
Öt nagy jelentőségű
pályázatot nyújt be
az önkormányzat

Városnapi programok 

Kitüntetések a város napján

A város intézményeinek, tereinek fel-
újításait, fejlesztéseit meghatározó pá-
lyázatok benyújtásáról is döntöttek a 
19 napirendi ponttal megtartott május 
26-i képviselő-testületi ülésen.
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Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Május 23-án Báthory Gábor szobrának koszorúzásával, valamint az 
ünnepi képviselő-testületi üléssel kezdődtek a városnapi események. 
Ebben az évben tizenketten vehettek át városi kitüntetést.

Vetélkedők
a múzeumban

10

Lövészverseny
és szablyavívó

bemutató
A szablyavívással és régi ma-
gyar kardokkal is megismer-
kedhettek a Bihari Lövészklub 
város napjához kapcsolódó ver-
senyén.

A város napja alkalmából 12 színes oldalon
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A város intézményeinek, tereinek felújítá-
sait, fejlesztéseit meghatározó pályázatok 
benyújtásáról is döntöttek a 19 napirendi 
ponttal megtartott május 26-i képviselő-tes-
tületi ülésen.
Az ülés elején a polgármester egy, az építési enge-
délyek számának alakulásáról szóló tájékoztatásra 
hívta fel a figyelmet. E szerint 2014-ben 88, 2015-
ben 125, 2016-ban május végéig pedig 84 enge-
délyt adtak ki. Ez azt mutatja, hogy az országos 
tendenciával összhangban Berettyóújfaluban is nő 
az új lakások száma.
Tárgyaltak a képviselők a Hajdúkerületi és Bihari 
Víziközmű Szolgáltató Zrt. elmúlt évi beszámo-
lójáról és 2016-os üzleti tervéről. Bondár Sándor 
elnökségi tag ezzel kapcsolatban 
a várost érintő részletekről szólt. 
Azt mondta, a költségtakarékos-
ságnak és az időjárásnak köszön-
hetően a társaság eredménnyel 
zárta az elmúlt évet. Berettyóúj-
falu esetében azonban 10 milliós 
árbevétel növekedés mellett is keletkezett vesz-
teség, de ezt a 2016-ra vonatkozó üzleti terv és 
az önkormányzattal kötött új bérleti szerződés 
már korrigálni fogja. A fejlesztések között emlí-
tette a Táncsics téren üzembe állított új, korszerű 
biofiltert. Szivacsdugós mosatással a teljes háló-
zat negyedét, mintegy 18 kilométert tisztítottak 
meg – tette hozzá.
Nem csak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok elmúlt évi ellátásáról, hanem a készítők 
szándéka szerint a gyermekkorú lakosság helyze-
téről is átfogó képet ad a most tárgyalt beszámoló. 
Kovács Lászlóné igazgatási irodavezető úgy fo-
galmazott, az volt a céljuk, hogy a képviselők több 
információt, adatot kapjanak a gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról.
Az óvodák csoportlétszámát érintő alapító okirat 
módosításáról szóló napirend kapcsán elhangzott, 
a következő nevelési évben az átlagos csoportlét-
szám 22 lesz és várhatóan a maximális 25 főt sem 
lépik túl egyik tagintézményben sem. 
A városi háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi 
és védőnői körzeteket ezentúl egy rendeletben 
szabályozza az önkormányzat. Az alapellátások 
körzeteinek meghatározására vonatkozó rende-
let-tervezetről Porkolábné Áros Mónika intéz-
ményi ügyintéző elmondta, a területi beosztások 
a korábbihoz képest csak pontosítást tartalmaz-

nak, valamint az új közterületek kerültek be. 
Döntés született arról is, hogy a kóbor ebek be-
fogására a pályázatot benyújtó Kádár Vitéz Vá-
rosvédő, Fejlesztő és Kulturális Egyesülettel köt 
egy éves időtartamra szerződést az önkormányzat.
Támogatták a képviselők, hogy a közösségi szin-
ten irányított városi, helyi fejlesztések megvaló-
sítása érdekében létrejövő helyi akciócsoporthoz 
csatlakozzon az önkormányzat. 
Bónácz János ezzel kapcsolatban 
azt mondta, az így megalakult 
helyi közösségek elsősorban a 
kultúra és a közösségépítés terén 
tervezhetnek fejlesztéseket. Az 
alpolgármester hozzátette, Berettyóújfalu eseté-
ben a maximálisan felhasználható forrás 500 mil-
lió Ft.
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok-
ról, illetve azok hasznosításáról szóló tájékozta-
tó is volt napirenden. A 16 oldalas dokumentum 

