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   Idei első soron következő testületi ülésén új alpolgármestert választottak 
képviselőink, az összeférhetetlenség miatt lemondott Pálfi Anikó helyébe.

   A január 31-i ülés a polgármesteri jelentés elfogadásával kezdődött. 
Szóbeli kiegészítésében Muraközi István egyperces néma felállásra kérte 
a jelenlévőket a hónap elején elhunyt egykori önkormányzati képviselő, 
Dr. Újhelyi István emlékére. A polgármester köszönetet mondott mindazok-
nak, akik részt vettek a magyar kultúra napjának méltó megünneplésében, 
akár szervezőként, akár résztvevőként. Majd egy levelet olvasott fel, 
amely Pálfi Anikótól érkezett. A korábban már alpolgármesteri tisztségé-
ről lemondott járási hivatalvezető önkormányzati képviselői mandátumá-
ról, valamint januári tiszteletdíjáról is lemondott. Muraközi 
István tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a Nova 
Villa 2010 Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójától kapott 
értesülés szerint eddig közel ezer parkoló bérletet sikerült 
értékesíteni, s a tavasz beköszöntével további növekedés-
re számítnak.
  Nagyné Székely Katalin aljegyző a megüresedett 
képviselői hely kapcsán elmondta: négy hónapon belül 
időközi választást tartanak a város 7. számú egyéni 
körzetében. 
   Sürgősséggel tárgyalta s fogadta el a testület a szerve-
zeti és működési szabályzatának módosítását, mely 
szerint a képviselő testület egy társadalmi megbízatású 
alpolgármestert választ a korábbi főállású helyett. Az 
alpolgármester személyére Muraközi István tett javasla-
tot. A testület legfiatalabb tagját, a második ciklusát töltő 
Bónácz Jánost javasolta. Gyula Ferencné kérdésére – 
milyen végzettsége van, hol bizonyította eddig rátermett-
ségét – Bónácz János elmondta: a Debreceni Egyetem 
Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskoláján szerzett 
szociálpedagógus diplomát, hatodik éve pedig Dr. 
Vitányi István országgyűlési képviselő politikai munkatár-
sa. Az alpolgármestert titkos szavazással, 10 igen és egy 
érvénytelen szavazattal megválasztották, majd Bónácz 
János a képviselők előtt esküt tett. Miután elfoglalta 
helyét a polgármester mellett, megköszönte a feléje 
irányuló bizalmat, melyre igyekszik rászolgálni, egyúttal 
örömét fejezte ki amiatt, hogy Szentmárton mindig adott 
egy alpolgármestert a városnak, s ez a folyamat a 
jövőben sem szakad meg. Következő napirendi pontként 
az alpolgármesteri tiszteletdíjat szavazták meg. Eszerint 
a társadalmi megbízatású alpolgármester illetménye a 
köztisztviselői illetményalap – 38.650 Ft - hatszorosa, 
231.900 forint lesz.
   A továbbiakban megvitatták és elfogadták az önkor-
mányzati bérlakások kezeléséről szóló beszámolót, 
melyet Bondár Sándor, a Herpály-Team Kft. ügyvezető 
igazgatója készített. Módosították továbbá a 
Herpály-Team Kft-vel megkötött vagyonkezelői szerző-

dést, melyre azért volt szükség, mert a Kossuth u. 6. száma alatti volt 
megyeháza épülete a Berettyóújfalui Járási Hivatal kialakításához 
szükséges megállapodás szerint a Magyar Állam ingyenes használatába 
került, vagyonkezelője pedig a megyei kormányhivatal lett. 
    A települési és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött megál-
lapodást az önkormányzat felülvizsgálta. Mivel a Járási Hivatalnak a 
Kossuth u. 6. sz. alatti épület földszintjét átadták, a továbbiakban az 
emeleten biztosítanak a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak irodát. 
  Elfogadták a képviselők az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyon-
gazdálkodási tervét, mely tartalmazza a hasznosítás formáit, a vagyon 
értékesítését, bérlet útján történő hasznosítását, vállalkozás folytatásával 
történő vagyonhasznosítást.   
    A napirend utáni kérdések közt Gyula Ferencné felvetette, hogy többen 
nehezményezik a munkahelyi ebéd magas térítési díját. Muraközi István a 
felvetésre a következőt mondta el: 44 nyugdíjas közalkalmazott részesült 
eddig kedvezményes ebédeltetésben. Intézkedett arról, hogy február 
1-vel visszaálljon a korábbi kedvezmény. Tisóczki József gratulált a 
testület legfiatalabb tagjának alpolgármesterré történt megválasztásá-
hoz, egyúttal támogatásáról biztosította Bónácz Jánost. Szabó Katalin 
képviselő azt nehezményezte, hogy hóeséskor a lakótelepeken nem 
takarítják el a parkolókat. Ismételt hozzászólásában Gyula Ferencné 
köszönetet mondott a kultúra napi díszelőadásért, amit – ha alacsony 
költségvetéssel bír – a középiskolásoknak is bemutathatnának. Muraközi 
István válaszában elmondta: mivel az iskolák fenntartója a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ, ezért csak javaslattal élhetnek feléjük, hogy 
szervezzék meg a színdarab megtekintését, mely valóban jó szívvel 
ajánlható a középiskolás közönségnek is.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Bónácz János lett városunk alpolgármestere

videó: www.berettyotv.hu/ujalpolgarmester



 

- Három évtized után újból járási központ lett 
Újfalu. Milyen változást jelent ez a város életében, 
megítélésében?
- Berettyóújfalut már az 1290 után kialakuló, majd 
a XIV. század első felében megerősödő szolgabírói 
járások székhelytelepülései között többször megta-
láljuk. 1872-ben – mint a sárréti járás négy szolga-
bírói szakaszának egyik központjában – állítottak 
fel itt járásbíróságot. 1884-ben a szakaszok 
járásokká alakultak, így Berettyóújfalu 1884-től 
járási székhely lett. Ez a közigazgatási beosztás 
1918-ig maradt fenn. A trianoni békeszerződés után 
Csonka-Bihar vármegyének Berettyóújfalu lett a 
székhelye. Közigazgatási vonzásterülete így hirtelen 
megnövekedett 2788 km -re, kb. 160 000 fő által 
lakott területre és 61 községre terjedt ki. A kezdet-
ben 6, majd 7 járásból álló megye egyik járása volt 
a berettyóújfalui járás. A település dinamikus 
fejlődésnek indult ezekben az években, majd Várad 
visszatértével Berettyóújfalu elcsendesedett. A II. 
világháborút követően a vármegye véglegesen 
csonkává vált. Az 1950-es megyerendezés során 
Bihar megye északi része az ekkor létrehozott 
Hajdú-Bihar megyébe, a déli – Sarkad és környéke 
– pedig Békés megyébe olvadt be, ezzel Berettyóúj-
falu megyeszékhely szerepe is megszűnt. Közigaz-
gatási vonzáskörzete ismét csak a járás területére 
korlátozódott. 17 önálló tanácsú község közigazga-
tási központja lett. Harminc éve, 1983-ban szüntet-
ték meg a járásokat az országban.  Az elmúlt 
évtizedekben is Berettyóújfalu a bihari térség 
természetes központja volt, s ezt a térségköz-
ponti szerepet erősíti tovább a 2013. január 
elsejét követő újbóli, járási központtá válás.
- Mennyiben más a mostani és az egykori járás? A 
települések, az itt dolgozók számát, összetételét illetően?
- 2013. január elsejétől új szervezeti rendben és 
új céllal alakultak meg ismét a járások a megyei 
kormányhivatalok szervezeti egységeiként. A 
modern kori járások az államigazgatás 
legalsóbb területi szintjét jelentő egységek, 
melyek az államigazgatási tevékenységek, 
szolgáltatások döntő többségét minden magyar-
országi állampolgár számára elérhető közelség-

