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ÖNKORMÁNYZAT

A Fidesz által támogatott független
jelölt nyert

Tartós élelmiszert kaptak
a rászorulók

Május 12-én időközi önkormányzati képviselőválasztást tartottak
városunk 7. számú választókörzetében. A csekély érdeklődés mellett zajló
választáson a Fidesz által támogatott független jelölt, Kovács Tiborné
nyert 142 szavazattal. A szintén függetlenként induló Szántai László 130,
míg a Jobbik Magyarországért Mozgalom párt jelöltje, Leléné Varga
Ildikó 49 szavazatot kapott.
A választásra jogosult 1647 polgárból 323 szavazott, ami 19,60
százalékos részvételi arányt jelent.
Fotónk a 14. számú szavazókörben készült.

Több tonna tartós
élelmiszert
osztottak
szét a Bihari Szociális
Szolgáltató
Központ
munkatársai a Wesselényi utca elején található
volt Kasza-iskola használaton kívüli épületében.
Mint azt Varga
Józsefné intézményvezető
elmondta,
a
Magyar Élelmiszerbank
Egyesület adománya
érkezett a városba,
melynek önkormányzatával már egy évtizedes
együttműködési
megállapodás
van
érvényben. A megállapodás rögzíti, hogy kik részesülhetnek az adományból: a létminimum alatt,
vagy annak közelében élők, a kisnyugdíjasok. Kizáró ok az adományból,
ha tovább értékesítik azt. A helyszínen tartózkodó Muraközi István
polgármester elmondta: az önkormányzat fontos feladatának tekinti a
hátrányos helyzetű személyek, családok megsegítését. Ezt szolgálja a
Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel megkötött megállapodás, a
lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli támogatás, a gyermekvédelmi
támogatás, valamint az adósságkezelési támogatás is. A mostani
adományból mintegy 1300 személy/család részesül, ami a lakosság
megközelítőleg tíz százalékát teszi ki.
Az élelmiszerszállítmány 4400 kg lisztet, 2688 kg spagettit és 1920 kg
kristálycukrot tartalmazott.
Papné Laska Éva boldogan szorította magához az adományt, mert mint
fogalmazott, minden segítség jól jön, hiszen mozgáskorlátozottként,
kisnyugdíjasként – havi 27.800 forint ellátást kap – nagyon nehéz az
élete az albérletben.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Köszönetnyilvánítás
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Köszönöm, hogy az időközi önkormányzati képviselőválasztáson
szavazatukkal és bizalmukkal beválasztottak a képviselőtestületbe.
Kovács Tiborné
KÖSZÖNÖM A RÁM ADOTT SZAVAZATOKAT!
A megválasztott képviselőnek gratulálok, munkájához jó egészséget
kívánok!
Szántai László

Hosszú idő után teljes létszámmal üléseztek a képviselők

Május 30-án tartotta soron következő testületi
ülését az önkormányzat. A testület ezúttal újból
teljes létszámmal volt jelen.
A polgármesteri jelentés elfogadása előtt
Muraközi István polgármester köszönetet
mondott az idei városnapi ünnepségek lebonyolításáért, az azokon való részvételért.
A jelenlévő vendégek miatt előre hozták a
Herpály-Team Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadását. Tisóczki József, a pénzügyi
bizottság elnöke hozzászólásában elmondta: a
nehéz körülmények ellenére is nyereséggel
zárta az évet a cég, jóllehet, a pénzügyi mérleg
romlott, ám az árbevétel a kiadások emelkedése ellenére is nőtt. Bondár Sándor ügyvezető
köszönetet mondott az újabb öt évre szóló

vezetői megbízatásáért. Muraközi István megjegyezte: a korábban nyereséget hozó ágazatok
kikerültek a kft. működtetési tevékenységi
köréből, azonban mégis nyereséggel zárta a
cég az elmúlt évét. A mérlegbeszámoló elfogadása után a képviselők hozzájárultak a kft-nek
az E.ON felé fennálló tőketartozás megfizetésére kért háromhavi részletfizetéshez szükséges
készfizető kezességvállaláshoz.
Elfogadták a képviselők a Vass Jenő Óvoda és
Bölcsőde további működtetéséhez benyújtott
előterjesztést. Szintén elfogadták az elmúlt évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló előterjesztést is. Módosították az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát is. Szintén módosították a pénzbeli és termé-

szetbeni szociális ellátásokról szóló rendeletet.
Jóváhagyták a Bihari Múzeum és Sinka István
Városi Könyvtár intézményvezetői állására
pályázók meghallgatására létrehozott bizottság tagjait. Eszerint Dr. Lakner Lajos, Szilágyi
Irén és Buczkó József alkotja a szakértői bizottságot.
Elfogadták a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és
Hasznosító Társulás társulási megállapodásának módosítását, továbbá megszüntették a
köznevelési feladatot ellátó intézményi társulásokat, mivel ezeket a feladatokat 2013. január
1-től az állami intézményfenntartó központ látja
el. Döntöttek képviselőink a Berettyóújfalui
Mozgókönyvtári
Önkormányzati
Társulás
megszüntetéséről is, mivel ez év január 1-től a
megyei könyvtárak állami feladata a kistelepülések könyvtári szolgáltatásokkal való ellátása.
Vitát váltott ki a Bélapátfalván lévő ifjúsági
tábor megvételére érkezett ajánlat. Egy ottani
vállalkozó 2,1 millió forint vételi árajánlatot tett,
ám az önkormányzatot köti az értékbecslő által
megállapított 4,4 millió forintos ár. Abban egyet
értettek, hogy versenyértékesítés útján, 4,4
millió forint induló áron próbálják meghirdetni
eladásra, több, ingatlanértékesítéssel foglalkozó portálon is.
Megszavazták a képviselők a volt Kaszaiskola használaton kívüli ingatlana egy részének
bérbeadását.
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KÖZÉRDEKŰ

600 millió a bihari gyerekek felzárkóztatására
A felzárkóztatás zászlóshajójának nevezte az
Esélyt a bihari gyerekeknek projektet Kovács
Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára május
3-án, a Városházán tett látogatásakor.
Az államtitkár a két éven át tartó programok
megvalósításának komplexitását emelte ki,
amelyek a gyerekek születésétől 18 éves korukig
terjednek ki. A Csörszné Bagdi Ildikó által tartott
projektismertető találkozón Kovács Zoltán
aláhúzta: fontos, hogy a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekeket, köztük a romákat, már az
óvodai, általános iskolai időszak előtt bevonják a
felzárkóztató programba. Az Európai Unió által
csaknem 600 millió forinttal támogatott projekt
29 települést érint. A program keretében
Biharkeresztesen a legkisebb gyerekek és szüleik
befogadására Biztos kezdet gyerekházat
alakítanak ki. Komádiban pedig közösségi házat,
ahol a városban élő családokat várják majd
rendszeres programokkal. A többi településen
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
szakmai-pedagógiai programokkal, informatikai

képzéssel, közösségi terek biztosításával
segítik a hátrányos helyzetű gyerekek
felzárkóztatását.
Az esélyteremtés vonatkozik a korai
képességgondozásra, az egészségügyre, a
szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokra,
a foglalkoztatásra, a helyi gazdaságfejlesztésre, az ifjúsággondozásra, a civil
szféra erősítésére.
Kovács Zoltán kiemelte: a projekt a
bihari térségben tízezer gyermeket és
szüleiket érinti. A felzárkóztatási programoknak
komoly hatása van a foglalkoztatás bővítésére,
a munkahelyteremtésre is. A politikus a Városházán megtekintette a Bihari Gyerekesély
Irodát, beszélgetett az ott dolgozókkal.
Az Esélyt a bihari gyerekeknek program
munkaviszonyban 40, vállalkozási, megbízási
jogviszonyban 400 embernek nyújt foglalkoztatási lehetőséget.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Nőhet a szabad vállalkozói övezet
Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke bejelentette: az
Európai Unió 20 legelmaradottabb régiójából
négy Magyarországon van. Nincs eredményes
területfejlesztés a gazdasági szereplők
bevonása nélkül, ezért is fontos, hogy számukra
megfelelő megoldásokat találjunk, hiszen csak
versenyképes vállalkozásokkal tudunk felzárkózni – szögezte le.