táblázatokban foglalja össze az 
1106 ingatlan jelenlegi helyzetét. 
Muraközi István polgármester ez-
zel kapcsolatban arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a jövőben a hasz-
nosítással kell foglalkozni, mert 
a bérbeadásból komoly bevétele 

származhat az önkormányzatnak. Az is elhangzott, 
hogy a különböző ingatlanok esetében egységes 
díjszabásra kell törekedni.
Határoztak arról is, hogy a Berettyó-parton, a 
„Nagy fa” környezetében alakítanak ki zöld pihe-
nőpontot. 
A képviselő-testületi ülésen öt napirend a Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program pályázati felhívá-
saira benyújtandó projektekről szólt. A hozzászólá-
sokban több kritikai észrevétel hangzott el, melyek 
arra vonatkoztak, hogy a képviselők nem lettek 
bevonva az előkészítő és tervezési fázisokban, és 
esetleges észrevételeiket nem tudták jelezni. Szán-
tai László írásos véleményében még azt kifogásol-
ta, hogy a „Zöld város kialakítása” című pályázat 
kizárólag a városközpont fejlődé-
sét szolgálja és meglátása szerint 
figyelmen kívül hagyja a kevésbé 
központi fekvésű településrészek 
fejlesztésének szükségességét. 
Nagy Sándor képviselő szerint 
a most benyújtandó öt pályázat 
kevésbé helyez hangsúlyt a gazdaságélénkítésre, 
munkahelyteremtésre. Erre reagálva a polgármes-
ter arra hívta fel a figyelmet, hogy a települések 
számára kiírt fejlesztési programok meghatározzák 
a fejlesztési lehetőségeket. Véleménye szerint a 
vállalkozások által teremtett munkahelyek száma 

más forrásokból növekedhetnek, erre a célra az 
uniós források 60 %-át különítette el a kormány-
zat. Az önkormányzat megfelelő körülményeket 
tud teremteni ipari park létesítésével, vonzó tu-
risztikai beruházásokkal, vagy az ugyancsak be-
nyújtásra váró, a fürdőhöz kapcsolódó gyógyászati 
célú fejlesztéssel. Gyula Ferencné képviselő úgy 
fogalmazott, a városban korábban megvalósult 

beruházások mindegyike idősze-
rű, szükséges és indokolt volt, és 
szolgálta a térség megtartó erejét. 
A gazdasági környezet azonban 
ezzel ellentétesen hat, a fiatalo-
kat munkahely hiányában nem 

tudjuk megtartani. Felhívta a figyelmet arra, hogy 
ha ezeket a pályázatokat is elmulasztjuk, akkor a 
városkép, a vonzerő minimálisra csökken. A „Zöld 
város kialakítása” című projekt keretében, 700 mil-
lió Ft támogatásból megvalósulna három lakótelep 
(Bessenyei, József Attila, Bajcsy-Zsilinszky), a 
Vörösmarty tér és a Népliget parkjainak, zöldfelü-
leteinek, útjainak megújítása.  Megtörténne a sport-
csarnok épületének energiahatékonysági fejleszté-
se, nyílászáró cseréje és eszközök beszerzése is. 
A jelenlévő képviselők valamennyien támogatták 
a pályázat benyújtását, akárcsak a következő elő-
terjesztésekben szereplő projekteket. Így a felnőtt 
háziorvosi rendelő felújítására és átalakítására 100 
millió Ft, a Székhely Óvoda új épületére, valamint 
az Eszterlánc és a Széchenyi Tagóvoda energeti-
kai korszerűsítésére 300 millió Ft, önkormányzati 
tulajdonú épületek energiahatékonysági fejleszté-
sére, mely elsősorban a városháza épületét jelenti 
300 millió Ft, az északi ipari park létesítésére, és 
a meglévő ipari park elérhetőségének javítására, 
útfelújításra 600 millió Ft keretösszegben nyújt 
be pályázatot az önkormányzat. Utóbbi esetében 
Hagymási Gyula képviselő a pályázat belső ará-
nyával nem értett egyet. Szerinte az új ipari park 
kialakítása mellett túl magas összegből valósulna 
meg olyan utak felújítása, újjáépítése, melyek je-
lenleg sem rossz állapotúak.
Ugyancsak hosszas tárgyalást követően öt igen 

és négy tartózkodás mellett hoz-
zájárultak a képviselők, hogy a 
Diószegi Kis István Református 
Általános Iskola az önkormány-
zat Kálvin tér 5. szám alatti épü-
letében két helyiséget térítésmen-
tesen tanterem céljára használjon. 

A testületi ülés végén képviselői felvetésre szóba 
kerültek az óvodák körüli parkolási problémák, 
legfőképpen az alacsony számuk. Elhangzott, a 
lehetőségeket vizsgálják, hogy milyen módon le-
hetne megoldani és szabályossá tenni a megállást 
gépkocsival.

