakulhatnak ki: 
ideggyengeség, családellenesség, függőség 
szenvedélyforrások (alkohol, dohány, drog) iránt, 
depresszió, személyiségváltozás, ami végső soron 
öngyilkossághoz is vezethet. A probléma kezelé-
sében jelentős szerep hárul a családra és a baráti 
kapcsolatok erősítésére, mivel Kelet-Magyaror-
szágon munkanélkülieket segítő szociális hálóza-
tok nincsenek.
    Az előadásokkal egy időben a Gróf Tisza 
István Kórház szakdolgozói szűrővizsgálatokat – 
vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterinszint-, 
testtömeg index mérést – végeztek. 

 Bakonszegre barangoltunk

Hasznos információk kiútkereséshez

 A kilábalást segítő kistérségi kiútkeresés
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   Újabb állomásához érkezett az „Összefogás 
és határon átívelő együttműködés az egészség-
ügyi szolgáltatások minőségének javítása 
érdekében” címet viselő projekt. Ezúttal az 
élesdi kórház küldöttsége járt a berettyóújfalui 

Gróf Tisza István Kórházban, ahol a traumatoló-
gia volt terítéken.
  A konferencia két szekcióban – orvosi és 
szakápolói – zajlott, ám mindkét helyszínen Dr. 
Muraközi Zoltán főigazgató köszöntötte Élesd 
polgármestere, orvos igazgatója és a vendég-
látó kórház dolgozói nevében a megjelenteket. 
Mindkét szekcióban öt-öt előadás – két-két 
vendég, illetve három-három hazai szakember 
tolmácsolásában – hangzott el. Szó volt 
egyebek közt a kórházi sérülésveszélyről, a 
mellkasür-trauma kezelési lehetőségeiről, a 
nővér szerepéről a végtagsérülés esetén, súlyos 
koponyasérülés ellátásáról, csípőtáji sérülések 
és operáltak ellátásáról, valamint vácuumos 
sebkezelésről.
   Az előadások végén egy kórházi körülmények 
között zajló újraélesztés szemtanúi lehettek a 
résztvevők. Dr. Korcsmáros Ferenc vezetésével a 
Sürgősségi Betegellátó Osztály csapata sikeres 
újraélesztést hajtott végre.

  Kórházi élesztés a konferencia végén

- Örömmel tölt el, hogy immár 12. alkalommal 
rendezhetjük meg az Országos Boncmesteri és 
Asszisztensi Továbbképzést – jelentette be Dr. 
Dombi Imre, a Gróf  Tisza István Kórház 
Pathológiai Osztályának vezető főorvosa, amikor 
megnyitotta az ország minden részéből érkezett 
szakembereknek szóló konferenciát a Nadányi 
Zoltán Művelődési Központban.

  A tudományos ülés résztvevőit köszöntötte 
Muraközi István polgármester, fővédnök, aki 
beszámolt az elmúlt egy év várost érintő fejlesz-
téseiről: az átadott Szent István térről, a Kádár 
vitéz szoborról, a Bihar Termálligetről, a kerék-
párútról, valamint a most folyó kórházi tömb 
építéséről. – Ahogyan most a Bihari kistérség 
központjában, úgy jövőre a járási székhelyen 
köszönthetjük Önöket itt, Berettyóújfaluban – 
zárta a polgármester.
     Dr. Pete László orvos igazgató a rendezvényt 
támogató kórház részéről szintén örömét fejezte 
ki az újabb OBAT megszervezése kapcsán, mint 
ahogy Daróczi Istvánné, a Pathológiai Osztály 
vezető asszisztense is. A főszervező Dr. Dombi 
Imre elmondta még, hogy a konferencia 
alapcélja – egyszer egy évben összehozni a 
boncmestereket és asszisztenseiket – egyre 
inkább megvalósul, jelzi ezt a jelenlévők szép 
száma. Az előadók pedig – Dr. Zacher Gábor 
toxikológus, osztályvezető főorvos, Kovács Lajos 
nyugalmazott rendőrezredes, Dr. Turzó Csaba 
igazságügyi orvosszakértő, Dr. Vass László 
osztályvezető főorvos – a szakma kiválóságai 
voltak.
A jelenlévők igen élvezetes toxikológiai időuta-
zást tehettek meg Zacher Gábor segítségével, 
de megismerhették a szakértők szerepét az 
emberölések nyomozásában, hallhattak különle-
ges bonctechnikákról, valamint a pathológiában 
lehetséges privatizációról. 
  A második napon könnyedebb előadások 
hangzottak el, illetve lehetőség nyílt a tapaszta-
latok átadására, rég nem látott szakemberek 
kötetlen párbeszédére is.

