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Beszámolók a márciusi testületi ülésen
A rendőrkapitányság elmúlt évről szóló beszámolójának tárgyalása nyitotta a
10 napirend közül a március 26-án megtartott képviselő testületi ülést a
városháza nagytermében.
A Berettyóújfalu közbiztonsági és bűnügyi, valamint közlekedési helyzetéről szóló dokumentumot előzetesen már véleményezte a szakbizottság,
melyet szakszerű és pontos munkának ítélt meg. Dr. Tóth Ferenc rendőrkapitány a képviselők előtt néhány lényeges részletre hívta fel a figyelmet,
mely a következő hónapok munkáját is kijelöli.
Februári testületi
17
Tájékoztatója szerint a bűncselekmények
száma a ülésüket
kapitányság–területén
folyamatosan csökken, ígynapirendi
volt ez 2014-ben
Hozzátette: a struktúra
pont is.tárgyalásával
és
megváltozott, 60-70 százalékról 49 százalékra csökkent a vagyon elleni
elfogadásával - 26-án tartották
bűncselekmények száma. A közlekedési helyzettel kapcsolatban a rendőri
létszámmal.
vezető kiemelte: továbbraképviselőink,
is nagy hangsúlytteljes
fektetnek
az ellenőrzésekre,
nem csak a főutakon, hanem a mellékutakon is. A személyi sérüléssel járó
balesetek okozói között 18 százalékban a kerékpáros az okozó, ezért
ebben az évben fokozott figyelmet fordítanak a biciklisek ellenőrzésére.
Képviselői kérdésre válaszolva, mely a külföldiek által elkövetett közlekedési szabálytalanságok szankcionálására vonatkozott, Tóth Ferenc
rendőrkapitány azt mondta: lehetőség van nemzetközi együttműködésre,
mely visszatartó erő lehet.
A 42-es számú főút mentén tapasztalható tiltott kéjelgés megszűntetése is
felmerült. Ezzel kapcsolatban a rendőri vezető elmondta, ez is elzárással
sújtható kategória, napi rendszerességgel járőröznek az érintett útszakaszokon és minden esetben őrizetbe vétel mellett folytatják le az eljárást.
Az adatok szerint az elmúlt időszakban csökkentek az ilyen jellegű
szabálysértések. A megyei főkapitányság vezetésének véleményét Tóth
János megyei főkapitány helyettes osztotta meg a jelenlévőkkel. Úgy
fogalmazott: megfelelő és látható eredményeket tud felmutatni a
berettyóújfalui kapitányság, mely bár a megyében a második legnehezebb helyzetben van területe és mérete okán is, mégis követi eredményességben a térség tendenciáit. Az ország 151 kapitányága közül is az első
harmadban szerepel.
Ugyancsak egy, az elmúlt évben elvégzett munkáról szóló beszámoló
következett. A Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltóság tevékenységével

kapcsolatban, illetve a működési terület helyzetéről Lövei Csaba, a
Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője foglalta össze a
legfontosabb adatokat. Ez alapján elmondható, a megyei igazgatóság
által meghatározott feladatokat teljesítették, sőt valamennyi szakterületen az elvárásokat meghaladóan teljesítettek. Lövei Csaba úgy fogalmazott, az elmúlt évben vélhetően a hatékony megelőző munkának és az
időjárásnak köszönhetően csökkentek a szabadtéri tüzek. A működési
területen tűzoltási és műszaki tevékenység 594 esetben volt.
A szakmai és anyagi támogatást köszönte meg Mazács Ferenc elsőként,
melyet az önkormányzat nyújt a Berettyóújfalui Polgárőrség részére, a
szervezet elmúlt évi működéséről szóló napirend szóbeli kiegészítésében.
Az idei év feladatai között sorolta a szervezet vezetője a bűnmegelőzési
és prevenciós tevékenységekben való aktív részvételt. A napirend kapcsán
Muraközi István polgármester a város valamennyi lakosa nevében köszönte meg a polgárőrök önkéntes és önzetlen munkáját, melyet az itt élőkért
végeznek.
A képviselők elfogadták az intézményi térítési díjakról szóló rendelet
módosítását, mely szerint 2015-ben nem változnak az étkezési díjak az
előző évhez képest, és továbbra sem kell fizetni intézményi térítési díjat a
bölcsődei ellátás szolgáltatásért.
Valamennyi bizottság egybehangzóan támogatta az önkormányzat
2015-2018 közötti gazdasági programját. Muraközi István azt mondta: a
60 oldalas dokumentum egy kiindulási alap, mely a következő időszak
fejlesztési prioritásait taglalja. Az elvégzendő feladatok lajstroma természetesen változhat a pályázati kiírások miatt. A gazdasági program
legfontosabb megvalósításra váró projektjei között első helyen továbbra
is a felnőtt háziorvosi rendelő felújítása, majd a Székhely Tagóvoda, a
polgármesteri hivatal, a sportcsarnok rekonstrukciója található. A Bihar
Termálliget gyógyászati célú fejlesztése is az elsők között van. A polgármester úgy fogalmazott, hogy a most elfogadott program ugyan felállít
egy sorrendet a projektek között, de a pályázati kiírások, és a források
alakulása ezt megváltoztathatja.
Szabó Katalin jelzésére újra felvetődött a testületi ülésen a városban
egyre elszaporodó kóbor kutyák kérdése. A képviselő emlékeztetett,
hogy a közelmúltban komoly sérüléseket okozva támadtak rá gyalogosokra. Elhangzott: bár más jelentkező eddig sem volt erre a munkára, a
testület pályázat útján keres újabb vállalkozást, mely megfelelően
elvégezné ezt a feladatot.
K.Zs.

Tájékoztató és szakmai nap a településfejlesztési programokról

Polgármesterek,
településvezetők
és
az
önkormányzatok fejlesztési pályázatait bonyolító
szakemberek vettek részt azon a szakmai
fórumon, melyet március 19-én tartottak a
városháza nagytermében, és melynek célja a
településfejlesztési operatív program véglegesítése volt.
A finiséhez érkezett a tervezési szakasz, az
egyes települések sokat dolgoztak a koncepciókon, különböző stratégiákon. Pajna Zoltán a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke fogalmazott így köszöntőjében.
Azt mondta, április közepére el kell készüljön az
összehangolt megyei integrált területi program,
mely a jövőben, egészen 2023-ig meghatározza a települések fejlesztési irányait, elképzeléseit. Emellett a következő hetekben már a vállalkozókat is megszólítják a kamarákkal közös
fórumokon, részükre is bemutatva a gazdasági
operatív programokat. Pajna Zoltán hozzátette,
fontos hogy a települések együtt tervezzenek az
ott működő vállalkozásokkal, hiszen együtt
nagyobb lehetőség van átfogó fejlesztésekre,
projektek megvalósítására.
A megyei önkormányzat fejlesztési és stratégiai
osztályvezetőjének előadásából kiderült: A
források felhasználása még ebben az évben
megkezdődhet, van olyan program, illetve
prioritás melynek kiírásai már júniusban megje-
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lenhetnek. Ibrányi András
hozzátette: az európai uniós
források a gazdaságfejlesztés mellett város rehabilitációs
programokra, közlekedésfejlesztésre, intézményi felújításokra, egészségügyi alapellátás, szociális szolgáltatások
fejlesztésére fordíthatóak.
A Berettyóújfalu gazdasági programjában is
szereplő legfontosabb megvalósításra váró
projektjei között továbbra is a felnőtt háziorvosi
rendelő felújítása, a Székhely Tagóvoda, a
polgármesteri hivatal, a sportcsarnok rekonstrukciója, valamint a Bihar Termálliget gyógyászati célú fejlesztése található az elsők között.
Muraközi István Berettyóújfalu polgármestere
szerint városunk esetében ezek a legjelentősebb
beruházások. A tervezés és előkészítői munka
minden esetben már korábban elkészült, most
nehéz feladatot a projektek időzítése, ütemezése jelenthet.
Vitányi István arra hívta fel a figyelmet, hogy
mennyire fontos a részvétel az ilyen szakmai
napokon, lényeges hogy a települések képviseltessék magukat. A térség országgyűlési képviselője szerint sok múlhat a helyes döntéseken.
A szakmai napon az előadásokat követően a
települések projektjavaslatait személyesen egyeztették a megyei önkormányzat szakembereivel.
K.Zs.