A kormány megnövelheti a szabad vállalkozói
övezetek számát – közölte Dr. Czomba Sándor, a
Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára azon a vállalkozói
fórumon, melyet a járási hivatal Fráter László
termében tartottak május 10-én a térség vállalkozói, önkormányzati vezetői előtt.
A házigazda Muraközi István levezetésével
zajló fórum elején a polgármester elmondta: a
térség legégetőbb problémáira próbálnak
válaszokat keresni. Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő szerint a szabad vállalkozói
övezet és a hitelprogram az, ami a leginkább
érdekli a jelenlévőket, s megvalósulásuk esetén
kikerülhetünk a halmozottan hátrányos helyzetű
kistérségi besorolásból.
Tóth Attila, a megyei közgyűlés alelnöke
kiemelte: a megyei önkormányzatok a korábbi
intézményfenntartói szerepük helyett a területfejlesztési feladatokra fókuszálnak.

Czomba Sándor prezentációja elején áttekintette a foglalkoztatottság alakulását. Elégedettségre adhat okot, hogy az EU öt országában –
köztük hazánkban is – sikerült visszaállítani a
foglalkoztatottság szintjét a válság előttire. Az
államtitkár szerint olyan környezetet kell teremteni, amelyben el lehet érni a biztonságos
foglalkoztatási szintet. A szabad vállalkozási
zónákban jelentős kedvezményeket kapnak
azok a vállalkozások, amelyek 100 milliós vagy
annál nagyobb értékű beruházásokat teremtenek. A mindenkori kormánynak lehetősége lesz
arra, hogy a jelenlegi 47 szabad vállalkozási
zóna mellett újabbakat jelöljön ki. Most 903
település tartozik a 47 zónába, ám ez a szám
177-tel bővülhet a közeljövőben. Czomba
Sándor kifejezetten sikeres programnak nevezte
a munkahelyvédelmi akciótervet: márciusban
650 ezren dolgoztak ebben a támogatott
formában. Kérdésre válaszolva elmondta: a
kormány dolgozik azon a törvénymódosításon,
amely a távoli munkahelyen dolgozók munkába
járási közlekedését támogatná.
Lenner Áron Márk helyettes államtitkár a
Magyar Nemzeti Bank által kezdeményezett
kedvezményes kamatozású kis- és közepes
vállalkozásokat támogató lehetőségről számolt
be. Ennek értelmében a vállalkozások 250
milliárd forint hitelhez juthatnak, amelynek
kamata két százalék, illetve félszázalék a
kockázati garancia. Újabb 250 milliárddal
pedig a devizahiteles vállalkozások megsegítését támogatja a kormány.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Lakossági tájékoztató
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve
2013. május 6. napjától az egészségpénztári
ügyintézés lehetőségét a polgárokhoz még
közelebb, Hajdú-Bihar megye járási hivatalaiban is lehetővé teszi, kihelyezett ügyfélfogadás
keretében.
A járási hivatalokban intézhető, egészségbiztosítással kapcsolatos ügytípusok:
1. A kötelező egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai (terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, táppénz, baleseti táppénz), a
méltányosságból adható egészségbiztosítási
pénzbeli ellátások (méltányosságból adható
terhességi gyermekágyi segély, méltányosságból adható gyermekgondozási díj, méltányosságból adható táppénz), továbbá az utazási
költségtérítés iránti kérelmek, hiánypótlások
átvétele.
2. Méltányosságból adható egyszeri segély
iránti kérelmek, hiánypótlások átvétele.
3. Közgyógyellátási szakhatósági állásfoglalás
kiadásához szükséges hiánypótlások átvétele.
4. Társadalombiztosítási Azonosító Jelre (TAJ)
való jogosultság ellenőrzése, a TAJ igazolvány
kiadása, pótlása, cseréje.
5. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról szóló igazolás kiadása, pótlása, illetve
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról
szóló hatósági bizonyítvány iránti kérelem
átvétele.
6. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával
kapcsolatos teljes körű ügyintézés, valamint a
szociális biztonsági koordinációra vonatkozó
uniós rendeletek (883/2004 rendelet és a
987/2009/EK rendelet) szerinti, különösen a
járulékfizetési
kötelezettség
tekintetében
alkalmazandó jog megállapításával, illetve az
Európai Unió tagállamaiban történő munkavégzéssel kapcsolatos kérelmek átvétele.
7. A bejelentett személyek jogviszony- és jogosultsági adataira vonatkozó jelentések fogadása, adatszolgáltatások teljesítése.
Foglalkoztatók és egyéb bejelentésre kötelezettek adatainak módosítása az érintett bejelentése alapján.
A külföldön biztosított, TAJ-jal rendelkező személyek bejelentések fogadása.
8. Minden egészségbiztosítási ügytípusban tájékoztatás nyújtása, nyomtatványok biztosítása.
Az ügyintézés helyszíne és az ügyfélfogadás
időpontja:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Berettyóújfalui Járási Hivatala
4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6.
új épületrész, földszint 05. iroda
Hétfő 9:00-11:30

MÚLTIDÉZŐ

A száz éve született Gabi nénire emlékeztek
Családtagok, egykori munkatársak, tanítványok
emlékeztek Dr. Sándor Mihályné Nagy Gabriella
tanítóra, néprajzi gyűjtőre, művelődésszervezőre
a Bihari Múzeum előadótermében, abból az
alkalomból, hogy május 10-én lett volna százéves.
A meghitt megemlékezés a dédunoka, a
Szentendréről érkezett Kertész Réka szólóénekével kezdődött. A most érettségiző leányka Gabi
néni egykori székely ünnepi ruhájában egy
népdalt adott elő, majd a megjelenteket Muraközi István köszöntötte. A polgármester szerint
nagymértékben hozzájárulnak az ilyen, identitástudatunkat erősítő megemlékezések ahhoz, hogy
a helyi kötődésű személyek köré szervezett
kiállításokkal adózzon a Bihari Múzeum CsonkaBihar szellemi óriásai előtt. Személyesen nem
ismerte Gabi nénit, ám sok ilyen hasznos tagot
kívánt a hazának, Berettyóújfalunak.
Dr. Krajczárné Sándor Mária muzeológus,
Gabi néni unokája állította össze azt a tárgyi-

szellemi kiállítást, amit a nagynénik – Sándor
Gabriella és Sándor Ildikó – bocsátottak a
múzeum rendelkezésére. A tárlatvezetésből
megtudhattuk, hogy Gabi néni Újszékelyen, a
református parókián látta meg a napvilágot,
majd a világégés után előbb Réven, majd
Bagamérban, 1948-tól pedig Berettyóújfaluban
tanított, egészen 1970-ig. Mesegyűjteményét
1999-ben Csíkszeredában adták ki. A Bihari
Múzeum alapjait ő teremtette meg, hiszen önkéntesen, fáradhatatlanul gyűjtött néprajzi emlékeket, s alakított ki Újfaluban egy tájházat. A meny,
Sándor Zeréndné Marika Schopin Száz éve már
című etüdjét adta elő zongorán, majd az egykori
kolléga, Ráczné Jakab Magdolna emlékezett jó
szívvel és szeretettel Gabi nénire. Az egykori
tanítvány, Bányainé Kozák Piroska a melegséget,
szeretetet árasztó jellemvonást emelte ki.
Megvillant pár percre egy korabeli filmrészlet bejátszásával Gabi néni is, aki göröngyös
életútjáról beszélt.

Régen volt, hogy is volt…
86 éve, 1927. június 22-én baptista imaházat
avattak Berettyóújfaluban. Az akkor 48 éve
helyben működő gyülekezetnek ez már a
második imaháza volt, amelyet a háború után
rendbe kellett tenni, majd 1981–84 között
felújították belső terét, ahogy 2002-ben is.
2010. augusztus 28-án este a 83 éves épület
oldalfala összeomlott és a tető rászakadt, így

az imaházat lebontották. A jelenleg használt
épületet 2011. december 11-én avatták fel.
43 éve, 1970. június 3-án hozott rendeletet a
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
Berettyóújfalu nagyközség és Berettyószentmárton község Berettyóújfalu néven való
egyesítéséről.
22 éve, 1991. június 1-jén és 2-án 80 éves-

A dédunoka: Kertész Réka
Sándorné Marika néni közös éneklésre – Ó,
én édes jó istenem! – invitálta a jelenlévőket,
akiket az ünnepség végén Gabi néni receptje
szerint készült étellel – túróval megkent rozskenyér, rajta felezett dió - vendégeltek meg a
dédunokák.
Kép és szöveg: Ny. G.

fennnállását ünnepelte a BUSE. Szinte az ország
minden részéből eljöttek az egykori sportolók,
sportvezetők, akik a város főterén tölgyfát
ültettek Szondy István olimpiai bajnok tiszteletére. A kétnapos program legnagyobb
érdeklődéssel várt eseménye a FerencvárosBUSE labdarúgó-mérkőzés volt, melynek
végeredménye 11–1 lett a vendégek javára.