Boncmesterek országos 
találkozója városunkban

 A Magyar Reformátos Szeretetszolgálat idén 
negyedik alkalommal szervezte meg az egész 
Kárpát-medence területére kiterjedő Szeretethíd 
elnevezésű önkéntes programját, melyhez a 
berettyóújfaluiak is csatlakoztak.
  A Diószegi Kis István Református Általános Iskola 
udvarán egybegyűlteket Majláth József lelkész 
köszöntötte, majd Domahidi Nelli lelkipásztor 
tartott áhítatot. Muraközi István polgármester, 
fővédnök köszöntötte a tenni vágyó gyerekeket, 
fiatalokat, időseket. Májusról, az év legszebb 
hónapjáról elmondta: az első vasárnap az 
édesanyáké, az utolsó a gyermekeké, míg 23-a 
a város napja. – Mondjuk el mindenkinek, milyen 
jó együtt lenni, s jót tenni embertársainkért, 
lakókörnyezetünkért – indította útjára az önkén-
teseket, akik idén is egyen pólót kaptak.
  Az iskola előtt Orosz Béláné Farkas Réka 
lelkipásztor vezetésével virágot ültettek. Az 
iskola konyha épületének csatornarendszerét a 
Jobbik takarította ki, míg a polgárőrök felügye-
lete mellett a malomtól a vasútállomásig szeme-
tet gyűjtöttek a fiatalok.
    Az Arany János Gimnázium hat diákja a Gróf 
Tisza István Kórház belgyógyászati osztályán 
fekvő betegekhez látogatott el.

   A Fidelitas tagjai a három lakótelepet tették 
rendbe, a szemétgyűjtés mellett a fák száraz 
gallyait is lefűrészelték. Az Eötvös Szakképző 
Intézet diákjai a strandkabinok hátsó falát 
festették le. Majláth József lelkipásztor és presbi-
tertársai a Fényes Házban és a BERÉPO Mátyás 
utcai otthonában tartottak lelki szolgálatot. 
  A jól végzett munka után a Kihívással Élők 
Nappali Intézménye szentpéterszegi csoportjá-
nak tagjai műsorral szórakoztatták a Szeretethíd 
résztvevőit, majd közösen elfogyasztották a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola szakácsnői által 
főzött finom ebédet.

Szorgos kezek szeretetből építettek hidat

Elfogták a trükkös utcai tolvajt!
Több hetes nyomozói munka eredményeként, 
május 24-én elfogta a rendőrség a trükkös táskás 
tolvajt – közölte Lingvay Csaba, a Berettyóújfalui 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, rendőr-
ségi főtanácsos.
   A részletekről Blahó Tamás, a bűnügyi osztály 
vezetője számolt be, aki elmondta: kiemelten 
kezelték a táskás tolvaj kézre kerítését, hiszen 
viszonylag rövid idő alatt kilenc esetben 
követett el lopást az ismeretlen elkövető, mellyel 
a városban közfelháborodást, illetve az utcán 
járó-kelők – többnyire idősek – körében bizony-
talanságot, riadalmat keltett. A tolvaj áldozatá-
ul is időskorú személyek váltak, akiknek a kerék-
párján elhelyezett kosarakból, táskákból lopta 
el a pénztárcákat, iratokat a tettes. 
  Csütörtök délután eredményre vezetett a 
nyomozói munka: a rendőrség elfogta az 

elkövetőt, aki tettét beismerte. 
  A férfit őrizetbe vették, s kezdeményezték 
előzetes letartóztatását.  

XXXVI. Bihari Honismereti Tábor
2012. augusztus 11–18., 

Biharkeresztesen
természetkedvelő és a népi kultúra iránt 
érdeklődő diákoknak 10–18 éves korig.