FELHÍVÁS

Kulturális és sportpályázatok
2015.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Humánpolitikai Bizottsága meghirdette a berettyóújfalui társadalmi szervezetek 2015. évi kulturális,
illetve sporttevékenységének támogatását célzó
pályázatait
A pályázati felhívások és adatlapok letölthetők
a www.berettyoujfalu.hu honlap Helyi pályázatok menüpontjából.
A pályázatokat benyújtási határideje:
2015. április 10.
A pályázatokkal kapcsolatban további
tájékoztatás kérhető Kolozsvári István kulturális
menedzsertől a
kolozsvariistvan@berettyoujfalu.hu e-mail
címen, illetve a 30/747-7994-es telefonszámon.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Humánpolitikai Bizottsága

Manzhouli a kínai testvérvárosunk
Még 2011-ben indult kínai és magyar befektetői kezdeményezésre gazdasági összeköttetés
mellett testvérvárosi kapcsolat is Manzhouli és Berettyóújfalu között. Városunk delegációja
már korábban egy együttműködési kezdeményezést írt alá a kínai városban.

2015. március 20-án ezt a kapcsolatot erősítették meg, ugyanis Manzhouli és Berettyóújfalu vezetői a városháza nagytermében aláírták a testvérvárosi megállapodást.
Muraközi István úgy fogalmazott: Olaszország, Románia és Oroszország után Kínában
is lesz testvérvárosunk. A polgármester azt mondta, a nagy távolság gyümölcsöző
kulturális, turisztikai és gazdasági kapcsolatokkal leküzdhető.
A kínai delegációt vezető Han Xianjun elsőként megköszönte mindazok munkáját, akik
sokat dolgoztak azért, hogy a két város között testvérvárosi kapcsolat létesüljön.
Elmondta: a mai megállapodás aláírásától azt remélik, hogy szorosabbra tudják fűzni a
kapcsolatokat, először az emberi és kulturális köteléket, majd ezután egy szorosabb
gazdasági és turisztikai együttműködés is kialakulhat.
Han Xianjun hozzátette, a két város baráti összeköttetése a kapcsolatfelvétel több éve
megtörtént, de az aláírásra csak most kerülhetett sor. Szívből örülnek, hogy itt lehetnek
és elmélyülhet az együttműködés, a tapasztalatcsere.
A vezető szavaiból kiderült: Manzhouli Belső-Mongólia autonóm tartomány észak-keleti
csücskében található, a mongol és orosz határok közelében. A 300 ezer lakosú város
turisztikai célpont, fejlett iparral és gazdag kulturális élettel. A város 1910-ben kezdett
felvirágozni, jelenleg a legnagyobb szárazföldi kikötőváros és logisztikai központ.
Fontos csomópont a selyemút projekt mentén is. Úgy fogalmazott, a keleti és a nyugati
kultúra ötvöződik településükön. Kiderült a Berettyóújfaluval kötött megállapodás az
első európai testvérvárosi kapcsolatuk.
K.Zs.

Fergeteges szórakozásban volt része március 30-án a színházi
közönségnek a Páratlan páros című előadáson. A Nadányi
Zoltán Művelődési Központ zsúfolásig megtelt színháztermében
Szolnoki Tibor és Juhász Illés főszereplésével láthatták a két
részes bohózatot.

Évértékelő a rendőrségen
Dr. Tóth Ferenc, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság vezetője március 11-én tartotta meg évértékelőjét. A kapitányságvezető értékelte a rendőrkapitányság 2014. évben végzett munkáját,
melyről sajtótájékoztatón számolt be a média
képviselői előtt.
A 2013. év teljesítménye nagy kihívás elé
állította a megyei rendőr-kapitányságokat,
mivel az elmúlt tíz év legeredményesebb éve
volt. A rendőrkapitány elmondta, az elvégzett
munka azt mutatja, hogy jó irányba tartanak,
hiszen a regisztrált bűncselekmények száma
2013-hoz képest is csökkent. Elhangzott az is,
hogy a nyomozás eredményessége 56 százalékról 62 százalékra nőtt. A vagyon elleni
bűncselekmények száma 816-ról 690-re
csökkent, 2 százalékos növekvő nyomozás
eredményesség mellett. A statisztikai számok és
adatok mellett nagyon fontos az is, - tette hozzá
a kapitány - hogy a lakosságtól, az önkormány-

zatoktól
is
olyan
visszajelzések érkeznek, melyek ezeket
támasztják alá.
A kapitányságvezető
az eredmények között
sorolta, a közterületen
eltöltött
fokozott
rendőri
jelenlétnek
köszönhető, nagymértékű szabálysértések,
bűncselekmények csökkenését is. A személyi sérüléssel járó balesetek
száma is csökkenést mutat az előző évhez
viszonyítva, azonban ez nem jelentős mértékű. A
kapitányságvezető céljai között szerepel az,
hogy a halálos kimenetelű balesetek száma
nulla legyen. Mint mondta: ennek érdekében
minden lehetséges intézkedést megtesz és
minden technikai eszközt bevet. A térségünkön
áthaladó két nagy forgalmú főút mellett a

kisebb utakra is összpontosítanak.
Tóth Ferenc kiemelte: a személyi sérüléses
közlekedési balesetek okozói között első helyen,
49 %-kal a személygépkocsi-vezetők állnak,
míg harmadik helyen 18 %-kal a kerékpárosok.
Fotó: Kogyilla Zsolt
A 2015-ös év egyik fő célja továbbra is a
kerékpárosokra történő fokozott odafigyelés és
a szabályos közlekedés betartatása.
K.Zs.
2015. április Bihari Hírlap
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KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATBAN
Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vass Jenő Óvoda és
Bölcsődében a 2015/2016. nevelési évre vonatkozóan az
óvodai beiratkozás rendje az alábbiak szerint került meghatározásra.
Három éves kortól kötelező az óvodai nevelésben való részvétel.
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a
gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden,
a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető. A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő
rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától (2015. szeptember 1.) legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1.
előtt születtek, és még nem járnak óvodába. A szülő kérelmére a
jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév
betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője,
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,
köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő
tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az óvodai beiratkozás időpontja:
2015. április 28-29-30. (kedd, szerda, csütörtök), 8.00-16.00
óráig
Az óvodai beiratkozás helye:
Beiratkozni a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde székhelyén
(cím: 4100 Berettyóújfalu,Radnóti u. 2., tel.: 54/402-194)
Török Istvánné intézményvezetőnél lehet.
A beíratáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványa.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
felvételét is biztosítja, valamint magyar nyelvű nemzetiségi
nevelést is folytat a nevelési programja alapján a Rákóczi
Tagóvodában (4100 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 25.).
Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő
felvételt is.
Az intézményvezető az óvodai felvétel tárgyában hozott
döntést 2015. május 12-ig postai úton küldi meg az érintettek
részére. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján
kéri, elektronikus úton értesítést kap a gyermeke óvodai
felvételével kapcsolatban hozott döntésről. Az óvoda köteles az
óvodaköteles gyermeket fogadni a lakóhelye (ennek hiányában
tartózkodási helye) szerinti körzet tagóvodájában, körzeten
kívül a szabad férőhelyek esetében van lehetőség a kért
tagóvodába való felvételre. A szülő az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés kézhezvételét követő 15 napon belül
Berettyóújfalu Város Jegyzőjének címzett, de a Vass Jenő
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjéhez, érdeksérelemre
hivatkozással benyújtott jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő.
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HIRDETMÉNY
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal illetékességi területén működő általános
iskolák felvételi körzeteiről, valamint az általános iskola 1. évfolyamára történő
beiratkozásról
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdése alapján meghatározta és közzétette az iskolák felvételi körzetét, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben közzéteszi az iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.
Hajdú-Bihar megye illetékességi területén működő általános iskolák felvételi körzete
közzétételre került a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
honlapon.
Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára: 2015. április 14-17.
A beiratkozás időpontjának meghatározására jogosult szerv:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
A beiratkozás idejét meghatározó döntés ideje: 2015. február 28.
A beiratkozás helyszíne: az általános iskola székhelye, ahová a tanuló felvételt nyert.
Jogorvoslati eljárás:
- Az EMMI rendelet 83. § (3) bekezdése szerint az iskolai felvételről hozott
döntést írásba kell foglalni és a 83. § (1) bekezdése szerint a tanulót,
a kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni kell.
- Az Nkt. 37. § (3) bekezdése b) pontja szerint a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással a szülő kérelmet nyújthat be az általános iskola fenntartójának. Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú
döntést.
- A kérelmet a felvételről vagy annak elutasításáról szóló döntés közlésétől
számított 15 napon belül lehet benyújtani.
- Az EMMI rendelet 83. § (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban
a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti.