ben és magas minőségben kívánják biztosítani. 
Míg korábban a berettyóújfalui járás 17 község 
közigazgatási központja volt, addig a járási 
hivatal jelenlegi illetékessége 25 településre 
terjed ki. Az állampolgároknak állandó ügyinté-
zésre a járási hivatal székhelyén van lehetőségük, 
valamint a biharkeresztesi, komádi, körösszeg-
apáti és zsákai állandó ügyfélfogadási helyszí-
neken, melyek a jelenlegi polgármesteri hivatalok 
épületeiben elérhetőek. A szociális, hatósági 
ügyintézőink a további 20 településen általános-
ságban heti 1 vagy kétheti 1 alkalommal, az 
ügyintézési igényeknek megfelelően tartanak 
ügyfélfogadást.
- Milyen feladatokat lát el a járás? 
- A járási hivatalhoz kerültek át az okmányirodai 
feladatok, a szabálysértési ügyek, az  egyes 
szociális ellátásokkal, (időskorúak járadéka, 
alanyi és normatív alapon megállapított 
közgyógyellátásra való jogosultság, ápolási, 
emelt összegű ápolási díjra való jogosultság 
(méltányosság kivételével), egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság) a kommunális 
igazgatással összefüggő feladatok (pl. temető-
engedélyezés), a menekültügyek, az egyes 
vízügyi, illetve védelmi igazgatási, földrendezé-
si és földkiadási ügyek, az érettségi vizsgával, 
oktatással, valamint egyes távhő, villamos 
energia és földgázellátással kapcsolatos ügyek. 
2013. január 1-jétől a járási hivatal szakigaz-
gatási szerveiként végzik feladataikat a munka-
ügyi kirendeltségek, a népegészségügyi intézet, 
a körzeti földhivatal, az állategészségügyi és 
élelmiszer-ellenőrző hivatal, az építésügyi 
hivatal, valamint a gyámhivatal is. 
- Milyen volt az átállás, milyen nehézségek adódtak, 
hiszen az elmúlt 23 év legnagyobb közigazgatási 
átalakítása következett be azzal, hogy a feladatok 
átkerültek az önkormányzatoktól a járáshoz?
- A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal gondos 
előkészítő munkájának köszönhetően szinte 
zökkenőmentesen indulhatott a Hivatal működése. 
Szerencsés, hogy az ügyintézési helyszínek a 
berettyóújfalui járáshoz tartozó kirendeltsége-

ken (Biharkeresztes, Komádi, Körösszegapáti, 
Zsáka) nem változtak, tehát minden állampolgár 
az eddig megszokott helyen intézheti ügyeit. 
Berettyóújfaluban az önkormányzattól átkerülő 
szociális és gyámhivatali feladatok ügyintézési 
helyszíne változott csupán (új helyszín: Berettyó-
újfalu, Kossuth u. 6. sz.), a nagy forgalmat 
bonyolító okmányiroda és a járási szakigazga-
tási szervek szintén változatlan ügyfélfogadási 
helyszínen várják az ügyfeleket. Minden munka-
társnak sikerült megfelelő munkakörülményt és 
technikai felszereltséget biztosítani. Itt szeretném 
megköszönni minden, a járáshoz tartozó telepü-
lés vezetőjének a segítőkész hozzáállását.
- Eddig a berettyóújfalui kistérséget a 33 leghátrá-
nyosabb helyzetű kistérségként emlegettük, 
tartottuk számon. Ezután is áll még ez a besorolás?
- A bihari térség továbbra is az ország társadal-
mi-gazdasági leszakadással leginkább érintett 
területeihez tartozik. Nemrégiben azonban a 
kormány 47 járást sorolt – köztük a berettyóújfa-
luit is - a szabad vállalkozási zónák közé, melynek 
keretein belül – a tervek szerint - mindazokat a 
fejlesztési, beruházási, adópolitikai és foglalkoz-
tatáspolitikai kedvezményeket, amelyek egy 
térség potenciális lehetőségeit jelentik, egy 
komplex programban lehet majd kezelni.
- Hogyan valósul meg a „jó állam”? Valóban 
mindent egy helyen intézhetnek az állampolgár-
ok? Ha nem, akkor hová fordulhatnak, illetve 
idővel egy helyre összpontosulnak-e a hivatalok? 
Jelesül ide, a Kossuth u. 6. sz. alá.
- 2013. év végére alakulnak ki a kormányabla-
kok azokon a településeken, melyeken jelenleg is 
okmányirodák működnek. Berettyóújfaluban 
terveink szerint a Berettyóújfalui Járási Hivatal 
székhelyén a Kossuth u. 6. sz. alatt lesz elérhető 
az egyablakos ügyintézés.
- Senki nem születik járási hivatal vezetőjének, de 
idővel azzá válhat. Hogyan lett járási hivatalveze-
tő Pálfi Anikó? 
- Eddigi pályafutásom során mindig megtaláltak 
a kihívást jelentő feladatok. Nagy megtisztelte-
tés számomra, hogy részese lehetek a magyar 
közigazgatás napjainkban zajló jelentős 
átalakításának.
   Felsőfokú tanulmányaimat követően a minden-
napi élet sok területét megismerhettem idehaza 
és külföldön is, széleskörű rálátással rendelke-
zem az állami, a versenyszféra, valamint a civil 
társadalom működésére is. Az összességében, 
közel egy évtizedes közszolgálati jogviszonyban 
eltöltött idő megfelelő rálátást biztosít a 
közigazgatásra, de ugyanilyen fontosnak tartom 
a - mostanival közel azonos hivatali létszámot 
irányító - vezetői tapasztalatot is, melyet szeren-
csésen saját szülővárosomban szerezhettem 
meg. Vállalkozói és cégvezetői múltamból pedig 
jól ismerem a versenyszféra elvárásait a 
közigazgatással szemben, ami szintén segítsé-
gemre lesz munkám során, hisz az egyik 
legkiemeltebb kormányzati szándék az ügyfél-
központú, szolgáltató állam megteremtése, mely 
elvárásnak a Berettyóújfalui Járási Hivatalban 
mindenképp meg kívánunk felelni.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

„Mindig is szerettem a kihívást jelentő feladatokat”  

      INTERJÚ 3

               – interjú Pálfi Anikóval, a Berettyóújfalui Járási Hivatal hivatalvezetőjével –

    A rendszerváltozás utáni legnagyobb közigazgatási átalakulása következett be hazánkban, amikor három évtized elteltével ismét járási hivatalok jöttek létre. 
A Berettyóújfalui Járási Hivatalhoz 25 település tartozik. A hivatal vezetőjével, Pálfi Anikóval az egykori és 2013. január 1-vel ismét járási hivatal épületének 
új szárnyában található irodájában beszélgettünk.
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A 2012-ben AZ ÉV MÚZEUMA pályázaton 
minisztériumi különdíjas és Poroszlai Ildikó-em-
lékérmes BIHARI MÚZEUM családi múzeumi 
délutánjai közül az idei elsőt 2013. január 
19-én, szombaton rendezte meg a MINDENT A 
KÉZNEK, SEMMIT A SZEMNEK című „tapintható” 
tárlat zárórendezvényeként. A programban a 
Bihari Múzeum munkatársain kívül közreműköd-
tek a LÁTÁSSÉRÜLTEK ÉSZAK-ALFÖLDI EGYESÜ-
LETÉNEK TAGJAI is. Különböző játékos feladato-
kat kellett megoldani bekötött szemmel, s így 
kellett „megnézni” a tapintható tárlatot is. A 
múzeumba látogató családok megismerhették a 
Braille-írást és a Braille-írógépet, s néhány 
különleges eszközt, amelyek a látássérültek 
mindennapi életét megkönnyítik. Egy vakvezető 
kutyával is találkozhattak, és megtanulhatták 
azt is, hogyan segíthetnek a látók a vakoknak az 
utcai közlekedésben. 
  Ezután minden hónap utolsó előtti szombat-
ján 13.30-tól 16 óráig várjuk a családokat 
érdekesebbnél érdekesebb, a kiállításokhoz, 
vagy jeles napokhoz, évfordulókhoz kapcsolódó 
élményprogramokkal! 
IDŐPONTOK 2013-ban:
február 16. március 23. április 20. május 18. 
június 22. július 20. augusztus 24. szeptember 
21. október 19. november 23. december 21.
A Bihari Múzeum új nyitva tartása: 
hétfőtől péntekig, naponta 9–16 óráig