Bővebb információ kérhető 
a Bihari Múzeumban: 54/402-390

bihari.muzeum@gmail.com
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    A Bihari Múzeum konferenciatermében a 95 
éves korában elhunyt Soltész Kálmánné Szathmári 
Erzsébet születésének 100. évfordulójára 
emlékeztek május 9-én.
   A zsúfolásig megtelt teremben Kállai Irén 
múzeumigazgató köszöntötte a megjelenteket: Dr. 
Vitányi István országgyűlési képviselőt, Muraközi 
István polgármestert, Pálfi Anikó alpolgármestert, 
Dr. Ökrös Zoltán címzetes főjegyzőt, Soltészné 
Erzsike néni egykori munkatársait, tisztelőit, s nem 
utolsó sorban gyermekeit, unokáit. A visszaemléke-
zések előtt emelkedett hangulatot varázsoltak a 
Széchenyi Tagiskola növendékei Sándor Zeréndné 
nyugdíjas pedagógus irányításával, majd Kállai 
Irén rövid életrajz ismertetése következett.
Kiderült: Erzsike néni 1912. május 9-én született 
Nagyváradon. Már a 30-as években versei, 
novellái jelentek meg helyi folyóiratokban. 1939--
ben ment férjhez. A II. világháború a családot 
Budapestre sodorta. A háború után férjét Berettyó-
újfaluba helyezték, s azt remélték, hogy Várad 
visszatér és hazamehetnek. Nem így történt, ezért 
itt telepedtek le. 
  Családja és munkahelye mellett gyakran vett 
ecsetet a kezébe. Első kiállítása 1988-ban volt a 
Szabó Pál Kollégiumban, ám később képei eljutot-
tak Budapestre, Szegedre, Hajdúszoboszlóra, 
Debrecenbe is. Több alkalommal vett részt alkotó-
táborokban: Hencidán, Keszthelyen, Tokajban is.
  Sok egyéni kiállítása volt városunkban és Újfalu 
környékén is. Erzsike néni a nyugdíj mellett 20 évig 
dolgozott a bíróságon, ám mindig aktív életet élt: 
festett, gondozta a kertjét, vezette a háztartást, 
tornázott, nyugdíjas rendezvényekre járt, verseket 

mondott. Vállalkozó szellemét példázza, hogy 86 
évesen két hónapra elutazott a New Yorkban élő 
unokahúgához, amikor is élete első repülőútját 
egyedül tette meg.
  Rendszeresen emlegette, hogy 100 évig szeretne 
élni, azonban 2002-től egészsége megromlott, s 
2007. július 18-án, 95 évesen elhunyt. 
  Muraközi István polgármester – bár személyesen 
nem ismerte Erzsike nénit – a Bihari Füzetek 1998. 
évi 4. számából olvasott fel egy olyan újságcikket, 
mely 1939-ben jelent meg arról, hogy a fiatal 
költőnő, Szathmári Bözse férjhez ment Soltész 
Kálmánhoz.  
  A mindig vidám, kitartó, sokrétű tudással, remek 
szellemi képességekkel rendelkező Erzsike néni 
életrajzát egészítette ki Szeifert Ferenc volt polgár-
mester, Csapóné Dr. Gombos Piroska ügyvéd, Dr. 
Ökrös Zoltán főjegyző, Kurucz Imre képzőművész 
és Seres Katalin nyugdíjas pedagógus.  
   A kerek évfordulóról való megemlékezésért Dr. 
Soltész György mondott köszönetet a család 
nevében.

 
  „Köszönöm a jó Istennek, hogy kezembe adta az ecsetet”

A  Bihari Múzeum 2012. május 19-én, szombaton a 
Múzeumi Világnap alkalmából a Budapesten, a 
Nemzeti Múzeum kertjében  már 17. alkalommal 
megrendezett Múzeumok Majálisán, AZ ÉV MÚZEUMA 
2011 pályázat díjkiosztó ünnepségén komoly szakmai 
elismerésben részesült. A kis múzeumok kategóriájá-
ban 13 pályázó közül a legrangosabb különdíjat 
kapta a kisvárosi múzeum példaértékű megvalósítá-
sáért és a színes korcsoportonként kialakított múzeum-
pedagógiai programokért.