Lóverseny és fogadás napjainkban
A lóversenyzés hazánkban az egyik legrégebb óta űzött
sport, hiszen Gróf Széchenyi István 1827-ben szervezte
meg az első pesti lófuttatást. A színes és látványos forgatag, messzi földről a fővárosba vonzotta az érdeklődőket. Később további versenypályák létesültek az országban, Debrecentől Sopronig, Siófoktól Tátralomnicig. 1876-ban színre lépett
Kincsem, a verhetetlen csodakanca, aki azóta is emblematikus alakja a világ
galopp sportjának. Mind az 54 versenyében veretlen maradt, ezzel megdönthetetlen világrekordot állítva fel, amelyek máig nem tudnak a közelébe érni.
Természetesen a fogadás a kezdetektől fogva része a lóversenyeknek. 1871-ben
bevezetésre került a totalizatőr rendszerű fogadás. Ennek lényege, hogy a
fogadási nemenként összegyűjtött nyeremény alapot a nyerő játékosok közt
visszaosztják. Így maga a nyeremény pontos összege mindig csak a futam befutási
sorrendjének kialakulása után állapítható meg. Nyilván a favorit kevesebbet, egy
esélytelenebb ló győzelme többet fizet a kasszánál.
Jelenleg Magyarországon öt fő játéktípus van. A TÉT fogadásnál a győztes ló
eltalálása a cél. Ennél könnyebb eltalálni a HELY-re megjátszott lovat, mivel annak
elég „csupán” az első három között végeznie. A BEFUTÓ játékban már két lovat
kell megjelölni, s ha azok helyes sorrendben az első és második helyen végeznek,
már egy nagyobb összegnek örülhetünk. Az előbbieknél nehezebb, ám emiatt a
több nyereménnyel is kecsegtető játéktípus a HÁRMASBEFUTÓ, amelyben arra
fogadunk, hogy a három megjelölt ló a megfelelő sorrendben ér célba.
A milliós nyereményre áhítozók kipróbálhatják szerencséjüket a népszerű
ÖTÖSBEFUTÓ játékban, amelyben az akár 10.000.000 forintos JACKPOT
reményében az első öt helyezett lovat kell eltalálni a megfelelő sorrendben.
Hétvégenként a Kincsem Park lóversenypályán zajlanak galopp és ügető versenyek,
ám a helyi fogadóhelyen, Berettyóújfaluban a Family Büfé Sörözőben (Puskin u.
62), minden délután 15-20 hazai és nemzetközi futamra lehet fogadásokat kötni.
Az izgalmas magyar nyelvű élő közvetítés segíti a lóversenysport megismerését,
ahol akár már 50 Ft-os alapon több százezres nyeremény is elképzelhető. (x)

FELHÍVÁS
Berettyóújfalu Város 1/2009. (I. 30.) számú rendelete szól az Önkormányzat Képviselő-testülete által
alapított kitüntetések odaítéléséről. A rendelet
értelmében ebben az évben a Város napja
alkalmából a következő kitüntetések adományozására van lehetőség:
„Báthory Gábor-díj” kitüntetés
„Fehér Istvánné-díj” kitüntetés
„Kabos Endre-díj” kitüntetés
„Fráter László-díj” kitüntetés
„Berettyóújfalu város
jó tanulója – jó sportolója” kitüntetés
A „Báthory Gábor-díj” kitüntetés annak a
személynek vagy csoportnak adományozható, akik
személyiségükkel a város gazdasági, társadalmi
fejlődését elősegítették, valamint a város művészeti,
kulturális, sport és egyéb értékeinek gyarapításához
tevékenységükkel hozzájárultak.
A „Fehér Istvánné-díj” kitüntetés annak a
személynek adományozható, aki kiemelkedő
pedagógiai tevékenységet végez vagy végzett
valamely berettyóújfalui óvodában, általános
iskolában, illetve középiskolában. Tudományos
igénnyel publikál szaklapokban, vagy tanulói
eredményesen szerepelnek tanulmányi, szakmai,
sportversenyeken, valamely művészeti ágban, vagy
nevelői, oktatói munkájával hosszú időn keresztül
példát mutat a felnövekvő nemzedéknek.
A „Kabos Endre-díj” kitüntetés annak a személynek, illetve csoportnak adományozható, aki, illetve
amely a város sportéletében, diáksportjában
kiemelkedő tevékenységet fejt, illetve fejtett ki,
sportvezetői, -szervezői tevékenységével, elért
eredményeivel hozzájárult városunk hírnevének
öregbítéséhez. Adományozható továbbá annak az
aktív sportolónak vagy csapatnak, aki városi szinten
az adott év legkiemelkedőbb teljesítményét érte el
országos, vagy nemzetközi szinten.
A „Fráter László-díj” kitüntetés annak a személynek adományozható, aki a városban kiemelkedő
munkát végez a közigazgatás, a közszolgálat, az
egészségügy, illetve a mezőgazdaság területén.
A „Berettyóújfalu város jó tanulója – jó sportolója” kitüntetés odaítélésére a város oktatási
intézményeinek igazgatói tesznek javaslatot.
A rendelet 8/A §-a értelmében mindazoknak,
akik bármely munkaterületen az adott évben 40
vagy 50 éve aktívan fejtik ki tevékenységüket a
képviselő-testület a helyi közösség elismerését és
köszönetét Emléklap adományozásával fejezi ki.
Az Emléklap mindazoknak adományozható, akik
a felhívás nyomán tárgyév április 10-ig írásban,
első munkaviszonyuk kezdő időpontjának igazolásával, és az azt követő életútjuk rövid ismertetésével
benyújtják igényüket Berettyóújfalu város polgármestere címére. Az Emléklap átadására ugyancsak
a város napján megtartott ünnepi képviselő-testületi
ülésen kerül sor.
A Képviselő-testület az áprilisi soros ülésén dönt
a helyi kitüntetések odaítéléséről.
Kérjük, hogy az elismeréssel kapcsolatos írásbeli
javaslataikat indoklással, 2015. április 15-ig
beérkezően szíveskedjenek benyújtani Muraközi
István polgármester címére (Berettyóújfalu Város
Önkormányzata, 4100 Berettyóújfalu, Dózsa
György út 17–19.), illetve e-mailben a
murakoziistvan@berettyoujfalu.hu címre.
A rendelet 9. § 3./ pontja értelmében a szóbeli,
illetve indoklás nélkül beérkezett javaslatok nem
kerülnek előterjesztésre.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Tankerületi Teremfoci Kupa 2015. március 26-27.
Körösszegapáti
A Magyarhomorogi Szabó
Pál
Általános
Iskola
Körösszegapáti Tagiskolája
adott otthont a Berettyóújfalui Tankerület illetékessége alá tartozó iskolák
részvételével
szervezett
Tankerületi
Teremfoci
Kupának. A sportprogram
a Körösszegapáti Nagyközségi
Önkormányzat,
illetve Tarsoly Attila polgármester kezdeményezésére és a Berettyóújfalui
Tankerület támogatásával
valósult meg. Első nap az 5-6. osztályos
tanulók focicsapatai mérkőzhettek meg
egymással. Ezen a délutánon 8 település
csapata sok-sok gólt rúgva játszott a tornateremben. A 14 mérkőzés után minden csapat
oklevelet kapott.
A 26-i nap eredményei:
1. Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola
2. Csökmői Bocskai István Általános Iskola
3. Komádi Barsi Dénes Általános Iskola
Gratulálunk a helyezetteknek és az őket
felkészítő edzőknek.
Március 27-én folytatódott egy újabb
korcsoportban (7-8.osztály) a Tankerületi
Teremfoci Kupa. 10 csapat mérkőzött
egymással. Ezúttal 15 mérkőzés után alakult
ki a rangsor. A 7-8. osztályosok korcsoportjának eredménye:
1. Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola
2. Csökmői Bocskai István Általános Iskola
3. Fekete Borbála Általános Iskola
Irinyi Károly Tagiskolája (Esztár)

A rendezvényt Kapornai Judit tankerületi
igazgató nyitotta meg mind a két napon. Az
oklevelet, a jutalmat, a díjat és a kupát a
sportrendezvény kezdeményezője, Tarsoly
Attila, Körösszegapáti település polgármestere adta át.
A versenyben összesen 10 intézmény 126
tanulója vett részt. A díjakat, okleveleket és
a játékvezető költségét Körösszegapáti
Önkormányzata biztosította.
Köszönettel tartozunk a szervezőknek és
valamennyi testnevelőnek, aki felkészítette
és elkísérte, elhozta a gyerekeket erre a
megmérettetésre. Bízunk abban, hogy ezzel
az örömteli, élménydús, minden izmot
megmozgató
sportrendezvénnyel
egy
hagyomány teremtődött és ezentúl minden
év tavaszán találkozhatnak egymással a
Tankerületi Teremfoci Kupán a Berettyóújfalui Tankerület általános iskoláinak focistái.