SZOMBAT–VASÁRNAP: ZÁRVA
KIVÉVE: minden hónap utolsó előtti szombat-
ján, valamint nemzeti ünnepeinken, március 
15-én, augusztus 20-án és október 23-án
10–16 óráig NYITVA!
A legalább két héttel korábban bejelentkezett 
csoportokat szombaton és vasárnap is fogadjuk 
előre egyeztetett időpontban 10–16 óra között!
A BIHARI MÚZEUM ÚJ BELÉPŐDÍJAI 
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS
          TELJES ÁRÚ: 500 Ft
           KEDVEZMÉNYES JEGY: 250 Ft
6–26 és 62–70 éves kor között, illetve legalább 
két, 18 év alatti személy közeli hozzátartozó 
kísérője (legfeljebb 2 fő)
KORKEDVEZMÉNYES INGYENES JEGY:
6 év alatt és 70 év felett
FOGLALKOZÁSHOZ KÖTÖTT INGYENES 
JEGY: közoktatásban dolgozó pedagógusoknak 
EGYÉB INGYENES BELÉPŐ:
– Fogyatékkal élők, valamint kísérőik (jogosul-
tanként 1 fő)
– A Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület érvényes 
igazolványával
– Valamennyi látogató számára Magyarország 
nemzeti ünnepein (március 15., augusztus 20., 
október 23.)
– Minden hónap utolsó előtti szombatján 26 év 
alatti személyek, továbbá a 18 év alatti személyeket 
kísérő legfeljebb két közeli hozzátartozó számára

A kedvezményekre minden Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes állam-
polgár jogosult.
A kedvezmények csak érvényes igazolvá-
nyok felmutatása mellett vehetők igénybe!
Múzeumpedagógiai jegy: 200 Ft/fő
A helyi iskoláknak egy tanévben, ugyanannak 
az osztálynak minden 3. foglalkozás díjtalan! 
Az igény szerint összeállított 2–4 órás program-
csomagok árai (téma, ill. foglalkozástípustól 
függően) változnak 200–1000 Ft/fő ár között.
Tárlatvezetés az állandó kiállításban: 1000 
Ft/csoport (25 főig)
Videó-, fotójegy: 500 Ft

KUTATÓK, FIGYELEM!
A Bihari Múzeum gyűjteményei kutathatók a 
múzeumvezető előzetes engedélyével, az 
adatvédelmi törvények és szerzői jogok betar-
tásával.
Engedélyek kérése, nyomtatvány beadása 
pontos korszak- és témamegjelöléssel a 
tervezett kutatási idő előtt egy héttel! 
e-mailben: bihari.muzeum@gmail.com 
telefonon: 54/ 402-390
személyesen: hétfőtől péntekig 9–16 óráig.
A kérelmek alapján kigyűjtött anyagok megte-
kinthetők kutatói napokon: kedden, szerdán 
10–12 óráig, pénteken 12–16 óráig

 

HÍREK A BIHARI MÚZEUMBÓL

  A Sinka István Városi Könyvtár adott helyszínt Filep Tibor történész, újságíró  „A politikai 
rendőrség Hajdú-Biharban 1957-1989 című könyve” második kötete bemutatójának. Az 
íróval Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő beszélgetett.

  Elöljáróban a 
képviselő meglepő 
bejelentést tett: őt 
is beszervezték. H. 
L. nevezetű egyén 
szervezte be, hogy 
legyen a könyvbe-
mutató moderáto-
ra. A derültség 
után Horváth Lajos 
könyvtáros kö-
szöntötte a megje-
lenteket, majd 
adta vissza a szót 
a „beszervezett-
nek”. Dr. Vitányi 
István elmondta: 

Filep Tibor, a kor jó ismerője nem könnyű témát dolgoz fel, hiszen az emberek tudni 
akarják, ki volt besúgó, kit figyeltek meg, ám a rendszerváltás környékén iszonyatos 
iratmegsemmisítések történtek, tehát van, akiről megmaradt a karton, míg másokról 
eltűntek. A kérdésre – mi indította könyve megírására a szerzőt – Filep Tibor elmond-
ta: a múlt ismerete nélkül nem lehet jelent és jövőt építeni, Az ÁVH a párt ökle volt, s 
a beszervezettek mindenkit megfigyeltek: elsősorban az egyházakat, a forradalom-
ban részt vetteket, de a kisemberekre is kíváncsiak voltak, mikor kivel találkoznak, 
miről beszélgetnek. Ez a besúgó hálózat biztosította a rendszer zavartalan működé-
sét. Filep Tibor magányos farkasként kezdet el kutatni a témát – hiszen az országban 
még nem született hasonló mű egy-egy megye politikai rendőrségéről – ám meggyő-
ződése: a múltat fel kell tárni. Természetesen voltak, akik ellenezték, ám annál 
nagyobb elánnal fogott hozzá a második kötet megírásához. A könyv azonban nem 
lehet teljes, hiszen az 50 ezernyi ügynök dossziéjából csupán egyharmada maradt. 
A beszélgetés után lehetőség volt a könyv megvásárlására és dedikálására.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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Újabb könyv a politikai rendőrségről

videó: www.berettyotv.hu/fileptibor
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   Mint korábban, most is egy frappáns címet 
választott a Kiútkereső program végéhez közele-
dő fordulóján a Csetreki Jánosné projektmene-
dzser vezette csapat. 

   A találó közmondás nem véletlen, hiszen 
hajlamosak vagyunk túlköltekezni, s bekövetkez-
het az, hogy nem tudjuk kifizetni az esedékes 
számlákat – magyarázza Csetrekiné. A projekt 
célja volt többek között az is, hogy az abban 

résztvevőket megtanítsa a tudatosabb háztar-
tásszervezésre, a takarékoskodásra, hasznos, 
gyakorlati tanácsokat nyújtva a családoknak. 
   A január 25-i rendezvényen a térség villany-

áram szolgáltatójának képviselője tartott 
előadást az energiatakarékosság, a 
gazdaságos üzemeltetés témakörében. 
Napjaink háztartásszervezéséről, gaz-
dálkodásáról Majláthné Lippai Éva 
szociálpolitikus tájékoztatta a jelenlévő-
ket. A tavasz közeledtével pedig Nagy 
Mihály szakoktató arról tartott igen 
hasznos, gyakorlati útmutatást, hogyan 
termelhetünk kiskertünkben zöldséget, 
gyümölcsöt, az erkélyeken pedig fűszer-
növényeket. De szó esett a 
komposztálától a biotermelésig minden-
ről. Az előadások végén kihirdették a 
tavaly nyáron bejelentett pályázatok – 

Olcsó, de finom receptek, illetve az Én prakti-
kám – eredményét. Kiderült: 15 pályázat 
érkezett, s kategóriánként 3-3 pályázó kapott 
értékes ajándékcsomagot. Az első kategória 
győztese Hajdú Lajosné, míg a másodiké 
Ballainé Krizsán Anikó lett.

                

A magyar kultúra ünnepén, január 22-én, a 
Nadányi Zoltán Művelődési Központ Vármegye 
Képgalériájában egy egzotikus fiatal lányra 
lettem figyelmes. Kísérője, Török Istvánné, a Vass 
Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője és a 
tolmács, Baloghné Szigeti Julianna, a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény angoltanárnője volt. Kíván-
csiságom kielégítéseként megtudtam: a húszéves 
Po-Ying tajvani egyetemista, másodéves 
újságíró szakos hallgató, s egy diákcsere 
program keretében előző nap érkezett 
Berettyóújfaluba hathetes önkéntes munkára. 
Bővebb ismerkedésre már a szerkesztőségben 
került sor.