A HÓNAP MŰTÁRGYA
86 éve, 1927. június 14-én nyitotta meg kapuit a berettyóújfalui
strandfürdő. Addig községünk lakói a Berettyóban fürödtek. A
strand megnyitásakor egyetlen 10x25 m-es medencéből állt, az
akkor még épülő Leventeház mellett. Bár a fürdő „közös” volt a hét
legtöbb napján, kezdetben hétfőn és pénteken délután, illetve
szerda délelőtt csak nők fürödhettek, vasárnap délelőtt a leventék,
délután pedig a férfiak használhatták a strandot.
Azt, hogy hogyan vált a „leventemedencéből” határon túlról is
látogatott gyógyvizes fürdőhely, nyomon követhetik azoknak a
képeknek, dokumentumoknak a segítségével, amiket júniusban
láthatnak a „hónap műtárgyaként” a Bihari Múzeumban.
A Múzeumok éjszakája idei témája múzeumunkban az ezerarcú
víz, ennek keretében június 22-én, szombaton éjjel a kiállítás
kiegészül két nagy múltú bihari gyógyfürdő, a konyári sóstó- és a
bárándi „Farkasvölgyi-fürdő” történetét bemutató tablóval.
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6 KITÜNTETETTJEINK
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi 77. számú határozata
alapján Tóth László részére 2013-ban Báthory Gábor-díj kitüntetést adományoz.
Tóth László 1974-ben szerzett rádió- és televízió-műszerész, majd hűtőgépszerelői képesítést, ezt követően a Gelkánál
helyezkedett el. 1998-tól egyéni vállalkozó, háztartási kisgépek és hűtők javítását végezte. 1991-től már öt főt foglalkoztatott. 1994-től bővült a vállalkozás profilja, az addigi tevékenységek mellett a cég ipari-kereskedelmi hűtőberendezések
telepítésével, javításával, karbantartásával folytatta munkáját. Ezáltal az alkalmazottak száma 10 főre gyarapodott, illetve
további 4 alvállalkozó számára is biztosított munkát. 1999-ben megnyitotta a Samsung-Zanussi szaküzletet, ahol további 4
főt alkalmazott. Az egyéni vállalkozásból létrehozta az Express Hűtéstechnikai Szerviz Kft-t. 2005-ben a lakás mellett épült
szervizen túlnőve új telephelyet hozott létre. A csarnok és raktárépületek 2011-re készültek el. 2012-ben második
telephelyet létesített a Széchenyi utcán, ahol gépjárműmosó, gumi- és autószerviz jelenti az Express Autócentrum szolgáltatásait. További 8 munkatársa révén ez a telephely jelenleg is bővítés alatt áll. Mindösszesen immár 32 fő alkalmazásával
Berettyóújfalu olyan vállalkozójává vált, aki a változó gazdasági környezet ellenére is kitart városa mellett, és fontos
szolgáltatásokon túl törekszik a helyi munkaerőpiac egyik legerősebb és legstabilabb szereplője maradni. Mindemellett
alapítványi támogatás formájában folyamatosan segíti a város egészségügyi, nevelési és oktatási intézményeinek munkáját.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi 78. számú határozata
alapján Török Géza részére 2013-ban Báthory Gábor-díj kitüntetést adományoz.
1950-ben született Biharugrán. Ott járt általános iskolába, majd Békésen mezőgazdasági gépszerelést tanult. A
szakmunkás vizsga után szülőfalujában, a termelőszövetkezetben helyezkedett el mint gépszerelő. Majd kipróbálta
magát halászként a Halgazdaságban. Innen vonult be katonának. Leszerelése után 1971-benmegnősült, és Berettyóújfaluban telepedtek le. Az ELZETT gyárban dolgozott és a József Attila lakótelepen vásároltak lakást. 1976-tól a
Búzakalász Tsz-ben dolgozott, ahol gépeket javított és a betakarítási munkákban is részt vett. 1983-ban egészségügyi
okok miatt visszatért az ELZETT-be, ahol a következő években több szakmát is szerzett. Szorgalmas munkával elérte,
hogy családi házat építhettek. 1994-ben a Polgármesteri Hivatalban helyezkedett el, ahol részt vett a közmunka megszervezésében. A város rendje és tisztasága, a közmunkában dolgozó emberek felügyelete tartozott hozzá. Munkáját
mindig pontosan, lelkiismeretesen végezte. Tisztelte vezetőit és kollégáit.
A rábízott emberekkel mindig igazságosan és következetesen bánt, beosztottai is tisztelték és szerették őt. Ezt a munkát
nagy gonddal és szeretettel végezte nyugdíjba vonulásáig, 2012. június 12-ig. Azóta jól megérdemelt nyugdíjas éveit
tölti, ugyancsak aktív munkával.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi 79. számú határozata
alapján Dr. Schwanner István részére 2013-ban Fráter László-díj kitüntetést adományoz.

Dr. Schwanner István 1938. június 20-án született Székesfehérváron. Szüleivel Debrecenbe költöztek, ahol édesapja
repülőgép-szerelőként dolgozott. Középiskolai tanulmányait a Fazekas Mihály Gimnáziumban végezte, majd az
Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát. 49 éve orvos, 48 éve dolgozik körzetben, Berettyóújfaluban. Az
egyetem elvégzése után a berettyóújfalui Területi Kórházban 1964 áprilisától 1965 augusztusáig dolgozott, azóta
körzeti, illetve háziorvosként tevékenykedik Berettyóújfalu egyik legnagyobb egészségügyi, emellett szociális és
társadalmi problémákkal küzdő körzetében, mely a Völgyközt is magában foglalja. Betegeivel nagy hozzáértéssel,
egyúttal empátiával és emberséggel foglalkozik.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi 82. számú határozata
alapján Bene Gyula részére 2013-ban Kabos Endre-díj kitüntetést adományoz
Általános iskolás korában kezdett kézilabdázni Bakonszegen. Pályafutása elején meghatározó volt testnevelője Rácz
Sándor és az igazgató Úri Zoltán szerepe. Ők szervezték az iskola és a település sportéletét, ezért a kézilabdáért is
ők feleltek. Már akkoriban is az idősebb korosztállyal játszott együtt. Ekkoriban még megrendezésre került a Dolgozók
Nyári Szpartakiádja, erre készült el az első hivatalos igazolása. Az évente megrendezésre kerülő torna körzeti
fordulóján mindig túljutottak, azonban már a megyei fordulón jóval erősebb csapatok ellen kellett megmérettetniük, ami
nem zárult sikerrel. A sportkarrier a középiskolai évek alatt is folytatódott. A debreceni Mechwart András
Szakközépiskolából egy komplett csapatot állított ki a Gördülő Csapágy Művek ifi alakulata. Itt kezdett el dolgozni,
és ezek alatt az évek alatt is a gyár csapatát erősítette az NBII-ben. 1967-68-ban a katonaévei alatt sem hagyta
abba a kézilabdát, Szandaszőlősön töltötte ezt a két évet, ahol a Pest megyei csapatokkal játszottak bajnoki
mérkőzéseket. Leszerelése után visszakerült egy évre a másodosztályú Göcshöz, itt 1970-ig maradt. Itt érte el a
legnagyobb eredményt, egy Magyar Kupa 4. helyezést. Ebben az évben került Berettyóújfaluba először játékosként a
BUSE kereteiben, majd 1980-ban néhány vállalat vezetésével létrejött a BMSE. A 80-as évek közepén újra fuzionálni
kellett a BUSE-val, de a 90-es évek elején újra külön tudott válni a kézilabda a focitól. Azóta folyamatosan BMSE néven szerepel a helyi kézilabdacsapat. Akkoriban már vezetőségi tagként segítette a csapat munkáját. Gál Antal elnöki posztjáról való lemondása után vállalta a feladatot, hogy
vezesse az egyesületet. Ezt hivatalosan még mindig ő teszi, de 1,5 éve átadta a feladatok egy részét. Az idei szezonban érte el az egyesület felnőtt
férfi csapata eddigi legjobb eredményét, az osztályában megszerzett bronzéremmel.