„Bihari szomszédoló”- Családi délután a Bihari Múzeumban
A Bihari Múzeum az immár hagyománnyá vált, havi rendszerességgel szervezett családi délutánjait tematikusan, Berettyóújfalu környékén lévő kistelepülések értékeinek bemutatásával rendezi
meg 2015-ben.
Március 21-én Bojt község hagyományaival ismerkedhettek meg a résztvevők, a BOJTorján Kézműves Kör közreműködésével. A látogatók csuhéból,
gyékényből és só-liszt gyurmából
készíthettek különböző játékokat és
állatfigurákat, valamint ördöglakatot.
Ezenkívül hagyományos népi játékokat
próbálhattak ki. A délután végére
elkészült a rózsás csőröge is, melyet
mindenki jóízűen fogyasztott el.
A következő „szomszédolásra” április
18-án 14:00-tól kerül sor, ekkor
Csökmő lesz a vendégünk. A település
népzenei és népi hangszer bemutatóval
érkezik. A program során éneklésre és
táncra is lehetőség nyílik. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk, a
belépés továbbra is díjtalan!
Szöveg: Csarkó Imre,
Kép: Kisikánné Kondor Beáta
2015. április Bihari Hírlap
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A ’48-asok példája ma is a valódi összefogást hirdeti
Ez a gondolat kísérte végig az idei ünnepi megemlékezéseket Berettyóújfaluban. Összefogásra pedig az élet
számos pontján szükség van, akár városunkra, akár a nemzet nehéz körülmények közé szorult tagjaira gondolunk.

A nemzeti ünnep programjai a hagyományoknak megfelelően ünnepi
istentisztelettel kezdődtek, melynek a római katolikus templom adott otthont.
Dr. Dénes Zoltán kanonok-plébános tolmácsolta a katolikus egyház püspökeinek felhívását, melyben erre a napra országos gyűjtést hirdettek az
Ukrajnában zajló háború miatt nehéz helyzetbe került családok számára.
Kiemelte: „… ahhoz, hogy 1848 eszméi valósággá váljanak, az egész
Kárpát-medence közösségvállalására szükség volt. Igazi és tiszta forradalom
volt 1848. március 15., akkor az egész nemzet egy szívvel és egy akarattal
fogott össze.” Erre van szükség ma is, és mindenkor, ha nemzettársaink
kerülnek bajba, akár itthon, Kárpátalján, vagy bármely pontján a világnak.

A Népligetben 11 órakor a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét
az ünneplés, majd Muraközi István polgármester osztotta meg az évfordulóra szánt gondolatait a jelenlévőkkel. Mindenek előtt a békés építkezés,
a felelősségteljes közösségi szerepvállalás fontosságát hangsúlyozta:
„Ma, a XXI. század második évtizedének derekán, a tavasz nyílásának
idején mi itt, Magyarországon, Biharban, Berettyóújfaluban békében élünk.
Bár a világ sok helyen háborog, valahol csak hangos botrányokkal, valahol
fegyverropogással is, minket jó ideje elkerültek a mindennapi életet felforgató nagy konfliktusok. Ha pedig időnként nyilvános viták kerekednek a haza
és a nemzet ügyében, az éppen a szabadság, a függetlenség, a demokrácia
eredményeként lehetséges. Annak a szabadságnak, melyet a magyarok
minden időben mindennél fontosabbnak tartottak. Talán éppen azért, mert a
Kárpát-hazában töltött bő ezer évünk alatt nem sok adatott belőle. Ha
egymás mellé tesszük a háborúskodással és a békében töltött évek számát,
akkor bizony többször álltunk hadban, mintsem nyugodtan építkezhettünk
volna. Ennek ellenére – megtanulva a lehetőségekkel élni – mégis gyarapod-
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tunk, és épülünk ma is. A békeidőket
kihasználva,
eleink
példájából
merítve jutunk erőhöz, hogy saját
életünket jobbá, utódaink lehetőségeit pedig megalapozottá tehessük. Bár
több harcot megéltünk 1848/49 óta,
azt az akkori vívmányok nyomán
tanulhattuk meg, hogy nemzetünk,
országunk, lakóhelyünk boldogulása
csakis rajtunk áll. Ők harccal vívták ki
a békét, nekünk békével kell a
szabadságot megtartani és a
fejlődést elérni.”
A szabadságharc alatti politikai,
diplomáciai események és tapasztalatok tükrében kiemelte, hogy bár a nagyhatalmak harapófogójába került
Magyarország, és végső soron szabadságharcát leverték, a magyarok
bölcsessége, jó helyzetfelismerése akkor elmozdította nemzetünket a szakadék széléről. A ’48-asok nyomdokain haladva pedig későbbi utódaik is ezt az
utat járták: 1956-ban, 1989-ben és a 21. század első évtizedének végén. A
komoly átmenetet jelentő időszakok után pedig higgadt reformokra van
szükség. Ezt jelentette a többek között Deák Ferenc és Eötvös József nevével
fémjelzett időszak, mely elvezetett a kiegyezéshez, és Magyarország
történetének egyik legvirágzóbb időszakához, a dualizmus évtizedeihez.
A forradalmárok és szabadságharcosok, valamint a bölcs honatyák
együttes példája juttathat el minket, maiakat a jó megoldásokhoz.
Muraközi István kiemelte: „... hazánkban ma is széleskörű és mélyreható
átalakítás zajlik mind a közélet, mind a gazdaság terén. Ez a munka nagy
erőfeszítést követel valamennyiünktől, és bizony gyakran fájdalmas
döntésekkel jár. Az állam komolyan veszi, hogy fő feladata saját polgárainak szolgálata, és közös erőfeszítésünkkel meg kívánja teremteni annak
feltételeit, hogy a 21. század európai polgáraihoz méltó módon éljünk, mind
a szellemi, mind pedig az anyagi javak tekintetében.” Deákot idézve így
indokolt: „a rosszul gombolt mellényt újra kell gombolni.” Emlékeztetett
arra, hogy az immáron öt éve zajló reformok itt, Berettyóújfaluban is
érzékelhetőek, hisz érintette a közigazgatást, az oktatási és egészségügyi
ellátórendszereket és a vállalkozók számára is új lehetőségeket hozott.
Negyedszázados demokráciánk és önkormányzatiságunk történetének
legnagyobb változásait éljük meg, amihez kérte a város valamennyi
polgárának türelmét és hozzájárulását, egyúttal köszönetet mondott az
eddig közösen elért eredményekért.
A folyamatok körül kialakult viták kapcsán, egyben konklúzióként a
következőket mondta: „Huszonöt évvel ezelőtt a szabad választások útján
feltámadhatott az a polgári demokrácia és az az önkormányzatiság,
amelyért a 48-as hősök a vérüket adták. Amiért 1956-ban többen akasztófán végezték, vagy éppen külföldre kényszerültek. De minden nehézség
dacára akkori eleink tudták, hogy minden véleménykülönbség ellenére
vannak olyan alapvető célok, amelyek érdekében össze kell fogni... Példát
mutattak abban, hogyan dolgozhatunk mindannyian a magunk helyén, és a
magunk lehetőségei szerint nemzetünk, lakóhelyünk, családunk javáért,
amivel egyúttal saját javunkat is szolgáljuk. Ez a példamutatás és a valódi,
az ügyek melletti összefogás az, amit üzennek nekünk.”
Az ünnepi beszédet követően a Vékonyné Somi Erika által összeállított
műsorban a Bessenyei György Szakközépiskola diákjai idézték meg a
forradalom hőseit, és már a címadással felhívták a figyelmet a 167 évvel
ezelőtti események egyik legfontosabb üzenetére, mely mindannyiunknak
szól: „szabadnak születtél”. Az előadást követően – az Ifjúsági Fúvószenekar kíséretével – a jelenlévők elhelyezték a kopjafánál az emlékezés
koszorúit és virágait.
A szokásokkal ellentétben ezzel nem értek véget a nap ünnepi eseményei, mivel városunk is csatlakozott a Honvédelmi Minisztérium azon
kezdeményezéséhez, melynek keretében az ország 400 településén egy
időpontban szavalták el a résztvevők a Nemzeti dalt. Berettyóújfaluban –
a nap rendezvényeinek zárásaként – a Kossuth u. 6 szám alatti Járási
Hivatal udvarán hangzott el Petőfi Sándor verse.
Kolozsvári István