Helytörténeti vetélkedők a Bihari Múzeumban
A több mint egy évtizede hagyományos helytörténeti vetélkedőit a Bihari 
Múzeum idén a város napjához kötve rendezte meg. Május 24-én került sor a 
„Biharország története” c. tudáspróbára, amelynek témája ezúttal – a „bihari 
trubadúr” születésének 120. évfordulója alkalmából – Nadányi Zoltán életútja 
és költészete volt. Mivel a költő pályája Biharország fővárosában indult, 
ezúttal a térség középiskoláin kívül nagyváradi tanulók is meghívást kaptak a 
vetélkedőre. A nemes küzdelemben az Eminescu Főgimnázium diákjai bizonyul-
tak legjobbnak, a második helyen a berettyóújfalui Arany János Kollégium 
diákjai végeztek. A zsűri elnöke Bakó Endre irodalomtörténész volt.
  Május 25-én folytatódott a program a helyi általános iskolások közötti 
vetélkedővel ezúttal Berettyóújfalu településnéprajzáról és népi építészeté-
ről.  A rendezvény az előzetesen megkapott feladat bemutatásával kezdő-
dött: egy helyi népi épületről vagy portáról végeztek a tanulók gyűjtést. 
Ahogy Pálfi Anikó, a zsűri elnöke értékelésében kiemelte: mind az öt iskola 
csapatának nagyon alapos kutatómunkája eredményét ismerhettük meg, 
többnyire igen ötletes és egyedi előadásmódban. Végül a versenyt az 
írásbeli forduló döntötte el: a nyertesnek járó vándortányért újabb évig 
őrizheti a József Attila Általános Iskola, a második helyen a Széchenyi-tagis-
kola csapata végzett. Nyertesek névsora: Középiskolások: Ferencz Lilla, 
Szőcs Brigitta, Újlaki Nikoll Adrienn   Felkészítő tanár: Ile Erzsébet
Általános iskolások: Bordi Kamilla, Halász Réka, Frank Áron          
Felkészítő tanárok: Kocsisné Jován Ildikó és Jeneiné Árva Erzsébet

A Belmondo zenekar május 4-én az Arany János 
Gimnáziumban adott koncertet a végzős diákok 
búcsúztatóján. A Fonogram-díjra jelölt népszerű 
rockzenekar frontembere, Czutor Zoltán a fellépés után 
rendhagyó kémia órát is tartott a tanulóknak.

  AKTUÁLIS10



11HIRDETÉS

   

     Születtek
Április
8.: Szász Boglárka (Szász János – Ökrös Beáta)
30.: Patai Luca Magdolna 
       (Patai Richárd Ferenc – Pikó Julianna Mária)
Május
14.: Bagdi Zoltán Kadosa 
       (Bagdi Zoltán – Szász Éva)
17.: Séra Ágota (Séra László - Gél Krisztina)
     Házasságot kötöttek
Május
5.: Pellei László – Maros Zsuzsa
19.: Gaál Gusztáv János – Zsók Katalin
      Elhunytak
Április
26.: Nagy Miklós (1934)
27.: Nagy Sándor (1917)
30.: Juhász Rezső (1941)
Május
6.: Fórián Sándorné Fekete Juliánna (1929)
8.: Horváth László Zoltán (1949)
9.: Nedeczki Gézáné Pelbát Margit (1946)
11.: Papp Imréné Bondár Rózsa (1912)
14.: Oláh János József (1943)
16.: Gál Imre (1939)
22.: Pap András (1968)
23.: Szabó Imre (1945)
24.: Nagy Mihályné Kis Emma (1941)
24.: Bujdosó Lajosné Lisztes Róza (1929)
25.: Katona Benjáminné Gyenge Róza (1928)
Június
1.: Móga János (1954)
4.: Rácz Sándorné Fülöp Ilona (1929)

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

Június:  
Elixír       
Tesco
Tesco
Berettyó
Elixír
Elixír
Elixír
Szentmárton
Ibolya
Ibolya
Elixír
Elixír
Elixír
Szentmárton
Tesco
Berettyó
Berettyó
Elixír
Elixír
Szentmárton
Tesco
Ibolya
Elixír
Elixír
Elixír
Szentmárton
Tesco
Ibolya
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

A gyógyszertárak 22.00 és 07.00 óra 
között készenlétet tartatnak, melynek 

telefonszáma: 06-30-629-23-46

Élet
Diabétesszel
Egészségesen
Sokáig Közhasznú Egyesület értesítése!