KITÜNTETETTJEINK
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi 80. számú határozata alapján
Daróczi Lajosné részére 2013-ban Fehér Istvánné-díj kitüntetést adományoz.
Daróczi Lajosné az Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola
ügyviteli tagozatának vezetője. Az intézmény közgazdasági tagozatán érettségizett 1982-ben, majd képesítés nélkül tanított. A nyíregyházi tanárképző főiskolán magyar nyelv és irodalom, valamint gyors- és gépírás
szakon szerzett diplomát. 1990-ig a visszatért egykori iskolájába és a közgazdasági tagozaton tanított,
majd a – későbbi nevén Szabó Ferenc – Gyors- és Gépíró Szakiskolába kérte áthelyezését. 1999-ben az
intézmény integrálásával visszakerült az Arany János Gimnázium kötelékébe, 2001 óta vezeti az ügyviteli
tagozatot. Több évtizedes pedagógiai munkájával igazolta és bizonyította a pálya és az oktatás iránti
elkötelezettségét. Elődje, Szőke Albertné támogatásával, kollégáival együtt vállalta a tagozat mellett a
Szabó Ferenc Alapítvány Kuratóriumának segítését, irányítását. Meghatározó szerepe volt a „Szabó Ferenc”
emlékversenyek megszervezésében. Aktív tevékenységének köszönhetően a versenyekben elért sikeres
eredményekért több mint 600 diák kapott tárgyi jutalmat és elismerést, valamint közel 100 hátrányos
helyzetű diák kapott a tanuláshoz, illetve a nyelvvizsga megszerzéséhez anyagi segítséget.
Kiváló személyes kapcsolatot tart fenn diákjaival, azok szüleivel, családjával, sorsukat az iskola elvégzése
után is figyelemmel kíséri, lehetőségei szerint további pályájukat, mindennapi munkájukat is segíti. A folyamatos önképzés mellett igyekszik az intézmény tradícióinak megőrzésében, erősítésében, emellett korszerű
ismeretek és módszerek kidolgozásában és bevezetésében.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi 81. számú határozata alapján
Szilágyi Péter részére 2013-ban Fehér Istvánné-díj kitüntetést adományoz.
Szilágyi Péter a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bihari Alapfokú
Művészetoktatási Intézményegységének vezetője, az Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar vezető karmestere.
Az 1975-76-os tanévben – főiskolai hallgatóként – még félállásban kezdett tanítani a Városi Zeneiskola
rézfúvós tanszakán. Az akkori igazgató hívására korábban is gyakran kisegített az úttörőzenekarban. Az
1977-78-as tanévtől már főállású tanárként dogozott. 1977. november 15-én átvette az Ifjúsági
Fúvószenekar irányítását. Kemény munkával felépítette a máig folyamatosan kiválóan működő zenekart,
amely számtalan sikerrel írta be magát a magyar amatőr fúvószene elitjébe. Számtalan alkalommal
képviselték Hajdú-Bihar megyét országos ifjúsági zenekari döntőn, kimagasló teljesítményeiket a Magyar
Rádió rögzítette és népszerűsítette műsoraiban évtizedeken keresztül.
A legrangosabb hazai és külföldi elismeréseik között szerepel:
1981 Nyíregyháza „Arany Lant Diploma”
1983 Neerpelt (Belgium) I. díj (Summa cum laude)
1984 „Kiemelt Arany Diploma” (minősítés)
1987 Karlsruhe (NSZK) Kiemelt első helyezés
1990 Moszkva: I. díj (ifjúsági kategóriában)
2000-ben meghívással szerepeltek a Budapesti Erkel Színházban rendezett országos gálán,
2005-ben az olaszországi Mirandolában,
2008-ban a fehéroroszországi Bresztben
2012-ben mind a 45 éves jubileumát ünneplő zenekar, mind pedig karnagy külön átvehette a Világ
Fúvószenekari Szövetségének kitüntetését. A most 50 éves zeneiskolát az 1983-84-es tanévtől (tehát 30 éve) Szilágyi Péter igazgatóként irányítja.
Kiválóra minősített művészeti iskola, amelyben közismerten gyermekközpontú, országosan is elismert szakmai munka folyik. Rendezvényeik a város
kulturális életének látogatott és elismert eseményei, a tanári hangversenyektől a karácsonyi koncertig, az „Az év hangszerese” versenytől a népdaléneklési bemutatóig. E munka szakmai irányítója fáradhatatlanul és a minőségből sosem engedve Szilágyi Péter volt, aki e kiváló munkával városunk
hírnevét is öregbítette közel négy évtizeden át.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi 83. számú határozata alapján
Szabó Béla részére 2013-ban Berettyóújfalu város jó tanulója – jó sportolója kitüntető címet
adományoz.
Szabó Béla a Hunyadi Mátyás Tagiskola 7. osztályos tanulója. Tanulmányi eredménye a 7 év során végig jeles
volt. Emellett a városi, megyei, országos szintű úszóversenyek állandó résztvevője, több nemzetközi versenyen
is eredményesen szerepelt.
Az utóbbi évek eredményei: Megyei Diákolimpia: 100 m hátúszás 1. hely
Megyei úszóversenyek:
50 m gyorsúszás
50 m hátúszás
50 m mellúszás
50 m pillangóúszás
Nemzetközi úszóverseny:
100 m mellúszás
100 m hátúszás
Országos úszóverseny:
100 m mellúszás
100 m hátúszás
200 m vegyes úszás

1. hely, 2. hely
1. hely, 1. hely
1. hely, 2. hely
1. hely, 2. hely
6. hely
10. hely
3. hely
3. hely
2. hely

Megyei úszóverseny:
400 m gyorsúszás
400 m vegyes úszás
Országos Diákolimpia:
100 m hátúszás
Országos úszóverseny:
100 m hátúszás
Megyei úszóverseny:
100 m gyorsúszás
100 m hátúszás
100 m mellúszás
100 m pillangóúszás

2. hely
2. hely
13. hely
4. hely
1. hely
1. hely
1. hely
1. hely
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In memoriam Szilágyi Péter
1954 – 2013

A megfellebbezhetetlen hír felröppent, majd
továbbszökkent, gomolygott, elárasztotta a
várost, csúfolódón besötétítette az eget, s mi csak
sírtunk, fogtuk egymás kezét, s riadtan kérdezgettük: s most hogy lesz, mi lesz ezután? Te már
nem felelsz, ám Rólad annál többen szólnak.
Emlékeznek a csupaszív, fiatal körösszakáli
trombitás fiúra, aki Debrecenben tanult, de az
akkori karnagy már hívta kisegíteni a berettyóújfalui fúvószenekarba. A főiskolai diploma
megszerzése után már tanárként Ő oktatta a
rézfúvósokat, majd 1977. október 15-től felkérték a zenekar vezetésére. Boldogan vállalta,
tanulta a vezénylés minden mozzanatát, majd
tanította is azt.
A tanítványait szigorú szeretettel szerette.
Sokat adott és sokat követelt, s mindezt könnyedén, humorral, jókedvvel fűszerezve tette. Az
eredmény hamarosan jelentkezett: előbb a
megyében, majd országszerte e kicsi hazában,
s majd sorra Európa országaiban. Első hely,
kiemelt első díj, Summa cum laude minősítés,
különdíjak sokasága, meghívások, kézfogások,
baráti ölelések; saját, házi zeneszerző!
De Ő megmaradt szerénynek, szigorúnak, aki
mindig 120%-ot követelt, hogy a koncerten
100%-ot hallhasson a közönség!
„Tévedhet az okos is: Ő nem!
Tudja mit tesz, minden időben.”
- írja Horváth Imre. Lehet, hogy Róla írta?

Kötelezők másképpen?
A Sinka István Városi Könyvtár Kulturális intézmények
részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában KALANDOZÁS A KÖNYVEK VILÁGÁBAN
Támop–3.2.13-12/1-2012-0065 címmel a közelmúltban elnyert pályázatának köszönhetően került megrendezésre az a program sorozat, melynek közművelődési
formarendszerei, elemei rendhagyó irodalomórákból,
könyvbemutatóval egybekötött találkozókból épültek
az együttműködő partnerintézményekből (Eötvös József
Szakképző Intézet, Hunyadi Mátyás Tagiskola)
verbuvált hallgatóság, résztvevők, illetve célcsoportok
felé. Bakó Endre irodalomtörténész Nadányi Zoltán
bihari, berettyóújfalui kötődéséről -ezen belül – különös
tekintettel a „Piripócs” ciklusokra építette az órát.
Miután felkért előadónk röviden felvázolta, hogy a 45
percben miről fog beszélni rátért arra a korabeli helyi
társadalmi háttérre, mentalitástörténetre, ami jellemezte a „Faluváros” arculatát, tipizálható kisvárosi hangulatát, miliőjét a Nadányi család történetének tükrében. Az
életműből pedig kiemelte és idézte azokat a versciklusokat és dokumentumokat amelyek segítségével górcső
alá vette azt a „méltóságosan tekintetes” két világháború közötti személyközien félfeudális osztálylétrát,
amely tipizálhatóan jellemezte a dzsentri -Magyarország Trianon utáni viszonyrendszerét. Az óra közvetlen
hangulata és a korrekt forráskritikákat figyelembe vevő
fegyelmezett és szintetizáló, szinte filológiai mélységekbe hajló, ugyanakkor érdekes és közérthetően megejtő
stílusa lehetővé tette, hogy a diákok újszerű és rendhagyó módon új tudásra tegyenek szert a szórakozva
művelődés által felelés nélkül. Múlt év novemberében
ismétlődött az óra egy új osztálynak. A posztmodern
intelem ellenére bőven bevitte az életrajzi adatokat is
az ismertetésekbe és belehelyezte a koráramba a
család történetét is. Ez azért is volt fontos, mert a
tananyag szerint regionális irodalmat is kell tanítani. A
„Piripócs” ciklust megint ismertette, ezzel is érzékeltetve
a „Bihari Trubadúr” „faluváros” – i kritikáját. Töretlenül
folytatódott a sorozat Balázs Ágnes Lufi sorozatos