Aki maradandót szeretne alkotni
Bada Mártával 23 esztendővel ezelőtt találkoztam, akkor állított ki
Berettyóújfaluban, és munkáját Kerékgyártó István művészettörténész
méltatta. Akkor már túl volt a strasbourgi kiállításán, amelyen az azóta már
elhunyt Péli Tamással mutatkozott be, és részese lehetett egy nagyszabású
párizsi tárlatnak is, ahol roma származású művészek mutatkoztak be a
világ minden tájáról. Akkor azt mondta nekem: „Minden álmom vászonra
festeni, de egyelőre ez anyagi okok miatt nem lehetséges. (…) Jó lenne
olyan anyagra dolgozni, ami időt álló, ami ötven-hatvan év múlva is
megmutatná, hogy mit alkotott egy cigány festő...” 2014-ben megnéztem
debreceni tárlatát és újra elhívtam Berettyóújfaluba, hogy mutassa meg
most már vászonra festett olajképeit is. 1973 óta fest rendszeresen. A
festők közül Munkácsy, Szinyei és Van Gogh, illetve Péli Tamás volt rá nagy
hatással. Alkotásai ma már megtalálhatók magyar és külföldi magángyűjtőknél. Számos művét adományozta oktatási, kulturális intézményeknek.
Kiállított országszerte és külföldön egyaránt. L. Ritók Nóra nyitotta meg
berettyóújfalui tárlatát, amely április 15-éig megtekinthető a
Biharvármegye Galériában. A grafikusművész megnyitójában rámutatott:
„Bada Mártának sikerül méltósággal viselnie identitását, és művészete meg
is adja ehhez a tartalmat, az értéket, tiszta, nemes üzeneteivel, melyek
elkerülik a nagyon „etetős” roma giccs vonalát, melybe sokan belecsúsznak
ma is. (…) Bada Márta képein ott vannak ezek a csodák. Színei úgy
tobzódnak a vásznon, ahogy csak egy gyerek lelkében tudnak az érzések.
A képei mesélnek. Nőkről, természetről, harmóniáról, dús formákról,
anyaságról, ölelésről. Figurái feloldódnak a kontúr nélküli, foltszerű
ábrázolásban, szemünk önkéntelenül is továbbsiklik a formákon, ám
alakjainak tekintete visszaránt, fogva tart, nem ereszt, nézni kell őket,
belenézni az arcokba, és gondolkodni azok üzenetén. Bada Márta tehetségének kibontakozását sokszor állította nehézségek elé az élet. (...)Van, aki
azt mondja, az igazi tehetséget nem lehet eltaposni. Bada Márta szerencsés volt. Szerencsés, mert volt, aki bíztatta. Volt, aki meglátta benne az
istenáldotta tehetséget, és segítette. (...) Segítette abban, hogy ne hajoljon
el attól az úttól, ami csak az övé. Hogy ne befolyásolhassa a mindig
változó és mindig lejjebb csúszó közízlés.” A megnyitót Choli Daróczi József,
Rostás Farkas György, Bari Károly, Balogh Gyula versei tették meghitté és
foglalták keretbe, a Körömvirág együttes tolmácsolásában.

K.Cs.

Nemzetközi elismerés az Igazgyöngy
Alapítvány vezetőjének

Nőnapi köszöntő a nyugdíjas egyesületben
A Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesület meghívta nőtagjait egy műsorokban és
finomságokban gazdag délutánra, március 9-én. A hölgyeket köszöntötte
Bónácz János alpolgármester és Vitányi István országgyűlési képviselő. A
köszöntők és a férfitagok virággal kedveskedtek a hölgyeknek, melyet a hagyományoknak megfelelően műsorok, baráti beszélgetés, zene és tánc követett.

Határtalan nőnapi nótagála negyedszer
Sorrendben a negyedik határok
nélküli nótagálát rendezték meg a
berettyóújfalui Nadányi Zoltán
Művelődési Központ színháztermében. Ezúttal is a nemzetközi nőnap
adott aktualitást a nagyszabású,
teltházat vonzó nótaestnek.
A megjelenteket üdvözlő műsorvezető, Szabó Lajosné, köszönetet
mondott Muraközi István polgármesternek, aki mindig mellé áll a
felhőtlen szórakozást hozó rendezvénynek, valamint Balogh András tépei polgármesternek, aki nődolgozóit
lepte meg az esttel.
Muraközi István örömét fejezte ki amiatt, hogy ismét együtt dobbanhat a
szíve a határ inneni és túloldaláról érkezetteknek, hiszen nemcsak a
szereplők, hanem a közönség is több helyről érkezett a csodálatosan
megújult Nadányi Központba. „A mai nap viszont a hölgyekről szól, akik
szebbé, jobbá teszik mindennapjainkat: az édesanyák, a szerelmek, a
feleségek, a lánygyermekek. Hódolat és köszönet ezért minden egyes
hölgynek!” - nyitotta meg a polgármester az estet.
A két részből álló műsorban fellépett Szabó Lajos, (Debrecen), testvére,
Szabó Sándor, (Nyíregyháza), Kádár Zsuzsa (Záhony), Miklós Szilvia és
Szilágyi Sándor (Marosvásárhely), Kádár Gergő, Dr. Fehér Eszter (Üröm),
Vígh Ibolya és Maneszes Márton (Kolozsvár). Kísért Balogh Zoltán és
cigányzenekara. A színpadképet a Bihari Múzeum és Sinka István Városi
Könyvtár dolgozói varázsolták megkapóvá, Porkoláb Ferenc népi
iparművész szűrrátéteiből.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány és a művészeti iskola vezetője
megkapta a világ legnagyobb társadalmi vállalkozókat összekötő
nemzetközi civil szervezetének, a társadalmi vállalkozások rangos
nemzetközi elismerését, az Ashoka-tagságot.
Az Igazgyöngy alapítója az Ahsoka 35. magyar tagja, a tagok között
van többek között Bácskai Márta, Czeizel Barbara, Furmann Imre,
Jakubinyi László, Aba-Horváth István, Persányi Miklós vagy Csermely
Péter. L. Ritók Nóra a “Polgári részvétel” kategória 4. magyar tagja.
Az Ashoka alaptevékenysége olyan innovatív személyek felkutatása,
akik nem csupán egy egyedülálló ötlettel rendelkeznek, mely képes az
egész témában érintett munkaterület megváltoztatására, hanem birtokában vannak a társadalmi vállalkozók összes fontos kvalitásának.
Gyakorlatilag az Ashoka célja, hogy segítse őket a fejlődésben, hogy
hosszú távon a társadalom javát szolgálják.
K.Zs.
2015. április Bihari Hírlap
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Tanári hangverseny 2015

Amikor a tavasz kopogtatni kezd az ablakokon, és megzendül a
természet, a zeneiskola tanárai is dalra fakadnak. No, nem csak a

tavasznak örülve, hanem, mert már hagyománnyá vált, hogy ilyenkor a
tanárok énekükkel, és hangszeres muzsikájukkal ajándékozzák meg a
zenekedvelő berettyóújfalui közönséget.
Jótékonysági vonatkozása is van ennek a gesztusnak, hiszen a díjtalan
belépés mellett, felajánlásokat lehet tenni a zeneiskola alapítványának
támogatására.
A tanári hangverseny 2015. március 6-án került megrendezésre a Járási
Hivatal Fráter László termében. A megújult térben szebbnél szebb dallam
csendült fel. Minden résztvevő készült néhány hangszeres zeneszám
bemutatásával, vagy énekkari művel. Tenorkürtön Tóth Gyula, trombitán
Flender Gábor, fuvolán Sólyom Edit, klarinéton Majosiné Nagy Renáta,
hegedűn Herczegfalvi Zoltán, zongorán Kató László tolmácsolta a
zeneszerzők üzeneteit. A zongorakíséretet Ködöböcz Katinka, Kató László
és Hétyné Ficsor Erika biztosította. A könnyed dallamokat a komolyabb
darabok váltották. Hol táncra hívott, hol andalított a muzsika. A virtuóz
előadásmódok élménnyel töltötték meg az estét.
Újszerű hangzásvilággal is megismerkedhettünk: Szalai Tamás ütő tanszakos tanár, afrikai ritmusokat adott elő hangszerén, melyet énekével kísért.
Szórakoztató pantomimjátéka pedig mosolyt csalt mindenki arcára.
A finálét persze a tantestület valamennyi tagjából álló kórus tette
teljessé. A közönség a produkciókat szűnni nem akaró vastapssal
jutalmazta.
„Zene füleimnek!”- mondjuk, ha valamit nagyon szeretünk hallani. Ezen az
estén a zene nem csak a füleknek, de a lelkeknek is felüdülést hozott.
Köszönet érte a zeneiskola minden tanárának.
Rácz Anikó szülő

Sárréti gyökereink - Mesés foglalkozások a Bihari Múzeumban
Földesi László szerepi szobrász agyagba
álmodott szobrocskái a sárréti ember dolgos
mindennapjaiba vezetnek bennünket. Életre kel a
vízhordó asszony, a zsírosbödönt cipelő gazda, a
tapogatóval halászó ember, de szinte még a
pásztorkutyák ugatása is hallatszik a juhászok
mellett – felsorakozik a Sárrét minden jellegzetes
alakja. Szűcs Sándor, a táj neves néprajzkutatója
által is megrajzolt sárkány alakja Földesi László
szobrai között is megtalálható, s a Bihari
Múzeumba látogató gyerekek előtt feltárul
múzeumpedagógiai foglalkozásokon a mesék
különleges birodalma. A kiállítás megnyitása óta
március 20-ig a város iskoláiból és Komádiból

hozzánk ellátogató 17 csoporttal (333 fő) a
madárkereső királyfiak nyomába eredtünk, majd
megtudtuk, hogy milyen próbatételek várnak a
zöld szakállú király fiára. Megismertük a vasorrú
bába csúfos mesterkedéseit, végül az is kiderült,
hogy még a királynak is a kenyér lehet a legkedvesebb étele. Az időszaki kiállítás április 3-i
zárása után is várjuk a csoportok – óvodások és
iskolások - jelentkezését, (200 Ft/fő) Szűcs
Sándor meséi a Sárrét vízi világa című állandó
kiállításunkban kelnek majd életre.
Korompainé Mocsnik Marianna
a Bihari Múzeum múzeumpedagógusa