Beszélgetésünkből kiderült, Autumn – ahogyan 
becézik – az AISEC Magyar Közgazdászhallga-
tók Egyesülete szervezésében érkezett hazánk-
ba, mert mindenképpen Európában szeretett 
volna önkéntes munkát vállalni, s éppen 
Magyarországon. Ebben a fő koordinátor 
Törökné Marika, a tolmács pedig Julianna 
tanárnő lett. Az önkormányzat támogatásával 

az Arany János Kollégiumban 
kapott elhelyezést, ahol mind a 
diákok, mind a pedagógusok 
nagy szeretettel fogadták, s 
veszik körül azóta is. Amikor első 
benyomásairól kérdezem, 
elmosolyodik: megérkezvén a 
Liszt Ferenc Repülőtérre, 
turistáktól érdeklődött, hogyan 
juthat el Debrecenbe. Az 
eligazítás után vonatra szállt, a 
megyeszékhelyen pedig már 
várták az Egyesület képviselői, s 
kihozták Újfaluba. Rengeteg 
élmény zúdult a nyakába: a kollégiumban 

annak ellenére, hogy 
akadnak nyelvi nehézségek, 
jól elboldogulnak egymással. 
Az óvodákban pedig minden-
ütt rajongással veszik körül a 
gyerekek. Az önkéntes munka 
célja, hogy megismertessék 
távoli országok, népek 
kultúráját, s éppen ezt teszi a 
fiatal lány mindenütt, ahol 
megfordul. Rövid mondóká-
kat, versikéket tanít a gyere-
keknek, de mesél országa 
történetéről, éghajlatáról, 
növény és állatvilágáról. 
Szívesen vesz részt a gyere-
kek játékaiban, s már az 
összehasonlítást is elvégezte 

a tajvani és magyar óvodák között. Úgy véli, a 
magyar óvodák sokkal nyitottabbak, gyermek 
centrikusabbak, módszertanilag is sokszínűbbek. 
Érdekes megfigyelést tett: a magyar gyerekek 
felfelé építkeznek az építőkockákból, ők viszont 
szélesen, szétterülve. Valamennyi tagintézmény-
ben – az újfaluiakon kívül Váncsodon és 
Mezősason is – megfordul, de ellátogat az 

általános iskolákba is. Volt már a Városházán is, 
beszélgetett Muraközi István polgármesterrel és 
Ökrös Zoltán címzetes főjegyzővel. Megtekinti 
városunk főbb nevezetességeit, de eljut 
megyénken, sőt, országhatárainkon túlra is: 
Törökné Marikával Nagyváradra utazik, 
csoporttársaival pedig Prágába és Bécsbe 
egy-egy hétvégén.
A kérdésre, hogy nincs-e honvágya, azt feleli: 
az első héten volt, ám hála az internetnek, 
minden nap beszél családjával – édesapja 
rendőr, édesanyja könyvelő, testvére egyetemis-
ta – skype-on. (Bár a hétóra eltolódás okoz 
némi nehézséget.) 
Eddigi benyomásai kedvezőek: tetszik neki a 
magyar gasztronómia, mindent megkóstol. Már 
minimális magyar szókinccsel is rendelkezik: 
elszámol tízig, köszön a napszakoknak megfele-
lően, néhány személy- és állatnevet is megtanult. 
A kérdésre, hogy visszatér-e hazánkba, határo-
zott igennel felel: a nyári szünetet Finnország-
ban tölti majd, de feltétlenül szeretne visszajönni 
hozzánk. 
Úgy legyen, Berettyóújfalu visszavárja!

Kép és szöveg: Nyírő Gizella
    

Egy önkéntes a távoli keletről

 „Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!” TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a 
Berettyóújfalui Járási Hivatal kialakítása 
miatt a Kossuth u. 6. szám alatti épület 
földszinti irodáiból az alábbi szervezetek a 
következő helyre költöztek:

    Berettyóújfalui Polgárőrség:  
    Kálvin tér 5. sz. (volt banképület)

   Magyar Vöröskereszt Berettyóújfalui 
   Területi Szervezete: Kálvin tér 5. sz.

    FIDESZ Magyar Polgári Szövetség 
    Berettyóújfalui Irodája: Kálvin tér 5. sz.

    Berettyóújfalui Roma Nemzetiségi 
    Önkormányzat irodája:       
    Kossuth u. 6. sz., I. emelet

    Bihari Szilárd Hulladéklerakó és
    Hasznosító Társulás irodája:                
    Dózsa György u. 17-19. II. em. 213. ajtó

    Berettyóújfalu Város Önkormányzata
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Az elmúlt közel másfél évtizedes múltra visszate-
kintő – Nagyváraddal közösen szervezett 
Magyar Kultúra Ünnepe – rendezvénysorozat 
gálaestjén mindig valamilyen művészeti ág volt a 
fő attrakció. Idén rendhagyó módon, színházi 
előadással tisztelgett városunk a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központ nagytermében. A nagyvá-
radi Szigligeti Színház társulata Görgey Gábor: 
Mikszáth Kálmán különös házassága című színmű-
vét adta elő teltházas közönség előtt, óriási 
sikerrel. Az előadás előtt ünnepi beszédet – 
melyet teljes terjedelmében közlünk - , Muraközi 
István, városunk polgármestere tartott.
   „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrá-
ja egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék 
meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán örök 
érvényű gondolataival köszöntöm Önöket a 
magyar kultúra napján.
    Kölcsey Ferenc Himnuszának születésnapján 
ünnepli a magyarság évről évre a Magyar Kultúra 
Napját. Egy ünnepnap, mely nem szerepel hivata-
los ünnepnapként a naptárban. Mégis, számunkra, 
magyarok számára, az egyik legfontosabb közös 
alkalomnak kell lennie. Éljünk akár Berettyóújfalu-
ban, akár Nagyváradon, vagy Pozsonyban, 
Sydneyben, bármely pontján a világnak.

   A kultúráról már sokan próbálták megmondani, 
hogy mi is lenne az. Könyvtárnyi könyvet írtak össze 
nálamnál tudósabb emberek erről a témáról. És amint 
nagyapám mondogatta mindig: aki a fejére dönti a 
könyvszekrényt, azt úgy elborítják a könyvek, hogy ki 
se látszik alóluk. A kultúra meghatározására így én 
sem vállalkozom, de engedjék meg, hogy néhány 
szempontot felvillantsak. Ezekkel nem is annyira a 
tudományos tájékozódás a célom, inkább csak 
néhány gondolatot szeretnék megosztani Önökkel.
A kultúra élő dolog. Hasonlíthatnánk akár egy 
almafához, azon belül is megvan a munkamegosztás. 
Van a fának gyökere, amely a földbe kapaszkodik, 
és nedvességet meg tápanyagot szív fel. Van levele, 

amely a napsugarak fényével átalakítja ezt a 
tápanyagot. Van virága és termése, ami aztán az 
almákon keresztül továbbadja az almafa életét, más 
almafákat hozva létre. Ha azt mondjuk: kultúra, 
mindig fennkölt és magasztos dolgokra gondolunk. 
Államilag finanszírozott nemzeti művészekre, 
országos műhelyekre és zenekarokra, tekintélyes 
intézményekre. Természetesen, ez mind része egy 
nemzet kultúrájának. Fontos része a közös almafá-
nak. Most mégis inkább egész növényről szólnék. A 
növényről, amelynek mi magunk is részei vagyunk, s 
amellyel minden nap találkozunk. Minden közösség 
kultúráját az határozza meg, milyen értékeket követ: 
mit gondol az élet nagy kérdéseiről, életről és 
halálról, családról és gyermekről, egyénről és 
közösségről, örömről és gyönyörről, bánatról és 
gyászról, tudásról és tapasztalatról. Mit gondol 
figyelemről és fegyelemről, 
szolidaritásról és versenyről, 
erősről és gyengéről, a 
polgártársról és a vendégről.
Egy-egy ünnep, évforduló – 
különösen néhány héttel a 
szilveszteri fogadalmak után 
– gyakran a számvetések 
ideje is. A kultúra napja 
akkor válik igazi ünneppé, 
ha át tudjuk gondolni, mi 
módon kell felelősséggel 
bánnunk a ránk hagyott 
kulturális örökséggel. Meg 
kell őriznünk ezt az öröksé-
get, és át kell adnunk az 
utánunk következő nemzedéknek. Példát kell 
mutatnunk alázat, erkölcs, tisztelet, őszinteség 
tekintetében is.
Kultúra nem létezik befogadó, értő, művelni képes 
emberek nélkül. Értő közönség nélkül a tudományos 
eredmények, a művészi alkotások, a hangversenyek 
elvesznek. Igen szomorú, amikor például egy-egy 

színházi előadás alkalmával 
szembesülünk, hogy a 
társulat és a rendező ízlést és 
értékítéletet sutba dobva 
alkalmazkodik kultúra nélküli 
közönségéhez. Át kell tehát 
gondolnunk, hogyan találha-
tunk rá a szellemi összekötő 
erőkre, illetve hogyan 
támaszthatunk fel szellemi 
erőket ott, ahol a kultúra 
kimerül a magyarnak nem 
nagyon nevezhető sms-nyelv 
használatában.
Nem szabad elfelejtenünk 

azt sem, hogy a kultúrán keresztül az egyes 
nemzedékeknek választ kell kapniuk az őket 
érintő, saját kérdéseikre is. Minden életerős 
nemzedék a maga igényei szerint fogja átgondol-
ni és újrafogalmazni a hagyományait. Pontosab-
ban: az a nemzedék életerős, amelyik képes erre 
az újrafogalmazásra. Legtisztábban fogalmazni, 
gondolkodni pedig anyanyelvünkön tudunk. 
Akinek megtiltják az anyanyelve használatát, 
annak elveszik a kultúráját, identitását, végső 
soron kihúzzák a talajt a lába alól. A szó az, 
amely hidat épít a gondolatból a cselekedetbe.
    De nem állhatunk meg a puszta szónál. Ha 
megvan a híd, azon át is kell haladjunk. A 2012-es 