2012. június 19-én kedden a soron következő programunkra 
szeretettel várunk minden érdeklődőt. Ingyenes vércukor, kolesz-
terin és vérnyomás méréssel. Új vércukormérők bemutatása, 
csereakcióval. Régi, elavult készülékét újabbra cserélheti 
szakember segítségével. Kiscsoportos teszt a diétáról és a 
helyes táplálkozásról. Díjazás minden résztvevőnek. A cukorbe-
tegség megelőzése, fontos szerepet tölt be egyesületünknél, 
ezért várjuk azokat az embertársainkat is, akik nem cukorbete-
gek, a cukorbetegeket pedig tagjaink közé. Tanuljuk együtt a 
diabetes titkait!
                                                                   Biró Antalné elnök
 
                                                              

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ júniusi programja

Június 11-25-ig Az Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény tanulóinak tanévvégi záró kiállítása. 
Helyszín: Bihar Vármegye Képgaléria.
 A kiállítás megtekinthető naponta 9.00- 16.00 óráig. 
Június 14-én 14 órától az Együtt Egymásért klub baráti 
találkozója.  Helyszín: Az Erdélyi Gábor teremben.
Június 19-én  17 órától Az ÉDES Közhasznú Egyesület 
összejövetele.  Helyszín: Az Erdélyi Gábor teremben.
Június 24-én 17 órától a művelődési központ nagytermében
ERIKA HASTÁNC GÁLA  Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
ZENÉS NYÁRI ESTÉK:
Június 29-én 19 órától Jubiláljon velünk! A  45 éves Ifjúsági 
Fúvószenekar koncertje. Helyszín a Szent István tér
Július 9-20-ig Pajti-party napközis tábor.
A Bihari Szolgáltató Központ és a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ közös programja



  

Városnapi rendezvények a Szent István téren  A MAKK KÁLMÁN MOZI MŰSORA 
JÚNIUSBAN

    11-12-13. hétfő-szerda:
ÉJFÉLKOR PÁRIZSBAN
Színes spanyol-amerikai film
(12 éven aluliak számára nem ajánlott)
    14-15-16. csütörtök-szombat:
AZ IGAZI KALAND
Színes szinkronizált amerikai családi vígjáték
    17-18. vasárnap-hétfő:
SZÜLETETT FELESÉG
Színes szinkronizált francia filmvígjáték
(12 éven aluliak számára nem ajánlott)
    19-20. kedd-szerda:
FINÁNC A PÁCBAN
Színes francia filmvígjáték
(12 éven aluliak számára nem ajánlott)
    21-22-23. csütörtök-szombat:
A HATALOM ÁRNYÉKÁBAN
Színes amerikai filmdráma
(16 éven aluliak számára nem ajánlott)
    24-25-26. vasárnap-kedd:
PROMETHEUS
Színes szinkronizált amerikai akció-thriller
(16 éven aluliak számára nem ajánlott)
    27-28-29. szerda-péntek:
A KALAND 
Színes magyar film (Márai adaptáció)
(12 éven aluliak számára nem ajánlott)
    30. szombat, Július 1. vasárnap:
FÉRFIT LÁTOK ÁLMAIDBAN
Színes amerikai romantikus vígjáték
(12 éven aluliak számára nem ajánlott)
  Július 2-3-4. hétfő-szerda:
BOSSZÚÁLLÓK
Színes szink. am. fantasztikus akció
(12 éven aluliak számára nem ajánlott)

      Egységes helyár: 700 Ft
      Berettyóújfalu Kártyával: 560 Ft
      Előadások kezdete: 18.00 óra 
      Pénztárnyitás: 17.00 órakor
A műsorváltozás jogát a mozi fenntartja!