Március 9-én és 10-én a csillagos ég rejtelmeiben gyönyörködhettünk a
Nadányi Zoltán Művelődési Központban, az Utazó Planetáriumban. A két
nap alatt több mint 530 általános iskolás gyermek és kísérőik szemlélhették
meg az égi jelenségeket és ismerkedhettek meg Naprendszerünk bolygóival. Az utazó planetárium célja a NAT tananyagi hátterének látványos és
oktató célú bemutatása, a tudományos élet és ezen belül a csillagászat
jelentőségének megismertetése, népszerűsítése és a diákok tudományos
szakmákra való érdeklődésének felkeltése. Az előadások során bemutatták, hogyan tájékozódjunk az égbolton. Merre van a Lant, az Androméda
vagy a Nagymedve csillagkép? Melyek az állatövi csillagképek és hány
van belőlük? Milyen mitológiai háttere van a csillagképeknek? Megnézhettük a legismertebbeket közelről és megtudhattuk milyen égi jelenségek
(csillagködök, galaxisok) rejtőznek mögöttük. Majd képzeletbeli űrhajónkban leszállva a Hold felszínére visszatekinthettünk a Földünkre.
hirdetés

Berettyó Fotósuli

FOTÓTANFOLYAM KEZDŐKNEK
Berettyóújfaluban hétvégi egésznapos alapfokú fotótanfolyam kezdő fotósoknak
a Nadányi Zoltán Művelődési Központban.
Részletes információ, jelentkezés: fotosuli.berettyo@facebook.com vagy
frncgmbs50@gmail.com Tel.: 30 9420-244
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Tavaszváró télbúcsúztató az Arany János Gyermekotthonban
Ha nem is minden évszakot, de az őszt és a tavaszt
mindig különleges eseménnyel ünneplik az Arany
János Gyermekotthon lakói.
A Nadányi Zoltán Művelődési Központ gyönyörűen
feldíszített színháztermében lezajlott télbúcsúztató,
tavaszváró kulturális produkciók minden eddiginél
jobbak, színvonalasabbak voltak. A lakásotthonok
lakói és pedagógusai négy kategóriában
villantották meg tehetségüket. Így volt szavalat,
tánc, mese/jelenet és szólóének, melyek győztesei
elkápráztatták a közönséget. A zsűri értékelése
után aztán boldogan vették át a helyezetteknek
járó értékes jutalmakat. A legtöbb és legszínvonalasabb produkcióval fellépő lakásotthonok 1-1
tortát kaptak. A Kikelet lakásotthon a Liliputi
táncával, a Napsugár lakásotthon a Táncos

lábúak, a nagyváradi testvérintézmény a
Latintánc, míg a Speciális lakásotthon a Semmiből
csoda c. produkciójával érdemelte ki a győztesnek
járó tortát. A kategóriák helyezettjei értékes
társasjátékokat vihettek haza. A határ túloldaláról
érkezett fiúk breaktáncot előadó csoportja
különdíjként futball labdát kapott. Búzás Lajos, a
Bihari Állami Gondozottak Egyesülete – BÁGE –
elnöke pedig egy-egy 3500 Ft értékű vásárlási
utalványt ajándékozott Berki Brigittának, Radnóti
Miklós: Nem tudhatom című versének elszavalásáért, illetve Rácsai Patrícia énekéért.
A tavasz kétségtelen jeleként pedig a lakásotthonok vezetői egy-egy cserepes virágot vehettek át
Fodor István igazgatótól.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

A költészet napja díszvendége: Farkas Wellmann Éva
Farkas Wellmann Éva Marosvásárhelyen született.
1997-ben érettségizett Székelyudvarhelyen, a
Tamási Áron Elméleti Líceum filológia–idegen nyelv
osztályának tanulójaként. Ugyanebben az évben
bejutott a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar–angol szakára. 2001-ben védte meg a
szakdolgozatát. 2001 őszén felvételizett az
egyetem Irodalom és társadalom elnevezésű
magiszteri tanulmányaira, ahol a mesteri dolgozatát
2003 februárjában védte meg. 2008 őszén a
Babeş–Bolyai Tudományegyetem Hungarológiai
Doktoriskolájának hallgatója lett. Disszertációjának
címe: Irodalom és közönsége a XVIII. században.
Verestói György munkássága – nyilvános védése
2012 februárjában volt. (2013-ban meg is jelent)
2012 óta a Bárkaonline szerkesztője.

Kulturált lakókörnyezetünk

Anyakönyvi hírek

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot ír ki kulturált lakókörnyezetünkért címen. A
pályázat célja Berettyóújfalu és közvetlen környezetünk
esztétikus, kulturált kialakítása, és annak fenntartása.
A pályázaton részt vehetnek: természetes, és jogi személyek. A jelölés formája: lakossági, egyéni, jogi személy,
illetve képviselő javaslata alapján.
Felülvizsgálat: évente történik. A pályázat felülvizsgálatról,
illetve a helyezésekről az Ügyrendi, Közrendvédelmi és
Településfejlesztési Bizottság dönt. A pályázaton nem vehet
részt: aki a bírálati évet megelőzően köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt 2 éven belül bírságoltak. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázók nevét és címét,
mellékelni lehet a lakóterületről készült fotókat. A pályázat
elbírálásának szempontja: az ingatlant övező esztétikus,
kulturált megjelenés és kialakítás.
A pályázatok benyújtási határideje: 2015. május 31.
Benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda

Iskolába készülünk!

1998-tól kezdődően rendszeresen közöl verseket
és kritikákat, erdélyi és magyarországi irodalmi
folyóiratokban, antológiákban. 2002-ben jelent
meg első verseskötete, Itten ma donna választ
címmel, az Erdélyi Híradó Kiadó és a magyarországi Fiatal Írók Szövetsége közös gondozásában. A
könyv második kiadása 2005-ben jelent meg, az
aradi Irodalmi Jelen Könyvek sorozatban. Második
verskötete, Az itt az ottal, 2011-ben látott napvilágot, szintén az Erdélyi Híradó Kiadó és a FISZ
gondozásában. Doktori disszertációja a Gondolat
Kiadónál.
(A hagyományos költészet napi rendezvényünk (április
11-én 14.30) az idén a József Attila Általános
Iskolában lesz!)

Születés 2015. február
26. Sólyom Anett (Sólyom János - Kiss Ilona)
Házassag 2015. március
21. Soós Csaba - Szoboszlai Rita Eszter
21. Nagy Sándor - Szűcs Anita
Elhunytak 2015. március
3. Nagy Béláné (Bói Irma) (1924.)
2. Bujdosóné Lázár Eszter (1953.)
4. Angyal Józsefné (Major Ilona) (1929.)
5. Karácson Sándorné (Szabó Anna) (1935.)

Megújult tartalommal és külsővel!

Kövessen minket Facebook-on is!
A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde valamennyi
nagycsoportjában nyílt napok keretében láthatták a
szülők gyermekeiket, hogyan, milyen tevékenységek
végzése közben készülnek a következő feladatra,
az iskolai életre, ahol majd óvodásból iskolássá
válnak. A gyermekek belső érése, a családi nevelés
és az óvodai nevelési folyamat eredményeként
elérték azt a testi, lelki, szociális érettséget, amely
biztosítja a sikeres iskolai élet megkezdését.
A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete

6. Lévai János (1942.)
8. Kiss Imréné (Tóth Erzsébet) (1939.)
8. Ritók József (1938.)
12. Kurucz Károlyné (Szabó Irén) (1930.)
18. László Sándor (1951.)
24. Gulyás István (1949.)
23. Veres Sándor (1942.)
24. Lisztes Mihályné (Horváth Jolán) (1929.)
24. Bán Györgyné (Veres Juliánna) (1924.)
27. Balogh Andrásné (Bakos Ilona) (1924.)
28. Papp István Károly (1937.)
30. Kocsis Imréné (Csóra Katalin) (1931.)
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„Utolsó leheletemig megőrzöm a nép szeretetét”
Megemlékezések II. Rákóczi Ferencről
Az Országgyűlés döntése értelmében ettől az évtől kezdődően II. Rákóczi Ferenc születésének napja, március 27-e a fejedelem, valamint az általa vezetett szabadságharc emléknapja.