Fiatalon igazgató lett, a kollégáit sokra
becsülte, számított rájuk, hitt bennük.
Hite, szakmai alázata és tudása a
kiválóra minősített művészeti iskolák
sorába emelte a városi zeneiskolát! A
koncertre járók sokasága élvezhette a
tanárok és tanítványok szívből jövő
előadásait, magas színvonalú produkcióit: olyankor csak csöndesen mosolygott,
de elnéző sosem volt!
Kritikájával nem bántott, hanem
nevelt! Röptette, szárnyaltatta a
legjobbakat, róluk sokszor beszélt és
várta őket, haza! Boldog volt, ha
megérkeztek és beültek újra a
zenekarba!
Ilyenfajta büszkeséggel beszélt a
fiairól és az unokáiról is. Szenvedélyesen szerette a focit, az utazást, a természetet, de mindenekelőtt az embereket!
Óriási lánggal égette az élet gyertyáját, de
az a láng tiszta, átlátható és meleg volt. Sok
embernek jutott belőle: gyermeknek, szülőnek,
unokának, szomszédnak, barátnak, testvérnek,
munkatársnak.
A zene hangjai beépültek a lelkünkbe, életünk
végéig velünk maradnak, s mint minden szépre,
emlékezni fogunk rá és Rád, aki ezzel megörvendeztettél bennünket.
Sok-sok történet, sztori, szereplés, foci- és
csocsóbajnokság, fesztivál, verseny részletei
röpködnek még évtizedeken keresztül a múló
időben, és tartanak itt Téged közöttünk, akik

olvasmányélményeinek feldolgozásával a Puskin utcai
fiókkönyvtárban. A Lufi sorozat szerzője igen jól
tematizált és felolvasásokkal beillesztett játékos
foglalkozást, rendhagyó irodalomórát tartott a
fiókkönyvtárban partnerségben az iskolával. A
korosztálynak szánt könyveket szemléltette és az
olvasottakra rákérdezve jó pedagógiai érzékkel
motiválta a célcsoportot. Jutalmazta a jó válaszokat. A
gyerekek rákérdeztek az alkotás mikéntjére, a szereplők gyermeki életvilágot tükröző játszmáira, a társasélet
gyakorlatát modellező viszonyulásokra. Az olvasásnépszerűsítő és könyvtárhasználatot szorgalmazó foglalkozás bevált mederben tartotta az érdeklődést és teret
adott a gyermeki fantáziának. Lufi és Szamóca kilépett
a könyvek lapjairól és találkozott a kortársakkal, akik
együtt írták a tanulságos történeteket. A memóriajáték
pedig, amiért csoki járt, nagy sikerélményt szerzett a
műveket olvasott és még nem olvasott gyerekeknek
egyaránt. A rendezvény követte a felnőtt koreográfiát
annyiban is, hogy a kérdések után dedikáció következett. A didaktikailag jól felépített, illetve koreografált,
drámai élethelyzeteket, ill. szituációkat is modellező kis
társaslét gyakorlatok a jövőre neveltek. Ez év januárjában folytatódott a program Takács Miklós egyetemi
adjunktus órájával az olvasóteremben Ady Endre kuruc
költészete címmel. Pontos cím: Két kuruc/labanc
beszélget: Ady hat, azonos(alcímű)verséről és a Kovács
András Ferenc – féle „átiratról”. A hatvan perces
előadás, rendhagyó óra középiskolás közönsége igen
nagy figyelemmel hallgatta az egyetemi oktatót, aki
egy még nem publikált téma vázlatanyagával
felvértezve közérthető és érdekes módon, összehasonlító elemzéssel, idézetekkel és versmondásokkal érzékeltetve elemzett, bemutatva hozzá néhány modellt.
Ugyanakkor az örök kuruc-labanc témát is a helyére
tette a korabeli és a kortárs nézőpontokat felhasználva,
diakron és szinkron módon is közelítve a művekhez.
Nehéz feladatra vállalkozott ugyan az órát adó tanár,
de a program elemet és a pályázati részcélt is elérte a
korosztály felkészültségét is bemérő pedagógiai

mind-mind szerettünk! Máris hiányzol!
Drága Igazgató Úr! Karnagy Úr! Képviselő Úr!
Drága Péter!
Rólad már csak a szörnyű hír üzen:
„Szívén egyszerre csend lett
Érezte, hogy megoldott
mindent … hogy elpihenhet”
Most mi búcsúzunk! Üzenj a csillagokkal, a
sasokkal, a suttogó falevelekkel!
Mindannyian kedveltünk, szerettünk! Nyugodj
békében!
Gyula Ferencné
Berettyóújfalu Város Önkormányzata kegyelettel
emlékezve, ezúton fejezi ki együttérzését és részvétét a gyászoló családnak.

érzékével és szaktudásával. Áprilisban találkozott újra
osztályával Takács Miklós az olvasóteremben, ahol Az
istenes vers műfajának újraírása József Attila három
költeményében címmel tartott költészet napi rendhagyó
órát József Attila három istenes versét -„Bukj fel az
árból, Nem emel föl, Az isten itt állt a hátam
mögött”-elemezte hatvan percben. Rávilágítva a
közérthetően érdekes és fülbemászóan visszacsengő
szempontsorra, melynek segítségével – akár az érettségin is -eljut a tanuló, középiskolás fokon az olvasott
vagy felolvasott vers megértéséig, összehasonlító
elemzéséig az olvasásmegértés magasabb szintjére
lépve. Az olvasásnépszerűsítő programelemek sorában
az adjunktus teljesítménye – köszönhetően magas szintű
kutatói kvalitásának és egyben szeretetteljes pedagógiai érzékének - igen magas pontszámot ér el. És
megkísérti a lehetetlent, amikor érdeklődést és
figyelmet kelt egyébként versolvasásra nehezen
rábírható tanulókban is. A 6. témanap rendhagyó
óráját Nógrádi Gáborral és Nógrádi Gergellyel
töltötték a szentmártoni általános iskola felső tagozatosai a Puskin utcai fiókkönyvtárban. Az író (fiával
Gergellyel együtt) a már begyakorlott 60 perces
tematikában nevelte és aktivizálta olvasói korosztályát.
Saját életpályáján keresztül (is )szemléltette, hogy a
gyermek, ha elérhető és hajlamának, érdeklődési
körének, érlelődő kompetenciáinak megfelelő életcélt
választ, akkor azt nagy szorgalommal, gyakorlással és
igen sok olvasás árán, ha író akar netán lenni, elérheti.
A legnagyobb befektetés pedig a szellemi tőke, amivel
remélhetőleg, ha jól sáfárkodunk, akkor az életút
folyamán beválthatjuk és kamatoztathatjuk. Szépirodalmat pedig azért sem árt olvasni, mert az élet
dolgainak megértését saját sorsunkon is átszűrve
lehetővé teszi. A szöveg értése pedig érettebbé teszi a
gyermekembert. A záporozó olvasói kérdésekre való
válaszadások után a szerzőpáros dedikált. Összegezve
a tudósító beszámolót a költő szavaival élhetünk „Él
Bihar, élteti szent hite... „ és a kipontozott rész megkereshető a könyvtárban.
Horváth Lajos
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Ismét találkoztak a patológusok városunkban
Idén 13. alkalommal rendezték meg városunkban az Országos Boncmesteri és Asszisztensi Továbbképzést, melynek a Nadányi Zoltán Művelődési
Központ adott otthont.
A kétnapos rendezvény célját Dr. Dombi Imre, a szervező bizottság
elnöke fogalmazta meg: az asszisztensi és boncmesteri munka
különböző területeit érintő elméleti és gyakorlati ismeretek bővítése, a
tapasztalatok átadása egy jó hangulatú baráti találkozó keretében.
Az ország minden részéből érkezett szakemberek magas színvonalú
előadásokat hallhattak egyebek közt Dr. Zacher Gábor toxikológus
főorvostól, valamint Kovács Lajos nyugalmazott rendőr ezredestől, a
legismertebb életvédelmi nyomozótól kaphattak információkat munkájukkal kapcsolatban. Szó volt még többek között a haláloki statisztika
alakulásáról, a különleges bonctechnikákról, az új temetkezési törvény
vállalkozókra és boncmesterekre vonatkozó hatásáról.
hirdetés

Bojt Községért Alapítvány 4114 Bojt, Ady u. 5. sz.
Az NEA-TF-12-Sz sz. pályázaton
„Legyen szebb a jövőnk" projekt keretében
15 fő seprűkötési ismereteket szerzett.