év minden tekintetben jelentős változásokat hozott 
az ország és a nemzet számára. Átalakult közigaz-
gatásunk, intézményrendszerünk az egészségügy-
től az oktatáson át a kultúráig. Bár a következő 
nemzedékeket nevelő és oktató intézmények már 
nincsenek közvetlenül a települések fenntartásában, 
oda továbbra is a mi gyerekeink járnak, a mi 
földijeink tanítják, nevelik őket. Így talán még 
fontosabb a lokális közösségi erő fejlesztése.
   A kulturális feladatellátásnak viszont ma már 
minden szintje önkormányzati kézben van: a 
közgyűjtemények és közművelődés egyaránt. Így 
egy jól átgondolt, egységben működő, egy irányba 
tartó kulturális koncepcióval mindenkinek elsősor-
ban a helyi, hiteles értékek éltetését és terjesztését 
kell legfontosabb feladatnak tekintenie. Ezért 
fontos, hogy e rendezvénysorozat szervezése ismét 

együtt történt Nagyváraddal, és az, hogy az 
önkormányzati és intézményi szereplők mellett 
főszerepet kaptak azok a civil szervezetek, öntevé-
keny csoportok, akik függetlenül minden közigaz-
gatási változástól, társadalmi, gazdasági 
nehézségtől kizárólag a kultúra éltetésére és 
továbbadására koncentrálnak.
   A nemzetünket így felépítő közösségeket – 
legyenek azok családok, baráti társaságok, 
kulturális vagy gazdasági egyesületek, egyházköz-
ségek – összeköti néhány alapvető dolog. Ilyen az 
anyanyelv, a közös múlt, a közös hagyomány, 
egyszóval a magyar kultúra, annak a közös kertnek 
a talaja, amelyben közösségeink almafái állnak. 
   A nagypolitika sokszor megpróbálja erősíteni a 
nemzeteket, sokszor viszont éppen ennek ellenkezője 
történik. Az immáron 13 éves, Nagyváraddal közös 
rendezés eszembe juttatja Györffy István néprajztu-
dós gondolatait: „Európa nem arra kíváncsi, hogy 
átvettünk-e mindent, amit az európai művelődés 
nyújthat, hanem arra, hogy a magunkéból mivel 
gyarapítottuk az európai művelődést.”
     Ezt kell szem előtt tartanunk, és erre kell valameny-
nyi honfitársunkat emlékeztetnünk. És akkor 
évszázadok múltán is lesz mivel gyarapítanunk az 
egyetemes kultúrát. Ma, amellett, hogy nyitottak 
vagyunk az új gondolatokra, és megpróbálunk 
megfelelni a világ új kihívásainak, szemünk előtt kell 
tartani a nemzeti hagyományainkban rejlő erőt, új 
energiákat kell pumpálnunk a nemzet testét tápláló 
gyökerekbe, hogy a magyarság fáján új és egészsé-
ges rügyek fakadhassanak. Ez a Magyar Kultúra 
Napjának legfontosabb üzenete. Kérjük tehát Isten 
áldását népünkre, nemzetünkre, országunkra, 
szűkebb és tágabb pátriánkra, és kívánjunk magunk-
nak gazdagabb, kiszámíthatóbb jövőt.”

Ünnepi díszelőadással tisztelgett városunk a Magyar Kultúra Ünnepén

videó: www.berttyotv.hu/mku2013
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A magyar kultúra ünnepéhez kapcsolódó, a közösségi művelődéssel foglal-
kozó fórum története 12 évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor is az első 
rendezvényt egy napon szervezték meg Berettyóújfaluban és Nagyvára-
don. Mint az akkorit, a mostanit is Porkoláb Lajos és Fleisz János nyitotta meg 
a Bihari Múzeum előadótermében. A fórum további résztvevői: Angyal 
László, a Népművelők Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének elnöke, Fodor 
József, nagyváradi vikárius, Dénes Zoltán egyetemi docens és Kolozsvári 
István néprajzos voltak. Az előadók a civil közösségek szerepével, a nemzet 
megmaradásával kapcsolatban fejtették ki véleményüket. Drámai végkövet-
keztetésként elhangzott: az egykoron 40 százalékos nagyváradi magyar-
ság – ha így folytatódik fogyásuk – szórványság lesz.
                                                                   Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

 

 A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE 7

   Az idén húszéves Bihari Népművészeti Egyesület alkotóinak munkáiból nyílt 
kiállítás a nagyváradi Tibor Ernő Galériában.
  A jubileumi kiállításra a Magyar Kultúra Ünnepe rendezvénysorozat 
jegyében került sor. A helyszínre érkezett alkotókat elkísérte az egyesület 
elnöke, Török Istvánné, valamint Muraközi István, Berettyóújfalu polgár-
mestere, Nagyné Székely Katalin aljegyző. A kiállítást Pálfi Anikó, a 
Berettyóújfalui Járási Hivatal hivatalvezetője nyitotta meg. Ünnepi beszé-
dében Veres Péter szavait idézte: „…ide kell hoznunk a világot, ide kell 
hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes, és amit érdemes.” A továb-
biakban méltatta annak a húsz évnek a termését, amellyel a Bihari 

Népművészeti Egyesület a térség kézművességének sokszínűségét 
vonultatta fel. A kezdetben húsz taggal alakult egyesület ma már több 
mint 150 főre nőtt, a helyieken kívül Derecskéről és más környékbeli 
településekről, de még Debrecenből, Budapestről, sőt, Korondról is csatla-
koztak hozzájuk. 18 féle mesterséget művelnek, a kosárfonóktól a 
nemezelőkön át a mézeskalácsosokig. Nemcsak fenntartják, tovább is 
örökítik a feledésbe merülő mesterségeket, amivel számos elismerést is 
begyűjtöttek egyesületüknek. Alkotásaikkal állandó résztvevői megyei, 
térségi, városi rendezvényeknek, de eljutnak Gyulára, Szentendrére, a 
Budai Várba is. Beszéde végén köszönetet mondott Pálfi Anikó valamennyi 
alkotónak, akik szép tárgyaikkal megörvendeztették a kiállításon megje-
lenteket. 
A komádi Rákász Citerazenekar és a berettyóújfalui Szederinda 
Énekegyüttes műsora utáni megvendégelésen pohárköszöntőt mondott 
Muraközi István, aki elismerően szólt a magyar kultúra kiapadhatatlan 
kincseit felvonultató egyesületi tagokról, valamint köszönetet mondott 
azoknak, akik közel másfél évtizede szervezik a magyar kultúra ünnepét.
                                                                  Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Január 22-én, a Himnusz születésének 190. évfordulóján, igen változatos 
programokon vehettek részt városunk lakói. 
Kora délután a legkisebbek a Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagyter-
mében Benedek Elek Az aranytulipán című meséjéből készült előadását 
láthatták a nagyváradi Matyi Műhely Bábszínház társulatának interpretálá-
sában. 
Délután három órától a Sinka István Városi Könyvtárban Ady, a korai Rilke és 
az „istenes vers” című könyvét mutatta be az érdeklődőknek Dr. Takács Miklós 
egyetemi adjunktus.
Öt órától a Vármegye Képgalériában nyílt kiállítás a nagyváradi Csathó 
Töhötöm festményeiből nyílt kiállítás, amit Holló Barna mutatott be a közön-
ségnek. Érdekes színfoltja volt a kiállítás megnyitónak az, amikor a festő 
felajánlása jóvoltából egy festményt sorsoltak ki, aminek nyertese Muraközi 
István polgármester lett. Csathó Töhötöm meglepetés produkcióval is szolgált: 
barátai hangszeres kíséretével népdalcsokrot is előadott.
A napot díszelőadás zárta a művelődési központ teltházas közönsége előtt.
                                                                        