Március utolsó heteiben, Berettyóújfaluban több
eseményen is a nagy fejedelem emléke előtt
tisztelegtek a jelenlévők. Azt azonban nem
mondhatjuk, hogy mindezt a friss országos döntés
hatására, hiszen a szervezőmunka jóval az
említett határozat meghozatala előtt elkezdődött.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1995-ben
vette fel a fejdelem nevét, gyakorlatilag ettől
kezdődően az ő emlékének szentelik a születési
évfordulót magában foglaló hetet. Idén nyitottak
a város közössége felé, és két nagyobb szabású,
nyilvános eseményre is sor került.
A március 23-án induló iskolai Rákóczi-hét
programjai során történelmi játszóházak, vetélkedők várták az iskola diákjait. Ezeken túl Béke
Csaba lantművész-énekmondó a kuruc kor zenei
világába vezette be hallgatóságát, pénteken

pedig Batár Zsolt Botonddal, a Nadányi
Zoltán Művelődési Központ egykori igazgatójával találkozhattak és beszélgethettek a
II. Rákóczi Ferenc élete és szabadságharca
a bélyegek tükrében című kötetéről.
Ő volt a vendége 26-án a Biharországi
esték sorozat negyedik alkalmának is. A délután
immár hagyományosan a Biharország és a
Várad folyóiratok bemutatásával kezdődött,
melyek részletes tartalmát Szűcs László, az
utóbbi lap főszerkesztője ismertette. Ezt követően Kocsis Csabával együtt kérdezték a Rákóczitörténetet igen szokatlan, annál izgalmasabb
szempontok alapján vizsgáló könyv szerzőjét.
Batár Zsolt Botond elmondta, hogy a szabadságharc kitörésének 300. évfordulójára, 2003
ünnepi könyvhetére adták ki a kötetet, melynek
összeállításához annak tudatában fogott hozzá,
hogy addigra Rákócziról és küzdelmeiről minden
apró részletet közreadott a történettudomány.
Így személyes lehetőségei szerint a bélyeggyűjtő
szemszögéből nézve tárja elénk ismereteit. A
hiteles és pontos életrajzi adatoknak és a
magyar történelem jelentős eseményeinek
leírását valósággal keretbe foglalják azok a
bélyegek,
bélyegzőlenyomatok,
amelyek
egyben illusztrációként is szolgálnak. Számtalan
korhű idézet, Rákóczi leveleinek részletei színesítik és gazdagítják a munkát. A szerző gondolt
gyűjtőtársaira is, akik a bélyegek mellett megtalálják a filatéliai katalógusok azonosító számát,

Nagyszámú érdeklődő mellett nyílt meg a
Mozi Galéria, amely
arra hivatott, hogy teret
adjon azoknak az
alkotóknak, akik kedvtelésből, de mégis felelősen képviselik valamelyik művészeti ágat.
Dezső
Ilona
Anna
Biharországban nőtt fel,
az országhatáron túli
életének origója Élesd,
de emellett kötődik
Alsólugashoz, és persze
a
régió
kulturális
központjához Nagyváradhoz is. Mióta áttelepült, kétlaki életet élnek, se itt, se ott nincsenek otthon.
Dezső Ilona Anna sok műfajban alkot, munkáit Bíró Gyula író, a szarvasi
gyakorló általános iskola igazgatója ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
Ahogy Jézus is megmutatta sebeit a feltámadás után a tanítványoknak, így
tesz a művész is. Alkotását közszemlére teszi, megmutatja az érdeklődőknek.
Érték tárházban állunk, és várjuk a teremtő pillanatot, mikor az alkotás
működésbe lép, mikor párbeszédbe kezdünk egy képpel... Bíró Gyula
további munkára, alkotásra össztönözte a festőt figyelmébe ajánlva, Sára
Sándor egyik hitvallását, amit egyszer megfogalmazott, hogy alkosson ki-ki
képeségeinek megfelelően.
Az est második felében Berek Edit első könyves alkotó munkája
volt a beszélgetés fókuszában, mégis a vitaindító írásból idéznék inkább,
Dezső Ilona Anna felolvasott írásából: “Szerelem, gyűlölet, bosszú. Így
summázható Berek Edit „Lélekvesztő” című könyve. Stílusát tekintve romantikus, több szálon, mégis egybeforrva futó, a sírig s talán azon túl is tartó
szenvedélyes kapcsolatok bemutatása. Egy 38 éves nő magára találásának

Két ablak a világra
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az eligazodást pedig segíti a kötet végén
található helynévmutató. A szerző mind itt, mind
pedig másnap, az iskolai rendezvénysorozat
zárónapján megrendezett találkozón hangsúlyozta, nagy adósságot törlesztett a magyar
törvényhozás azzal, hogy történelmünk legnemesebb alakjának hivatalos emléknapot szentelt.
Többek között ezt a momentumot emelte ki
Kolozsvári István kulturális menedzser is, aki a
fejedelem szobrának koszorúzása előtt mondott
ünnepi beszédében – idézve a Rákóczi-kor egyik
kiváló kutatóját – a leghívebb magyarnak
nevezte a névadó fejedelmet, akiről a következőképpen fogalmazott: „Szabadságharcának
jelmondata egész életének hitvallása is: az
Istenbe vetett hitéhez, a hazához és annak
szabadságához utolsó percéig híven ragaszkodott.”
A programok zárásaként az iskola, illetve a
diákönkormányzat, a város önkormányzata, a
Berettyóújfalui Tankerület és a város kulturális
intézményének képviselői helyezték el koszorúikat.
–i –n

vesszőfutása, modern, amerikai fílingbe öltöztetve, mindez egy fiatal hölgy
tollából. A mű, könnyednek egyáltalán nem mondható kisregény. A végtelen
szerelem szívszorító története. Ez a hármasság a helyszínek megválasztásában is jellemzi, Los-Angeles, New York és Párizs. Fő tengelye egy pszicho
terapeutával beteg-orvos között folytatott beszélgetéssorozat, melynek
mellékszálain tárja az olvasó elé a valóság és látomás, lélekelemzés, kétség
és megadás furcsa szövedékeként történetét. (…) Egy középkorú asszony,
aki emlékeinek él, mindaddig, míg fel nem tűnik életében az a férfi, akinek
felróhatja egész addigi, sikeresnek nem mondható életét. Bonyolult cselszövések, kétségbeesett menekülések útvesztőibe enged betekinteni. Párkapcsolat, érzékiség, családi viszály, kívülről jövő támadás, fenyegetettség,
örökké aktuális élethelyzetek. Hogyan alakul a főszereplő élete? Mindezt
megtudhatjuk e mesterien szőtt, megrendítő szerelmi történetből.”
A rendezvény kötetlen beszélgetéssel ért véget. A kiállítás április
18-áig megtekinthető a Makk Kálmán Mozi első emeletén.

Amikor a portré visszanéz…

Kocsis Csaba és egy ifjú tehetség Papp Antónia zenei előhangja szolgált
bevezetőként a Nagyvárad után Berettyóújfaluban is látható, nagyrészt
portrékból álló fényképek tárlatán. A képeket a magyar kultúra napján
mutatták be a Tibor Ernő Galériában, ahonnan első hazai bemutatója a
művészetet régóta támogató Bella Costába vezetett.
Gombos Ferenc fotói május végéig láthatóak a Bella Costa Étteremben.

Majálisra tervezzük...
2015. május 1. BUSE PÁLYA
8.00 Kispályás labdarúgó bajnokság
9.30 Az Ifjúsági Fúvószenekar koncertje
10.00 Vércukorszint- és vérnyomás mérés a
Gróf Tisza István Kórház sátrában
Játékos feladatok, Totó - A Rendőrség sátrában
Néptánc-és tánccsoportok bemutatkozása a
színpadon:

- A Bihar Néptáncegyüttes Ifjúsági-és Kökény csoportja
- A Bajnóca Néptáncegyüttes Cserbóka, Boróka és
Kökörcsin csoportja,
- A Diószegi Kis István Ref. Ált. Iskola Tarka Lepkék
és Vadgesztenyék csoportja, és a Diószegi Angyalok,
valamint helyi előadók és együttesek műsora.

11.30 és 16.45 ÍJÁSZAT népszerűsítő bemutató
Borosjenői Kádár István Hagyományőrző
Íjász Egyesület
12.00 Jó ebédhez szól a nótaA Boldizsár együttes műsora
12.30 Arcfestés - az Igazgyöngy Művészetoktatási Intézmény közreműködésével
13.30 A Berettyóparti Nyugdíjas Egyesület
Hagyományőrző Népdalköre és
Senior Tánckara
valamint az Igazgyöngy Művészetoktatási
Intézmény tánccsoportjának bemutatója.
14.00 Érdekességek, játékok, feladványok a
Bihari Múzeum sátrában
14.30 RETRO Party
Stefánszky Tibor és Molnár László
15.30 „A Négyszögletű Kerekerdő”
Mese-és bábjáték a Kincses színház előadásában
17.30 „Nem csak a húszéveseké a világ”
ARADSZKY LÁSZLÓ műsora
18.15 VIKIDÁL GYULA műsora
19.00 BYTHEWAY
VÉGLEGES PROGRAM A PLAKÁTOKON!
(A programváltoztatás jogát fenntartjuk!)