www.berettyomozi.hu

SZABADIDŐ12

Nagy sikerrel adott koncertet az örökifjú APOSTOL együttes a zsúfolásig megtelt téren

Ismét fellépett a PG-csoport 

Gyermeknapi jótszóház

Berettyóújfalu Város 
havonta megjelenő közéleti magazinja

Főszerkesztő: Nyírő Gizella
Sport: Rinyu Sándor, Címlapfotó: Szűcs Endre 

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

Telefon: 06/54 500-023
Felelős kiadó: 

Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. 
Ügyvezető Igazgató: Krisztik Csaba

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja
Felelős vezető: Kogyilla Zsolt

Tördelés: B Tónus Bt.
Nyomda: Center Print Nyomda Kft.

Felelős vezető: Szabó Sándor
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.

ISSN 1215-1637

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Városunk nyugdíjas pedagógusának, 
Dr. Szekreczés Pálné Papp Katalinnak a versével 

köszöntünk minden kedves pedagógust!
Pedagógus-napra

                                                 

Pedagógus-napon íme ez jutott eszembe:
Huszonharmadszor érem e napot,
Ami életemnek értelmet adott.
Múlnak az évek, s nem veszem észre,
hogy hajam öltözik fehérbe.
Lelkemben mindig húszéves vagyok,
naívul sírok és kacagok.
Ifjú vágyaim elhagytak sorban,
ahogy a sorsom küldött e sorba.
Pedig bennem is megcsillant egy
kevés tehetség, de nem volt
Sajnos anyagi tehetősség.
Szórtam pazarlón szerény kincseim,
„kis virág” beitta, s elvitte szerte, ki.
Belül új láng hevít és ösztökél újra,
hogy én is adjak valamit az útra.
Csüggedésem új és új tettvágyba csap,
ez gördíti tova a holnapokat.
Díszítem dallal, hímezem fonallal,
szövöm terveim kazallal.
Bimbó koromban tanító néni voltam,
ma anyuka vagyok, ha botlik a szólam,
itt-ott mama is elhangzik néha,
a szeretet is megtéved még ma.
Ha igazán mama leszek majd,
elvem akkor is a régi marad.
Adni és adni, hacsak morzsát is,
lenni és tenni, érzelmet cserélni,
az út végén pedig ezekből élni.

Az Összefogás Berettyószentmártonért Egyesület idén 
is megrendezi hagyományos NYÁRI TÁBORÁT

 Ideje: 2012.június 25-29.  8-16-ig
Helye: Hunyadi Mátyás Tagiskola, Puskin u. 44.

Részvételi díj: 8000 Ft / fő
 Jelentkezési határidő: 2012. június 15.

 Érdeklődni Bodnár Andrásné  06 70 316 - 5402

 A Bihari Népművészeti Egyesület 2012. július 23 
- július 28. (hétfőtől-szombatig) rendezi meg a
XIV. Országos Felnőtt Csuhéfonó és Kézműves 

Alkotótábort
Helyszín: A Bihari Népművészeti Egyesület 

Alkotóháza – Berettyóújfalu, Tavasz krt. 10.
Részvételi díj: 13.000.- Ft/fő a teljes tábor 

időtartamára vagy naponta 3.000.- Ft. 
Szállás + 2.000. – Ft/fő/éj - vehető igénybe 
(reggelivel, 4 ágyas faházban (8 hely van az 

alkotóház udvarán álló faházakban).
Jelentkezési határidő: 2012. június 20.  Előleg 

átutalás: 5000.-Ft/ fő 2012. június 30-ig 
a következő számlaszámra: 

60900140-17080592
További információ kapható: 

Bihari Népművészeti Egyesület Alkotóházában
Cím: 4100 Berettyóújfalu Tavasz körút 10.  

tel.: 54/400-146, 
Veressné Balogh Anikó: 06-20/5860-181,  

e-mail: nepmuv93@gmail.com
Kállai Irén tel.: 06/30 361-5362 , 

e-mail: kallai.iren.bujfalu@gmail.com 
Tel./Fax: Alkotóház 54/400-146, 

Böszörményi Kovács Zsolt humorista