             

 Bihari alkotók Nagyváradon 

 Fórum a közösségi művelődésről  

Színes programok a Magyar 
Kultúra Napján

videó: www.berttyotv.hu/csatho
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Kelemen Ágota és Marczin Vanda közös éneke után a kiállítást Muraközi 
István polgármester nyitotta meg, aki most is elismerően szólt arról, mekkora 
jelentőséggel bír az, hogy immár 13. éve Nagyváraddal közösen szervezik 
meg a magyar kultúra napját – egy hétig megtöltve azt tartalommal. Az 
idén keresztkiállításra került sor: január 21-én Csathó Töhötöm festményei-
ben gyönyörködhetett a berettyóújfalui közönség, 23-án pedig a Bihari , 
Népművészeti Egyesület vitte át remekeit Nagyváradra. 24-én viszont a 
kultúra nemzedékeknek való továbbadásának lehettünk szemtanúi, hiszen 
az igazgyöngyösök felnőtt alkotóinak művei tárultak elénk – sorolta a 
városvezető. Muraközi István szerint tiszteletet érdemelnek azok, akiknek 
köszönhetően minden évben, január derekán, a magyar kultúrára irányul a 
figyelem. - Azzal pedig, hogy az Igazgyöngy felnőtteinek munkáit láthatjuk, 
szemtanúi lehetünk annak, hogy nemcsak nevelni, oktatni, alkotni is tudnak a 
dolgozók – emelte ki.
L. Ritók Nóra, az intézmény igazgatója név szerint is bemutatta kollégáit, 
akiknek lélekemelő tevékenysége nyomán keramikák, tűzzománcok, 
grafikák, szűrrátétek, színes textíliák tárulnak a művészetkedvelők szeme 
elé.
A kiállítás március 16-ig látogatható.
                                                                   Kép és szöveg: Nyírő Gizella   

 

   A fenti címmel írt könyvet Gyuláné Kathi Ilona a 45 éves Berettyóújfalui 
Ifjúsági Fúvószenekar történetéről, melynek bemutatója január 25-én volt 
a Járási Hivatal Fráter László dísztermében.

   Az egykori és jelenlegi zenekari tagok, szülők, zenekedvelők előtt a 
zeneiskola tanárai rövid műsorral kedveskedtek, majd Muraközi István 
polgármester, aki az előszót is írta a könyvhöz, köszöntötte a megje-
lenteket. Elöljáróban elmondta: méltó befejezése a könyvbemutató a 
Magyar Kultúra Ünnepe egyhetes rendezvénysorozatának, amit 
felváltva szerveztek Nagyváraddal közösen. Az pedig különös jelentő-
séggel bír, hogy az eddig volt járási hivatal, vagy volt megyeháza 
díszterme helyett most már hivatalosan is a Berettyóújfalui Járási 
Hivatal dísztermében mutathatnak be könyv formájában egy közel fél 
évszázados múlttal rendelkező ifjúsági zenekart, mely missziót teljesí-
tett az elmúlt évtizedek alatt: értéket közvetített, a magyar kultúrát 
népszerűsítette nemcsak a városban, hanem azon túl is, szerte Európá-
ban. Az ünnepet pedig még szebbé teszi az a tény, hogy a 45 évből 
35 éve ugyanaz a karnagy, Szilágyi Péter vezeti a zenekart – ismerte 
el a városvezető, aki virágcsokorral gratulált a szerzőnek, s reményét 
fejezte ki arra vonatkozóan, hogy lesz még újabb könyv a zenekar 90 
vagy 100 évéről is.
   A könyvről a szerzővel és Szilágyi Péterrel Horváth Lajos könyvtáros 
beszélgetett, majd dedikáció következett.
                                                              Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

A magyar kultúra hete rendezvényei között 
rendhagyó programot tartottak 2013. január 
21-én a Bihari Népfőiskola trénerei a Sinka 
István Városi Könyvtárban a Bihari Barangolók 
Olvasókörének. Megismertették a résztvevőket 
a felnőttképzés legújabb módszereivel, azzal, 

hogy ezt hogyan lehet felhasználni a művelődés 
és az élethosszig tartó tanulás területén. A 
módszerek mellett bemutatták a kulcskompeten-
cia területeket is. A Bihari Népfőiskola volt az 
első az országban abban, hogy elsőként 
dolgozta ki és akkreditáltatta a 2004-ben, az 

Európai Unió által elfogadott kompetencia 
területek tananyagait. A magyar kultúra napja 
alkalmából a kulturális tudatosság területéről  
mutattak be néhány példát a résztvevő közpon-
tú módszerek gyakorlati alkalmazására. Ez a 
módszer nagyon hasznos a közösségi művelődés 
területén, mivel segítségével a közösséget 
hatékonyan lehet fejleszteni és megerősíteni  

 

Művelődni kicsit másképpen

   A Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozatához kapcsolódóan „Alkotni jó” 
címmel kiállítás nyílt a Bihari Múzeum kiállítótermében az Igazgyöngy Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tanárainak, pedagógiai asszisztenseinek munkáiból.

Alkotni jó az igazgyöngyösök 
szerint

Aranyhegy hangjegyekből

videó: www.berttyotv.hu/alkotnijo2013

videó: www.berttyotv.hu/aranyhegy
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   A karácsony előtti héten a diákönkormányzat által meghirdetett bolha-
piacon a diákok nagy izgalommal adták-vették használt dolgaikat. Az 
adventi teremdekorációs verseny meghirdetésekor célunk az volt, meghitt, 
ünnepi díszbe öltözzenek az osztályok, aminek érékelésére Kelemenné 
Király Enikőt kértük fel. Az első helyet megosztva a 4. és 5. osztály nyerte.   
A kék vödör akcióval - amelyet a Református Szeretetszolgálat szervezett 
- hisszük, hogy sok rászorult családon segíthettünk, és tehettük szebbé az 
ünnepet. A fellépések megkoronázásaként műsorral szolgáltunk a 
karácsony esti istentiszteleten, ahol a negyedik és a második osztály 
tanulói betlehemes játékkal tették felejthetetlenné az ünnep mondanivaló-
ját a város kiemeltnek tekintett rendezvényén. A fúvósok által megszólal-
tatott karácsonyi énekek mélyen a szívünkig hatoltak. A zenészeket Tóth 
Gyula tanár úr készítette fel. Az énekkar tagjai csengő hangjukon az 
angyalok által hirdetett örömüzenetet erősítették bennünk.
Az ünnepek elteltével sem felejthetjük el, hogy Isten szeretete nem csak 
erre az időszakra korlátózódik.  Az újévet nem különböző fogadalmakkal 
kezdtük, ahogy ilyenkor az emberek tenni szokták.  A Diószegi Kis István 

Református Általános Iskola diákjai három jó cselekedettel indították ezt 
az évet, amire a Biblia sorai is buzdítanak: „……hogy az Istenben hívők 
igyekezzenek a jó cselekedetekben elöljárni: ezek jók és hasznosak az 
embereknek.”( Titusz 3: 8.)
Az első jó cselekedet: gyönyörű rajzokat készítettek tanulóink és adtak át 
a városi kórház gyermekosztályának.
Második jó cselekedet: gyűjtött és saját kézzel alkotott ajándékokkal 
leptek meg diákjaink egy 14 gyermekes családot. Kellemes délutánt 
töltöttek el ismerkedéssel, játékkal, beszélgetéssel.
Harmadik jó cselekedet: színvonalas műsort adtak az idősek otthonában. 
Tanulóink szavaltak, hangszeres számokat adtak elő. Közreműködött az 
iskola énekkara és tánccsoportja.
A sikeres évindítás után is azon dolgozunk, hogy iskolánk jó hírét változa-
tos programokkal és kínálattal tovább növeljük a diákok, és a szülők 
megelégedésére.
                      Diószegi Kis István Református Általános Iskola tantestülete

 

Karácsonytól vízkeresztig

    Életének 75. évében elhunyt Báró Vitéz Emődy Dániel, a Pro Patria Alapít-
vány elnöke, a Regionális Simonyi Óbester Napok megálmodója, fáradhatatlan 
szervezője, lebonyolítója.