Öt nagy jelentőségű pályázatot 
nyújt be az önkormányzat
- Testületi ülés május végén -
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Lépjen be vállalkozásával a digitalizáció világába! 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2016. jú-
nius 22-én rendezi meg a Modern Vállalkozások 
Programja – Vállalkozz digitálisan! információs 
napot Berettyóújfaluban a Nadányi Zoltán Mű-
velődési Központban. A konferenciával és kiállí-
tással egybekötött információs program lehetősé-
get teremt a mikro-kis és középvállalkozásoknak 
arra, hogy elsajátítják a naprakész üzleti info-
kommunikációs technológiákat (IKT), megismer-
kedjenek a munkájukhoz szükséges informatikai 
eszközökkel, melyek elengedhetetlenek egy 21. 
századi vállalkozás sikerességéhez. 

További információk és jelentkezés:
www.vallalkozzdigitalisan.hu
Hajdú-Bihar megyei IKT tanácsadók:
Kun György (06-30/244-5002) 
 kun.gyorgy@ginop-mkik.hu
Nemes Péter (0620/263-6486) 
 nemes.peter@ginop-mkik.hu
Projekt azonosítója: GINOP-3.2.1-15-2015-00001
Konzorciumi tagok: Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (konzorciumvezető)
Informatika a Társadalomért Egyesület
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

K.Zs.

A Berettyóújfalui Járásbíróság történetét bemu-
tató könyv készül. Várjuk azon olvasók jelent-
kezését, akik a berettyóújfalui igazságszolgál-
tatáshoz köthető emléktárgyat, emlékiratot, 
fény kép felvételt, egyéb régi iratot őriznek. Vár-
juk továbbá e témakörben esetleges beszámoló-
ikat, visszaemlékezéseiket is.
Jelentkezés: Berettyóújfalui Járásbíróság Elnö-
ki Irodája 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 33. 
Tel.: 54/402-009

Debreceni Törvényszék

FELHÍVÁS

A jövőben a hasznosítás-
sal kell foglalkozni, mert 
a bérbeadásból komoly 
bevétele származhat az 
önkormányzatnak.

A Berettyó-parton, a 
„Nagy fa” környezeté-
ben alakítanak ki zöld 
pihenőpontot.

Ha ezeket a pályázatokat 
is elmulasztjuk, akkor a 
városkép, a vonz erő mi-
nimálisra csökken.
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Első alkalommal rendezték meg a Bihar-
Sárrét Turisztikai Fórumot a Berettyó 
Kulturális Központ Tourinform Irodájá-
nak szervezésében.  A lebonyolításban részt 
vett a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, valamint a Bihar-Sárrét Vi-
dékfejlesztési Egyesület.
A bihari és sárréti önkormányzatoknak és a térség-
ben működő turisztikai vállalkozások képviselői 
számára az aktualitásokkal kapcsolatos tájékozta-
táson túl hasznos előadások hangzottak el. 
A Berettyóújfalui Tourinform Iroda tevékenysé-
geiről, valamint a Budapesti és Debreceni Uta-
zási Kiállításon való megjelenés tapasztalatairól 
Mocsnik Tamás irodavezető tartott beszámolót.
Kiss Gáborné a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési 
Egyesület munkaszervezet vezetője a LEADER 
aktualitások címmel megtartott előadásában az 

ágazatot támogató pályázati lehetőségekről szólt.
A turisztikához kapcsolódó előadások nemzetközi 
kitekintést és jó példákat is szemléltettek a hall-
gatóságnak. Tóth Edina, a Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi ügyek 
osztályvezetője a Enterprise Europe Network 
szolgáltatásokkal  létrejövő határ menti turisztikai 
együttműködésről szólt.
Király Csaba nagyváradi utazásszervező a hatá-
rokon átnyúló turisztikai szolgáltatásokhoz kap-
csolódó előadásában a gyakorlati tapasztalatokat 
emelte ki.
A fórumot Muraközi István polgármestere nyitotta 
meg. Szavai szerint a települések számára hatal-
mas lehetőséget jelenthet a turisztika és fontos, 
hogy a következő időszakban az egyre fejlődő 
ágazatban jobban szerepeljünk. Ehhez jelenthet-
nek nagy segítséget a turisztikai beruházásokat 
támogató pályázatok, illetve a Tourinform Iroda 

közreműködésével létrejövő együttműködés a vál-
lalkozások és önkormányzatok között.
A Bihari térség turizmusának lehetőségeiről 
Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 
alelnöke tartott tájékoztatást. A szervezők sikeres-
nek ítélték a Bihar-Sárrét Turisztikai Fórumot és a 
következő évben is szeretnék újra megszervezni, 
kiegészítve a nagyváradi turisztikai vállalkozók 
üzleti találkozójával is. 