90 éves házaspárt köszöntöttek a BERÉPÓ-ban
A gyémántlakodalom 2011-es megünneplése után újabb meghitt ünnepség
helyszíne volt a BERÉPO Nonprofit Kft. Fényes-házbeli emeleti galériája: Kincses
József és felesége, Irénke néni 90 éves születésnapjára gyűltek össze a családtagok, otthonlakók, dolgozók.
Az intézmény vezetője, Karalyos Krisztina, köszöntötte az évfordulós házaspárt, két fiát, rokonokat, valamint a városvezetés részéről megjelent Muraközi
István polgármestert, Dr. Ökrös Zoltán címzetes főjegyzőt és Törökné Kovács
Judit anyakönyvvezetőt. Muraközi István – mielőtt átnyújtotta volna az önkormányzat hatalmas ajándékkosarát – néhány kedves szóval köszöntötte a szép
kort megélt házaspárt. „A mai napot az teszi örömtelivé, hogy együtt, ennyi
évet töltöttek el e világon. Életkoruk mellett az együtt töltött 62 év pedig
példaként állítható a mai fiatalok számára” – fogalmazott a polgármester.
Ökrös Zoltán Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját nyújtotta át a kerek
születésnap alkalmából, s fejezte ki reményét, hogy 10 év múlva is együtt
fogják ünnepelni a 100. születésnapot. Karalyos Krisztina egy Petőfi-kötettel
ajándékozta meg a házaspárt, ugyanis Józsi bácsi aktív tagja a közösségnek:
irodalmi kört hozott létre, melyben esténként verseket, szépirodalmi műveket
olvasnak fel. Az otthonlakók kedves műsorát követően Józsi bácsi egy Áprily
Lajos verset mondott el: A múló idő címmel:
„Valamikor így számoltam: évek, hónapok, napok.
Nemsokára tán csak azt mondom: percek, pillanatok.”
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

hirdetés

Az Összefogás Berettyószentmártonért Egyesület
4100 Berettyóújfalu, Puskin 48. az NEA-TF-12-Sz. pályázaton
„A tudás hatalom" projekt keretében
20 fő virágkötési ismeretekkel gazdagodott és közösségi
programokon vett részt.

hirdetés

hirdetés
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Az ember természetes vágya a szeretet

Az édesanyákat köszöntötték a nyugdíjas klubban

A fenti megállapítást Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
elnöke tette május 12-én délután, amikor a Tiszántúli Baptista Egyházkerület
által megrendezett fúvóstalálkozó keretében igét hirdetett a Szent István téren.

A tavasz legszebb ünnepén, az anyák napján, idén is köszöntötték a
Berettyóparti Nyugdíjas Egyesület tagjait a Nadányi Zoltán Művelődési
Központ nagytermében.
A meghitt, bensőséges
ünnepséghez nagymértékben hozzájárult Pikó
Gyuláné Magdika egyesületi elnök - önfeláldozó szervező munkája.
Mély fájdalma ellenére ezekben a hetekben
veszítette el férjét gondoskodott a műsor
megszervezéséről, a terem
díszítéséről, a meghívott
vendégek, szereplők jelenlétéről. Muraközi István polgármester állandó
résztvevője az ünnepségnek, s mint mindig, most is kiemelte: jó látni és érezni,
hogy immár hagyományosan, nemzedékek közösen ünneplik az anyák napját.
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő rövid áttekintést nyújtott az anyák
napjának történetéről, majd Weöres Sándor: Buba éneke című versét olvasta
fel. A két politikus ezután egy-egy szál virággal köszöntötte az édesanyákat.
Ünnepi műsort a Szivárvány Református Óvoda és a Diószegi Kis István
Református Általános Iskola növendékei adtak, majd egy-egy saját
készítésű könyvjelzőt nyújtottak át az ünnepelteknek.

Mint azt Papp Dánieltől, a helyi baptista gyülekezet lelkészétől megtudtuk,
évek óta különböző hegyszíneken rendezik meg a baptista fúvóstalálkozókat. Idén első alkalommal adott otthont a kétnapos eseménynek a
berettyóújfalui gyülekezet. 11-én este és 12-én délelőtt közös zenés
istentisztelet volt a baptista imaházban, majd vasárnap délután a Szent
István téren zenélt együtt a helyieken kívül Debrecenből, Hajdúböszörményből, Hajdúszoboszlóról, Nyíregyházáról és Tuzsérról érkezett fúvósok
zenekara, Tóth Donát vezényletével. A rendezvényt megnyitó Muraközi
István polgármester örömét
fejezte ki amiatt, hogy a ragyogóan felújított főtér a funkcióbővítés jegyében egy szép találkozónak
biztosíthat
helyszínt.
„Berettyóújfalu
pedig
egy
befogadó, vendégszerető város,
ezért is köszöntjük a környékről
érkezett híveket, zenekedvelőket
megtisztelő szeretettel”- mondta
a polgármester. A gondolat
folytatódott Szenczy Sándor
igehirdetésével, melyet a lelkész
a szeretet köré épített fel.
A jelenlévők közül hatan vállalták, hogy szeretnének Istenhez
tartozni, ők esküt is tettek.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Sajtóközlemény
A Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete 2012. évben tevékenységét közhasznú
formában végezte, vállalkozói tevékenységet nem folytatott. Vagyonként csak
pénzeszközzel rendelkezik. Összbevétele: 373.741 Ft, mellyel szemben
483.966 Ft kiadás keletkezett, a többletkiadást az előző évi eredményből
fedeztük. Az egyesület tisztségviselői munkájukat díjazás nélkül végzik,
munkaviszonyban álló alkalmazottja nincs. Az egyesületnek köztartozása nincs.
A részletes számviteli beszámoló és a közhasznúsági mellékletek bárki számára
megtekinthetőek a Nadányi Zoltán Művelődési Központban – Berettyóújfalu,
Bajcsy-Zs. u. 27. – munkanapokon (szerda 14-16 óra között). Egyesületünk
köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1%-nak felajánlásával segítséget
nyújtottak. A NAV által 2011 évben átutalt 3559 Ft-ot az egyesület céljainak
megfelelően 1067 Ft-ot működési és 2492 Ft-ot célszerű tevékenységre
fordítottuk.
Köszönettel: Pikó Gyuláné Egyesület elnöke

A Bihari Hírlap júniusi lapzártája:
2013. május 31. (péntek)

Jókai bableves

Hozzávalók 4 személyre:
Egy nagy fej vöröshagyma, zsiradék – olaj vagy zsír - , ½ kg sertéshús, 10
dkg füstölt kolbász, 20 dkg füstölt tarja, 20 dkg szárazbab, sárgarépa,
petrezselyem, 1 db tojás, 4 dl tejföl, só, bors, paprika, csípős paprika.
Elkészítés: pörköltalapot készítünk, a húst felkockázzuk, lesütjük, hozzáadjuk a füstölt kolbászt, tarját, a fűszereket, majd összefőzzük. Beletesszük a
zöldségeket, felengedjük vízzel. A kikavart tejfölt ráöntjük. Az egy
tojásból nokedlit szaggatunk a levesbe, majd a félkészre főzött babot
hozzáadjuk, s tovább főzzük az ételt.
Komádi Hajnalka

hirdetés

ISKOLAI SIKEREK

Országos siker Berettyóújfaluból,
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából

AZ ÉV HANGSZERESE verseny 2013

Budapesten került megrendezésre
a London Bridge Angol Nyelvi
Tesztverseny. A verseny iskolai
döntőjét márciusban írták a tanulók,
ami Budapesten került javításra. A
legjobb eredményt elért tanulókat
meghívták az országos döntőre.
Szeptember óta tartó felkészülés
után, május 12-én Balogh Sára, a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola 6. a
osztályos tanulója, és felkészítő
tanára, Kincsesné Varga Éva
kíséretében vonatra szálltak és
elindultak a fővárosba. A verseny a Műszaki Egyetem épületében került
megrendezésre, ahol 120 versenyző mérhette össze tudását. Sára országos I.
helyezést ért el. Szeretnénk megköszönni Kincsesné Varga Éva tanár néninek a
lelkiismeretes felkészítő munkát, azt, hogy feláldozva a vasárnapi
pihenőnapját, Sárát vonattal elkísérte Budapestre és ilyen szép eredménnyel
térhettek vissza Berettyóújfaluba.
Köszönettel Sára szülei
Iskolánk 12. E osztályos tanulója
Baranyi Dániel, újabb szép szakmai
sikerrel koronázta meg közgázos tanulmányait. Az érettségi vizsgáira készülő
diákunk a szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak (SZÉTV)
országos döntőjébe jutott, ahol 15. helyezést ért el közgazdaságtan
kategóriában. A két fordulóból álló verseny elődöntőjén, egy 3 órás írásbeli
feladatsor megírása várt a tanulókra, amelyre iskolájukban került sor. A
dolgozat eredménye alapján hívták be a döntőbe a 30 legjobbat. Dani
89%-os eredményével 26.-ként került be az országos legjobbak közé. A
Győrben megrendezett döntőben tovább javította pozícióját, és végül a
kétnapos írásbeli és szóbeli versenyrészekből álló kemény küzdelemben a 15.
helyen végzett. Az országos döntőbe megyénkből csak ketten jutottak be.
Kiemelkedő eredményének köszönhetően 50 felvételi plusz ponttal és
rengeteg élménnyel lett gazdagabb. Gratulálunk neki, és sok sikert kívánunk az
érettségihez és további tanulmányaihoz.
Mihucz Sándorné, Arany János Gimnázium

Dani újabb sikere

2013. április 18-án a hagyományokhoz híven megrendezésre
került a II. Rákóczi F. Ált. Isk. és AMI
Zeneiskola „AZ Év Hangszerese”
versenye.
Minden
résztvevő
gyermek ünnepi ruhába öltözve,
kissé izgatottan, de reményekkel
telve érkezett a helyszínre. Mi,
szülők utolsókat igazítottunk a
ruhákon, bíztató szavakat súgtunk
gyermekeink fülébe. Büszkeség ült
minden szülő szemében, hisz úgy
gondoltuk mindnyájan, hogy a „mi
gyermekünk a legjobb”. Az első
korcsoport bájos kis tehetségei után
Az Év Hangszerese Papp Zsófia - fuvola
következtek a második korcsoport
és tanára Sólyom Edit
ifjú reménységei, őket követték a
harmadik korcsoport tehetséges zenész jelöltjei. A szünetben zsivajtól volt
hangos az előtér, izgatott beszélgetések, örömteli arcok, reménykedő
tekintetek várták a sokak számára már ismerős zsűritagok igazságos döntését.
Elérkezett a nagy pillanat. Lélegzetvisszafojtva várta gyermek és szülő
egyaránt az eredményeket. Végül elhangzottak a sikeresen szereplő gyermekek nevei. A szülők szemében meghatottság, néhány könnycsepp is megjelent.
Köszönjük ezt a felejthetetlen délutánt a Zeneiskola minden pedagógusának,
dolgozójának. További munkájukhoz testi-lelki jó egészséget, megbecsülést
kívánunk. A gyermekeknek gratulálunk, sok sikert és kitartást kívánunk lelkes,
odaadó pedagógusaik mellett.
Juhászné Molnár Anikó Szülő
Zsűritagok: Kovács Béláné, Zádor Zita, Cseri Gyöngyi, Kiss László
Helyezettek: I. korcsoport 1. hely: Dajka Dániel – ütő; Tanára: Törő Ferenc 2. hely: Veres
Alexandra – zongora 3. hely: Frank Ráhel – furulya Különdíj: Bringye Balázs Márk –
trombita, Frank Sára – fuvola, Kinter Hanna – hegedű, Lovadi Kristóf – ütő II. korcsoport
1. hely: Borsos Máté Lajos – trombita; Tanára: Flender Gábor 2. hely: Balogh Benjámin –
ütő 3. hely: Frank Mirjám – zongora Különdíj: Bedő Balázs – fuvola, Kövér Gergő – kürt,
Szima Eszter – klarinét III. korcsoport: 1. hely: Kisikán Debóra – hegedű; Tanára:
Herczegfalvi Zoltán, 2. hely: Puskár Renáta – zongora, 3. hely: Juhász Bence – fuvola
Az Év Hangszerese: Papp Zsófia – fuvola; Tanára: Sólyom Edit
Közhasznúsági jelentés
A BERÉPO Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységét az alapító okirata szerint
végezte, melynek keretében bentlakásos elhelyezést biztosított 30 fő pszichiátriai beteg, 18 fő fogyatékos személy és 50 fő idős részére., 2012 évi bevétel:
169.638 e Ft, 2012. évi kiadás: 165.959 e Ft, 2012. évi eredmény: 3.678 e Ft.
A 2012. évi gazdálkodási adatokat megtárgyalta és elfogadta a kft.
felügyelőbizottsága valamint az alapító Berettyóújfalu Város Önkormányzata.
Karalyos Krisztina ügyvezető

Hirdessen a
Bihari Hírlapban

Nadányi Zoltán Művelődési
Központ júniusi programja
12. 14.00. Emlőklub - előadás - Erdélyi Gábor-terem
13. 14.00. Együtt Egymásért Klubfoglalkozás
17. 14.00. Diabétesz Klub - Időskori betegségek.
Előadás - Erdélyi Gábor-terem
18. 16.30. ÉDES klubfoglalkozás - Erdélyi Gábor-terem
Július
5. 9.00. Szépkorúak Bihari Kulturális Találkozója
nagyterem
11. 14.00. Együtt Egymásért Klubfoglalkozás
Erdélyi Gábor terem
- Június 15-ig „Kitesszük a szűrét” – kiállítás az V.
Országos szűr-szűrrátét, szűcshímzés és nemez
pályázatának munkáiból – szervező:
Bihari Népművészeti Egyesület
- Minden kedden 14.00. órától a Berettyóparti
Nyugdíjasok Egyesülete Hagyományőrző Népdalkörének foglalkozása
- Minden kedden és csütörtökön 15.00. órától a
Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete
- Minden szerdán a Berettyóparti Nyugdíjasok
Egyesületének Szenior tánckara próbája

2013.05.16.-án a BERÉPO Nonprofit Kft. lakói Szarvasan
jártak, ahová magukkal vitték a Bihari Hirlapot is. A fotón
a Szarvasi arborétum makett kiállításán láthatók, melyet a
Budapesti Corvinus egyetem tájépítészeti kara készített
Magyarország nevezetességeiről.
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Anyakönyvi hírek
Születtek
2013. április
17. Erdélyi Luca
(Erdélyi László Attila – Kelemen Anikó)
2013. Május
12. Kovács Anna
(Kovács Sándor – Rada Krisztina)
22. Márkus Henrietta
(Márkus László – Tóth Henrietta Erzsébet)
Házasságot kötöttek
2013. április
27. Pap Attila Károly – Bartus Ágnes
2013. Május
8. Balogh János – Dudoma Anna
11. Nyári Zsolt – Vincze Judit
11. Papp Zsolt – Panker Edina Beáta
18. László András – Nagy Valéria
18. Zsupos Attila – Nagy Katalin
25. Kiss Gergely – Lisztes Anna
Elhunytak
2013. április
30. Daróczi Ilona Julianna (1928)
2013. Május
2. Berecki Sándorné Sándor Julianna (1937)
3. Tikász Csaba Istvánné Nagy Margit (1959)
4. Török Imre (1954)
7. Balogh Lászlóné Balogh Mária (1956)
9. Zsugovits Miklós László (1943)
10. Belényesi Sándorné Vitális Piroska (1923)
16. Nagy Lajosné Balogh Mária (1930)
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SPORT