-MájusFAkanál Főzőverseny- FŐZŐVERSENY BORSOS LAJOS EMLÉKÉRE
Várjuk családok, civil szervezetek, intézmények, baráti társaságok jelentkezését,
akik vállalkoznak népi ételek főzésére. A főzőverseny résztvevői az általuk hozott
alapanyagból és eszközökkel dolgoznak! Nevezési díj nincs, a helyszíni főzéshez a
tűzifát a szervezők biztosítják. Az elkészített ételeket 3 tagú zsűri értékeli. A
főzőverseny eredményhirdetése 13.00 órakor lesz, a legjobb csapatok értékes
díjakban részesülnek.
Süti-sütő verseny: Édes vagy Sós?
A Süti-Sütő verseny célja, a különböző házi sütemények bemutatása, megismertetése, a nagymamák féltve őrzött receptjei alapján készült sütemények, sült tésztafélék megkóstolása. Kérjük, hogy csak saját készítésű süteményekkel, sült tésztafélékkel nevezzenek! Készítendő mennyiség - minimum - 12 db vagy adag süti! A verseny
eredményhirdetése 13.00 órakor lesz, a legjobb csapatok értékes díjakban
részesülnek.
KISPÁLYÁS FUTBALLTORNA
2015. május 1-jén 9-13 óra között kispályás focitornát rendezünk, melyre várjuk
amatőr csapatok jelentkezését! Nevezési díj: 1000,- Ft/csapat
Eredményhirdetés: 13.00 órakor. Fődíj: egy tálca sör
Jelentkezni és érdeklődni lehet a Nadányi Zoltán Művelődési Központban. (4100
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zs. u. 27.) az 54/402-014-es telefonon, faxon az
54/500-022-es faxszámon, vagy e-mailben a novavilla2010@gmail.com címen.
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. április 27. hétfő

Árusok jelentkezését is várjuk!
2015. április Bihari Hírlap
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A MAKK KÁLMÁN MOZI ÁPRILISI MŰSORA

A BMSE utánpótlás csapatainál az alapszakasz után a rájátszások zajlanak
A gyermekbajnokság szervezése kicsit megterhelő a gyerekek számára, hiszen az egynapos fordulón, ahol 10 csapat jelenik meg előfordul,
hogy reggel 9-kor kell játszani az első mérkőzést és délután fél 5-kor
az utolsót. Nehéz feladat ez az edzőknek, hiszen az érdeklődést, az
aktivitást, a figyelmet egész nap tartani kell a gyerekekben, hogy
délutánra is „topon” legyenek.
Eddigi eredmények:
Az U13 lányok a Kulcsár Anita C régióban az alapszakaszt a 4. helyen
zárták, ezzel bekerültek a felsőházi rájátszásba. A rájátszás 10 csapat
részvételével 5 fordulóból áll, jelenleg kettő zajlott le. A hétvégi hazai
fordulón remekül szerepeltek a lányok, mindkét mérkőzést megnyerték.
A csapat edzője: Hajdu Magdolna.
Az Ulics István vezette U14 fiúk az alapszakaszt az 5. helyen zárták,
így az alsóházi rájátszásban folytatják a versenyzést. A szintén 10
csapattal és 5 fordulóból álló sorozatban itt is kettő ért véget. Nagy
örömünkre a fiúk jelenleg a 2. helyen állnak a csoportban, minden
mérkőzésüket megnyerték eddig. Reális célkitűzés az 1-3. hely
megszerzése.
OSB lány csapatunk a H csoportban kezdte meg szereplését az idei
bajnokságban. Az alapszakaszt a 7. helyen zárták, így a rájátszásban
az 5-11. helyért játszhatnak. A csoportban 7 csapat van, jelenleg az
előkelő 2. helyen állnak a lányok. Kiemelendő, hogy a csoport góllövőlistáját jelenleg Gurmai Brigitta vezeti 30 góllal. A csapat edzője:
Bencze Zoltán.
A serdülő fiúk a DII csoport 8 csapatos bajnokság alapszakaszában 3.
helyen végeztek. A rájátszást a D csoport középdöntőjében folytatják az
5-8. helyért. A 4 csapatos versenyben a fiúk jelenleg a 3. helyen állnak.
Vezendi Péter játékosunk vezeti a csoport góllövőlistáját, 26 lőtt góllal.
Utánpótlás nevelésünkben fontos megemlíteni, hogy nemzetközi együttműködés keretében folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az Élesdi
Kézilabda Klubbal. Rendszeresen játszunk mérkőzéseket utánpótlás
csapataikkal, szívesen jönnek hozzánk játszani, illetve mi is nagy
örömmel veszünk részt a meghívásos tornáikon. Nagy örömünkre a
BMSE utánpótlás nevelése jó úton halad, hiszen a bajnokság kezdeti
játékos létszámát sikerült növelnünk, egyre több gyermek választott
sportága a kézilabda.
Balázsné Szabó Mária szakosztályvezető

Folyik a bajnokság… pillanatkép a BUSE csapatairól
A Bihari Hírlap Szitkó Róbert vezetőedzőt kérte arra, hogy foglalja össze a
BUSE ebben a szezonban elért legfontosabb eredményeit, illetve az utánpótlás csapatok teljesítményét.
Jelenleg is folyik a bajnokság minden csapatunk számára. Igaz, hogy a
Bozsik- programban szereplő csapataink még csak ezekben a hetekben
kezdték el a tavaszi szezont. Versenyeznek a számukra kiírt Bozsik-program fesztiváljain és tornáin. Emellett télen még a megyei futsal bajnokságban is részt vettek. Elsősorban Tihanyi Csaba feladata, hogy a kisebb
korosztályokban (U7, U9, U11) megszerettesse a focit a gyerekekkel, és
kineveljen futballista palántákat a BUSE számára.
Az U11 és az U13-as csapataink már tornarendszerben játszanak ugyancsak a Bozsik-program keretein belül. Csapataink minden rendezvényen
jól szerepelnek és reméljük, hogy az elkövetkező években minél több
tehetséges játékos nevelődik ki és marad is meg a BUSE számára és
valóban csak a kirívóan tehetséges gyermekek választják Debrecen
különböző utánpótlás csapatait.
Az U15-ös korosztály kimagaslik a megyei bajnokság déli csoportjának
küzdelmeiből, hiszen lenyűgöző eredményeket mutathatnak fel. Veretlenül, pontveszteség nélkül vezeti a csoportját és sok tehetséges fiatal
bontogatja szárnyait Kártik József és Nagy Róbert kezei alatt. A 13
mérkőzésen szerzett 140 rúgott és a 16 kapott gól is önmagáért beszél.
Az U18-ban és az U21-ben jelenleg a 4. pozíciót foglaljuk el, lehetne ez
jobb is mindkét korosztályban, de sajnos létszámhiánnyal küzdünk. A téli
szünetben sikerült néhány játékost ide vagy vissza csábítani, de még
mindig toboroznunk kell a megfelelő létszám eléréséhez.
A felnőtt csapat a bajnokság 5. helyén áll és mondhatni ez a realitás.
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Előttünk olyan csapatok állnak, akik lényegesen több pénzt tesznek bele a
labdarúgásba. A mi csapatunkat helybeli és környékbeli játékosok
alkotják, kiegészülve fiatal Futsal játékosokkal. Szeretnénk előre lépni
játékban, de ezt nehezíti, hogy a keretünket dolgozó emberek alkotják,
így azt mondhatom, elég sok problémával küzdünk. Ettől eltekintve nem
szeretnék panaszkodni, mert látok biztató jeleket az utánpótlásban, és ha
egy piramis épül, egyszer a tetején is öröm lesz dolgozni.

Labdarúgás Megye I. osztály
BUSE - legutóbbi eredmények
BUSE - Sárrétudvari KSE
BUSE - Derecskei LSE
Hajdúszoboszlói SE - BUSE
BUSE - Hosszúpályi SE

2-1
1-1
2-0
5-1

TABELLA
1. Sárrétudvari KSE
2. Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.
3. DEAC
4. Hajdúszoboszlói SE
5. BUSE
6. Balmazújvárosi PING-PONG

Hajdú-Bihar Megye női kézilabda
Berettyó MSE - Nádudvari ASK
Hajdúszoboszlói NKSE - Berettyó MSE
Berettyó MSE - DELKE SE
Berettyó MSE - Püspökladányi KE
Hajdúszoboszló ANKSE - Berettyó MSE

42p
39p
36p
34p
30p
28p

BMSE - legutóbbi eredmények
32 - 22
20 - 30
21 - 38
34 - 22
21 - 21

TABELLA
1. DELKE SE
2. Berettyó MSE
3. Téglás VSE
4. Hajdúszoboszló

18p
14p
12p
11p