   A legvitézebb huszárként ismertté vált Simonyi József óbester emlékére 
Emődy Dániel a Kárpát-medence számos településén helyezett el saját 
költségén márványtáblákat Kassától Sárospatakon, Nagykárolyon, 
Szatmárnémetin, Szentjobbon, Derecskén, Tetétlenen, Berettyóújfalun át 
Simonyifalváig. Legutóbb tavaly ősszel Kárpátalján, Beregszászon állított 
emléket a XIX. századi huszárnak. Vallotta: a mesterségesen emelt ország-
határok ellenére egységes, magyar nemzet létezik. Ezt a tudatot igyekezett 
erősíteni akkor is, amikor a határ túloldalán élő magyar gyermekek itthoni 
táboroztatását is szervezte évről évre. A mindenki által tisztelt Dani bácsira 
egy tavalyi képpel emlékezünk, mely a Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
falán elhelyezett Simonyi emléktábla koszorúzásakor készült.
                                                          

Elhunyt a Simonyi-kultusz éltetője

Így, utólag, egy percig sem kételkedem abban, hogy az év legpo-
csékabb hétfője volt a mai.

Történt, hogy ügyes-bajos dolgaimat intézendő, gyalog indultam el 
otthonról. – Minek üljek autóba ilyen magas benzinárak mellett, 
meg aztán rám fér egy kis mozgás! – nyugtatgattam magam, 
igazolandó döntésem helyességét. Pedig ha tudtam volna, mi vár 
rám! Csípős hétfő reggel, ragyogó napsütés, tetejébe még vissza is 
tért a tél, a maga szépségében: mindent hó borít, igazi idill az 
évszak szerelmeseinek. A járda alig kivehető: mivel tilos sózni, a hó 
meg jégre esett, hiába söpörték el, síkos maradt. Értem én, hogy 
környezetvédelmi szempontok miatt védeni kell a természetet, de 
hol van a biztonságos közlekedés, a síktalanítás?! Oda se neki, 
irány a hivatal, ügyintézés megy, mint a karikacsapás. Na, ezzel is 
megvolnánk, jöhet a posta, és még a kezem se fagyott le! – nyugtá-
zom elégedetten. És ekkor, mint derült égből villámcsapás: akkorát 
esik az ember fia, mint egy gyalog kakukk! Az első gondolat: ki 
látta? Mert ugye a főutcán, világos nappal, nem lehet egy feleme-
lő látvány elterülni Nagy-Alföld-módra! Utána viszont az ijedtség, 
még mindig a földön elnyúlva: hány darabban van a bokám, 
térdem, csuklóm? Mire magamhoz térek, segítő kezek sietnek 
feltápászkodni. Az öröm fenomenális: hurrá, egyben vagyok! 
Botorkálhatok tovább, csak jóval lassabban, megfontoltabban, de 
abban a biztos tudatban, hogy okos ember saját kárán tanul, nem 
veszi készpénznek mások tapasztalatait.
Valóban a mai hétfő az év legpocsékabb napja!
2013. január 28.
                                                                            Nyírő Gizella

A gyalog kakukk és a jeges 
járda találkozása

Kép és szöveg: Nyírő Gizella 



 

   A KEOP-6.1.0/A/11-2011-0133 kódszámú, „Fenntartható életmódot a 
gyermekeknek!” című pályázat záró rendezvényét tartottuk 2013. január 
25-én a József Attila Általános Iskolában a legkisebb korosztály, az első-máso-
dikosok számára. A projekt az Új Széchenyi Terv támogatásával valósult meg.
A júniustól januárig tartó rendezvénysorozat az intézmény valamennyi tanulóját 
érintette egyrészt a kreatív délelőttök kapcsán, másrészt a különféle vetélkedő-
kön (rajz, fotó, esszéíró) való részvételi lehetőséggel.
Minden rendezvényünk forgatókönyve azonos, viszont a gyermekek életkori 
sajátosságaihoz igazodva az egyes foglalkozások időkerete, az előadás 
időtartama a környezeti ártalmak bemutatásának mértéke változó. A progra-
mok célja a környezettudatos gondolkodásmód megismertetése, terjesztése, 
ösztönzése, olyan viselkedésminták közvetítése, amelyek a fenntarthatóság 
irányába mutatnak.
 A kreatív délelőtt nyitányaként ez alkalommal a My Friend, Boo című jogtiszta 
rajzfilm kedves kis mackója kalauzolta a gyerekeket az élet különféle területein 
bemutatva a pazarló szokások következményeit a legkisebbek számára is 
érthető módon. Az egészséges táplálkozásról folytatott rövid eszmecserét 
követte a hazai alapanyagokból összeállított, tartalmas és tápláló tízórai 
elfogyasztása. Pappné Erdei Anita előadása ráirányította a figyelmet a víz 
nélkülözhetetlenségére, valamint az ivóvíz értelmetlen pazarlására. A környe-
zeti nevelő színes ábrákkal, érdekes adatokkal alátámasztva tette szemlélete-
sebbé mondanivalóját, hogy az írni-olvasni csak most tanuló kisiskolások figyel-
mét is tartósan lekösse.
 A prezentáció megtekintése után a gyerekek kérdéseket tettek fel az előadó-
nak. Mindnyájan kellemesen meglepődve tapasztaltuk tanulóink – életkorukat 
meghazudtoló – széleskörű tájékozottságát a témával kapcsolatban. A kreativi-
tást fejlesztő csoportfoglalkozásokon is sikerült fenntartani az érdeklődést. A 
tanító nénik rajzos, rejtvényes feladatokkal fűszerezve fogalmazták meg a 
gyerekekkel együtt, hogy miért is kell figyelnünk saját magunkra pazarló szoká-
saink megállításáért. Dr. Zákány Józsefné és Nagyné Tóth Julianna munkáját 
segítette néhány hetedikes tanuló is, ezzel kiküszöbölve az esetleges olvasási 
vagy egyéb nehézséget főleg az elsősöknél. Az ökológiai lábnyom kiszámítása 
igazi interaktív csemegének számított a kicsiknél is, eddig minden korosztály ezt 
a programot élvezte a legjobban. Mivel e tevékenység során rendkívül fontos, 
hogy javaslatot tegyenek a kapott érték csökkentésére, ezért meg is beszéltük, 
hogyan lehet takarékoskodni az energiával a nemes cél érdekében. Néhányan 
rájöttek arra is, hogy kis odafigyeléssel nemcsak a környezetükért tesznek 
sokat, hanem pénzt is spórolhatnak családjuknak Érdekes volt számukra annak 
felismerése, hogy a Föld, a természeti környezet védelme rajtuk is múlhat, ők is 
tehetnek sok aprósággal valamit azért, hogy megfékezzük, lelassítsuk a káros 
környezeti hatásokat. Fő feladata volt még a foglalkozásoknak a környezettu-
datos gondolkodásmódot részletesen személtető weboldalak megismertetése a 
diákokkal. 
A rendezvény utolsó momentumaként meghirdettük a Ne pazarolj! című rajzpá-
lyázatot, majd a gyerekek nagy örömére átnyújtottuk minden részt vevő tanuló-
nak az ajándékkönyvet, Roca Nuria Környezetünk 3 őre című kiadványát.

A fenntartható életmóddal kapcsolatban szükséges hangsúlyoznunk a táplálko-
zással, az élelmiszerek megvásárlásával összefüggő rossz beidegződéseket, 
nem megfelelő szokásokat. A projekt főbb céljainak figyelembe vételével 
felhívtuk a figyelmet ezek megváltoztatására, a túlcsomagolt termékek mellőzé-
sére, a hazai, tartósítószertől mentes, egészséges élelmiszerek vásárlására.
Reményeink szerint a projekt üzenete minden tanulóhoz eljutott; amennyiben 
egyre többen hajlandóak vagyunk olyan fogyasztói szokásokat és életmódot 
választani, amelyek nem vezetnek a létfenntartó környezeti folyamatok tönkre-
tételéhez, akkor a hétköznapi ember szintjén mindent megtettünk a jövő nemze-
dék normális életminőségéért itt, a Földön.
 