Sporttörténelmi bronzérem
Valami nagyon megváltozott városunkban. A
férfi kéziseink jó néhány éve szerepelnek az
NB2-ben, számukra jobbára, évről-évre a kiesés
elkerülése volt a cél. Aztán tavalyelőtt történt
valami. A korábbi sereghajtóból élcsapat kezdte
kinőni magát, a Berettyóújfaluba látogató
gárdáknak immár nem csak győzni, hanem
veszíteni is meg kellett tanulniuk. Az elmúlt évi
bajnokságban épphogy lemaradtunk a dobogóról, végül az előkelő negyedik helyen végeztünk.
Az idei pontvadászatnak némileg vegyes
érzelmekkel vágtunk neki. Rendkívül kiegyensúlyozott lett a mezőny, talán soha nem volt ennyi jó
csapat együtt. Tartottunk tőle, hogy a nálunk
anyagilag lényegesen tehetősebb klubok ellen
nem tudjuk megismételni a korábbi teljesítményünket, de azért titkon mégis éremről álmodtunk.
A rajt igen szerencsétlenül kezdődött, hiszen
rögtön az első bajnokin megsérült és fél évre
elvesztettük a gólkirályunkat, Pákozdi Gábort.
Azonban a csapatot ezúttal semmi sem törte meg,
a „Bihari Pumák” megállíthatatlanul, hétről-hétre
párosával gyűjtötték az újabb bajnoki pontokat.
Nem voltak könnyű meccseink, egyetlen egy
mérkőzést sem lehetett félvállról venni. A sérülések sem kímélték a csapatot, volt, hogy Kucskár
Imre kezdőcsapatában csak elvétve lehetett
egészséges embert találni. A nehézségek ellenére egymást követték a fantasztikus hangulatú
mérkőzések, a gárda itthon rendre teltház előtt
fogadhatta az idelátogató ellenfeleket. Bíztunk
benne, hogy végre valóra válnak az álmaink és
meg lesz a berettyóújfalui kézilabdasport első
NB2-es érme! A bronzra öt egyesületnek is közel
azonos esélye volt, bár a végjátékban mi álltunk
a tabella harmadik fokán, a sorsolás a legnagyobb rivális Fehérgyarmatnak kedvezett. Az
utolsó fordulókban nekünk az első és második
helyezettel, míg a gyarmatiaknak „könnyebb”
gárdákkal kellett megvívnia. Hogy nincsenek
lefutott meccsek, mi sem bizonyítja fényesebben,
hogy a szatmári csapatnak nem sikerült legyőznie a nyolcadik helyen álló nádudvariakat, ami
azt jelentette, a listavezető Tiszavasvárit már
bronzérmesként fogadhatjuk!
A „Nehéz szavakat találni” – kezdte Balibán
Péter, a BMSE csapatkapitánya a mondandóját
az egyesület utolsó hazai bajnoki mérkőzésére
megjelenő „Ziccer” című kézilabda magazinjában. Tényleg nem könnyű leírni azt a csodálatos
hangulatot, fergeteges ünneplést, amit a kézisek

és a szurkolók varázsoltak a Kabos Endre
Sportcsarnokban.
A mérkőzésre az ifisták közül néhányan meglepetéssel készültek, már a melegítés közben két
hatalmas, kék-fehér csíkos „Hajrá BMSE!” feliratú
lobogó fedte el a nézőteret. A csapatok bemutatását követően a visszavonuló Czirják Tibort
köszöntötték, tekintettel arra, hogy „Cila” úgy
döntött, befejezi a versenyszerű kézilabdát.
Már-már útjára indult a labda, amikor Zákány
Kristófék újabb ajándékkal szolgáltak. A
hangszórókból ugyanis megszólalt a Belmondó
zenekar által készített és előadott BMSE induló, a
„Harcra Pumák!” című dal.
Ezután következett a forduló rangadója, a
bajnoki bronz és az ezüstérmet nyert csapatai
között. A mérkőzés jól indult, hamar többgólos
előnyre tettünk szert. Érződött, hogy igazi
presztízs csata lesz, mindkét gárda abszolút
komolyan veszi a meccset. Sajnos a félidő végére
előbb kiegyenlítettek, majd meg is fordították a
vendégek a meccs állását.
A második játékrészben tovább tartott az
ellenfelünk előnye, ami többször három- és
négygólosra is duzzadt. Ám a végjáték ismét a
miénk volt. A fiúk újabb szenzációs játékot produkáltak és az utolsó percekben a maguk javára
döntötték el mérkőzést. A záró pillanatokban a
közönség a csapatot már felállva ünnepelte.
A zsúfolásig megtelt lelátók előtt lejátszott
találkozón a srácok újfent bebizonyították, hogy
nem véletlenül végeztek a bajnoki dobogó
harmadik fokán, továbbra is őrzik a tavaly
március közepe óta tartó hazai veretlenségüket.
A mérkőzés után a támogatóknak, Csarkó Zsolt,
Kovács Lajos és Sápi János vállalkozóknak
köszönhetően a csapat és a találkozó legjobb
hazai játékosai felajánlásokat vehettek át.
S akkor jött a rég várt sporttörténelmi pillanat,
a bronzérmek átadása! A medálokat a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség részéről
Jászberényi Éva, a BMSE leköszönő elnöke, Bene
Gyula és Vitányi István országgyűlési képviselőnk
akasztotta a gárda tagjainak nyakába.
A díszes ceremónia lebonyolítása után Muraközi István polgármester úr mondott néhány szót.
A rövid beszédet megható percek követték. A
BMSE női, illetve férfi felnőtt csapataiban játszó
Tahóczki testvérek, Katalin és Balázs, tortával
köszöntötték fel ötvenedik születésnapja
alkalmából édesapjukat Tahóczki Györgyöt, a
berettyóújfalui kézilabda sport prominens
alakját.

BMSE – Tiszavasvári 32-31 (14:15)
BMSE: TÓTH - BUCZI 9 (2), Pákozdi 2, TAHÓCZKI 4, DANDÉ
2, PAPP 5, KOVÁCS 5
Csere: BAK 1 (1), VARGA, Czirják, Pekárovics 1, Pardi 3,
Szörnyi, Ékes (kapus), Balibán, Békési
Hétméteresek: 4/3 illetve 5/3
Kiállítások: 12perc illetve 8 perc
Kucskár Imre (BMSE): Fantasztikus győzelem volt, csodálatos
csapatom van. Az elején az ellenfél két játékosunkat szoros
emberfogással próbálta kikapcsolni, de ezt csak öt percig
folytatta, hiszen könnyedén játszottuk át és az így megszerzett előnyünket végig vittük a félidő végéig. Sajnos ekkor
fegyelmezetlen támadójátékunk miatt három gyors gólt
kaptunk, így félidőre az ellenfelünk fordulhatott előnnyel. A
második félidő közepére négygólos előnyt építettek a vendégek, ám ebből a gödörből is sikerült kimásznunk és a magunk
javára fordítanunk a meccset. Remek győzelem volt, köszönjük az ifi csapat meglepetéseit, a szurkolók buzdítását,
NÉLKÜLETEK NEM SIKERÜLT VOLNA!
Molnár Ákos

A MAKK KÁLMÁN MOZI MŰSORA
JÚNIUS
8-9-10. (szombat-hétfő)
COSMOPOLIS
Színes francia-kanadai-portugál filmdráma

Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott

11-12-13. (kedd-csütörtök)
LORAX
Színes szinkronizált amerikai családi rajzfilm
Korhatár: 6 éven aluliak számára nem ajánlott

14-15-16-17. (péntek-hétfő)
SZERETŐK, UTAZÓK
Színes spanyol filmvígjáték

Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott

18-19-20. (kedd-csütörtök)
A KIRÁLY LÁTOGATÁSA
Színes szinkronizált angol filmdráma

Korhatár: 12 éven aluliak számára nem ajánlott

21-22-23-24. (péntek-hétfő)
CROODÉK
Színes szinkronizált amerikai animációs vígjáték
Korhatár: 6 éven aluliak számára nem ajánlott

25-26. (kedd-szerda)
CSAK A SZÉL
(Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (2012) - Zsűri
Nagydíja)

Színes magyar-német-francia filmdráma

Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott

27-28-29. (csütörtök-szombat)
RÓMÁNAK SZERETETTEL
Színes amerikai-olasz-spanyol filmvígjáték

Korhatár: 12 éven aluliak számára nem ajánlott

30. vasárnap Július 1-2-3. (hétfő-szerda)
A KÉT MESTERLÖVÉSZ
Színes francia filmvígjáték

Korhatár: 18 éven aluliak számára nem ajánlott

A BUSE U19 Megyei első osztály bajnokcsapata, álló sor: Dani Bácsi, Mészáros István, Karmazsin
Zoltán, Ertsey Bálint, Karácsony János Bence, Molnár László, Kolozsvári Gergely, Hudák
Bence, Kalugyer Krisztián, Vajas Viktor, Kiss Krisztián, Rinyu Balázs, Kovács Benjámin,
Szabó Alex, Nagy László, guggoló sor: Vass Ádám, Turbuk Norbert, Mező Gábor, Szabó
Sándor, Zsiga Kristóf, Zsiga Bálint, Sándor István, Venyige István, Kinter Levente
Fotó: Gombos Ferenc