                                                                 

 

Bukusné Tóth Lívia, Tóth Erzsébet
          projektmenedzserek

Fenntartható életmódot 
a gyermekeknek!
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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. Gami Conulting Kft. (Millenium út 4.)   20%
24. Projekt Dekor Kft. (Dózsa Gy. 8-10.)  20 %
25. Jázmin 2003 Bt. (Oláh Zs. u.) 5 %
26. D& EMMA Bt. (Szillér) 5 %
27. Margaretta-Marketing Kft. (Sinka u. 8.) 10 %
28. Enikő Ajándék és Lakásfelszerelés  5 %
29. Ilanzs Fehérnemű (Dózsa Gy. 8-10) 10 %
30. Simi Divat (Millennium u.)   5 %
31. Simi Vendégház (Balogh Tanya) 5 %
32. Szolárium Szalon (Millennium út)        5 %

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

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

elméleti oktatásból                                  20 %
61. Bűbáj Szolárium (Körépület emelet)    10 %
62. Bihari kenyérlángos és óriás palacsinta 

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

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

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

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

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

2012. December   
15. Tóth Csanád András 
      (Tóth András Sándor – Varga Katalin)
31. Nagy Gergely Dávid 
      (Nagy Sándor – Dr. Nagy Tímea)
2013. január 
10. Demeter Balázs 
      (Demeter Attila – Göcs Erika)
12. Szakállas Zsófia 
      (Szakállas Szilárd – Szántó Szilvia)

      Elhunytak
2012. December
21. Horváth László (1946)
2013. január    
4. Kósa Lajosné Gulyás Irén (1953)
9. Turzó Lászlóné Szabó Margit (1943) 
10. Tóth Jánosné Szabó Mária (1925)
14. Forgács Lászlóné Mészáros Piroska (1922)
15. Kinter Imre (1944)
19. Kovács János (1938)
20. Nagy Sándor (1921)
30. Kovács Imréné Dobos Julianna (1935)
2013. február
1. Szücs Gyula (1930)
 

 

2013. február 12-én 14 órától 
„Szép magyar beszéd” verseny általános iskolai 
tanulók részvételével.
Helyszín: Erdélyi Gábor terem

2013. február 14-én 14 órától 
Együtt Egymásért Klub összejövetele
Helyszín: Erdélyi Gábor terem

2013. február 15-én 
Kárpátia koncert
19 órától vendégzenekar Stratégia

20 órától KÁRPÁTIA koncert
Helyszín: Nagyterem

2013. február 19-én 
Csak komolyan
(Támop-3.2.13-12/1-2012-0037 konstrukció  
keretében megvalósuló beavató koncert)
Helyszín: Nagyterem

2013. február 19-én 16.-30-tól
ÉDES farsang és a cukorbeteg étrendje.

2013. február 20-án délután 
a Lakásotthonok gyermekeinek farsangi 
mulatsága
Helyszín: Nagyterem

2013. február 21-én, 16.-30-tól 
Méhész Taggyűlés
Helyszín: Nagyterem

2013. március 7-én, 16.30 órai kezdettel 
Méhész Klub
Helyszín: Tanácskozó terem

2013. március 9-én, 17 órától Nótaest 
Helyszín: Nagyterem

2013. március 27-én, 19 órától
Az ördög nem alszik - színházi előadás
Helyszín: Nagyterem

2013. március 30-án, 19 órától 
Tankcsapda koncert elő zenekarral.
Helyszín: Nagyterem

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ februári programjai:

(x)

A Bihari Hírlap márciusi lapzártája: 
2013. február 28. csütörtök
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 Kedves Olvasóink!
Az új évben új rovatokkal szeretnénk meglepni 
Önöket. Elindítunk egy – reményeink szerint – 
népszerű sorozatot, melyben kedvenc ételeik 
megosztására kérjük Olvasóinkat. Elsőnek 
Gyökeres Imréné kedvenc sültjét olvashatjuk, 
amit menüben fogyaszthatnak az ebédidőben 
betérők a 42-es és 27-es főútvonal kereszte-
ződésében található benzinkútnál.
Jeak-szelet
Hozzávalók: sertéskaraj, sonka, trappista sajt, 
zsemlemorzsa, tojás, liszt. A karajt kiklopfoljuk, 

sonkát és sajtszeletet teszünk a közepére, 
összehajtjuk, bepanírozzuk, mint a rántott 
szeletet. Olajban szép pirosra sütjük.
Sajtkrém: vajat olvasztunk egy lábasban, lisztet 
pirítunk benne, tejjel felöntjük és a reszelt sajtot 
jó sűrűre főzzük. Sóval és fehér borssal ízesítjük. 
Tálalás: a szelet húst srégen kettévágjuk, a 
sajtöntettel leöntjük, és reszelt sajtot szórunk rá.
Steek burgonya: a héjában megfőtt burgonyát 
– ha kihűlt – cikkekre vágjuk, forró olajban 
kisütjük. Delikátos fűszerrel meghintjük. 
Jó étvágyat!

Berettyóújfalu uszodájában mérték össze erejüket a megye 7 úszóegye-
sületének úszói 2013. február 2-án szombaton. Az összecsapáson részt 
vett a Debreceni Búvárklub, a hajdúszoboszlói Árpád SE, a Debreceni 
Úszó Sportegyesület, a Senior Úszó Klub, a hajdúböszörményi Tekergők 
és Polip SE, illetve a házigazda Herpály Sportúszó Egyesület. A versenyen 
a legnagyobb létszámmal a hazai versenyzők mellett a Debreceni Búvár-
klub úszói vettek részt, ennek eredményeként ez a két csapat szerezte 
összesítésben a legtöbb érmet. Érdekesség, hogy a legfiatalabb  és a 
legidősebb versenyző között 49 évnyi korkülönbség volt. Ez is jelzi az 
úszás - mint sport -  életünkben betöltött igen jelentős szerepét.
A legeredményesebb úszók 4-4 aranyéremmel térhettek haza:
- A DEBRECENI BÚVÁRKLUBBÓL: Szatmári Gréta (2003), 
  Lóránt Krisztián (2001) és Stefán Milán (2000). 
- A HERPÁLY SPORTÚSZÓ EGYESÜLETBŐL: Nagy Fanni (2001), 
  Nagy Bálint (2003), Szabó Béla (1999)                                                                                   

HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2013. ÉVI 
ÚSZÓBAJNOKSÁGA I. FORDULÓ

    SPORT, MIX12

Főzőcske, de finoman!

Nézze a Berettyó TV műsorait az Interneten is!
Megújult külsővel és még több tartalommal várja látogatóit a
www.berettyotv.hu
A weboldalról közvetlenül elérhetőek a Berettyó Televízió saját digitális csatornái is, valamint 
a Twitter, YouTube, Facebook vagy iWiW elérhetőségek. Ezeket a csatornákat rendszeresen 
és aktívan használjuk, hogy eljuttathassuk híreinket az itt élőkhöz.
A mobilról, vagy táblagépről internetezők a www.mobil.berettyotv.hu oldalon böngészhet-
nek a hírek, képgalériák és videók között.

Köszönetnyílvánítás
A BUSE és a volt játékostársak február 3-án a Gulyás János Labdarúgó 
Emléktornával emlékeztek fiatalon elhunyt társukra. A hat csapat jó 
hangulatban sportszerű keretek között közönségszórakoztató játékot 
produkált. A gyermek hetesrúgó verseny és a tombolasorsolás, egyaránt 
lázba hozott kicsiket, nagyokat. A szervezők köszönik az önzetlen 

felajánlásokat, a segítő kezek munkáját, a sok tombola tárgyat. Köszö-
net a csapatoknak a részvételért, a nézőknek a szurkolásért. A rendez-
vény nem várt bevétellel zárt, melynek összegét a résztvevők  a volt 
labdarúgó kisfiának, Gulyás Krisztiánnak ajánlották fel.
A torna végeredménye:1.Buse, 2.Biharkeresztes, 3.Sárrétudvari, 
4.Zsáka, 5.Komádi, 6.Suzuki