K.Zs.

Bihar-Sárrét turisztikai fórum
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2016. május 20-án 17. 
alkalommal került meg-
rendezésre a 2. osztá-
lyos tanulók komplex 
versenye, magyar, kör-
nyezetismeret és mate-
matika tantárgyakból. 
Az esemény a Zsákai Köl-
csey Ferenc Általános Is-
kola alapítványa, a Zsákai 
Általános Iskoláért Alapít-
vány, Zsáka Nagyközségi 
Önkormányzat és a KLIK 
Berettyóújfalui Tankerület 
együttműködésével jött 
létre. A verseny majdnem 
két évtizedes múltra tekint 
vissza, melyet Kapornai 
Judit a KLIK Berettyóúj-

falui Tankerületének igaz-
gatója nyitott meg, Petrucz 
Jánosné intézményvezető 
köszöntője után. A megye 
13 iskolájából 71 tanuló 
jelentkezett: magyarból 
28, matematikából 23, kör-
nyezetismeretből 20 gyer-
mek. A benevezett diákok 
egyénileg versenyeztek az 
általuk választott tantár-
gyakból, de az értékelés az 
iskolák összteljesítményére 
is kiterjedt, ha mindegyik 
tárgyból indítottak verseny-
zőt. A megérdemelt jutal-
makat, okleveleket a zsűri 
elnöke, Kapornai Judit adta 
át a büszke győzteseknek.

Berettyóújfalu életében a május és június 
több ünnepi alkalmat hordoznak, mint az 
év többi időszaka. Ezen alkalmak közül pe-
dig több is szorosan kötődik gyermekeink, 
valamint az őket nevelők, tanítók, képzők 
tevékenységéhez. Természetszerűleg – 
mint bárhol az országban – ez a számadá-
sok ideje. Tanév végi osztályozás, vizsgák, 
érettségi, és persze a ballagások, tanévzá-
rók időszaka. Ilyenkor mindenki számot ad 
az elmúlt évben végzett munkájáról, és ez 
az elismerések időszaka is. 
A Berettyóújfaluban működő köznevelési 
és szakképző intézmények, művészeti isko-
lák – legyenek azok önkormányzati, állami, 
egyházi vagy alapítványi fenntartásban – 
mind a mi gyermekeinkért dolgoznak, és 
javarészt Berettyóújfaluból kerülnek ki az 
óvónők, tanítók és tanárok, szakoktatók, 
nevelők, és mindazok a munkatársak, akik 
az intézményekben folyó munka méltó kö-
rülményeinek biztosításán fáradoznak. Így 
Berettyóújfalu polgármesterként az önkor-
mányzat, és a város valamennyi polgára 
köszönetét fejezem ki mindannyiuknak. 
Május 23-án a város napja alkalmat ad arra, 
hogy többek között a pedagógia munka te-

rén maradandót, erőn feletti teljesítményt 
nyújtók munkáját elismerjük a Fehér Ist-
vánné-díj kitüntetéssel. De ez nem jeleni 
azt, hogy csupán az a néhány személy érde-
mel elismerést. Hisz gyermekeink eredmé-
nyei teljes tantestületek, sokszor észrevétle-
nül is nagyot alkotó pedagógusegyéniségek 
munkáját tükrözi.
Ugyancsak hagyománynak tekinthető júni-
us első hetében a legek köszöntése. Ekkor 
szembesülünk azzal, hogy micsoda tudás és 
tapasztalat tud felhalmozódni és valódi ér-
tékké érni egy-egy tizenéves gyermekben. 
Ahhoz, hogy ez felszínre kerülhessen, az ő 
egyedi tehetségük az Önök, őket nevelők-
tanítók áldozatvállalása nélkül elképzelhe-
tetlen lenne. Így az ő elismerésük az Önök 
igazi kitüntetése.
Kívánom, hogy a következő évben-években 
is legalább ilyen eredmények igazolják azt, 
amit nem üres frázisként szoktunk büszkén 
hirdetni, miszerint Berettyóújfalu igazi is-
kolaváros, bölcsődétől a felnőttképzésig 
meghatározó szereplő az ország térképén.
Ehhez kívánok Önöknek sok örömet, 
egészséget, erőt és kitartást!

Muraközi István polgármester

Május 11-én kezdte meg a Parlament a 2017-es költségvetés tár-
gyalását, mely az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetése 
lesz – jelentette ki május 12-i sajtótájékoztatóján Dr. Vitányi István. 
Az országgyűlési képviselő a költségvetés egyik legjelentősebb lé-
péseként említette, hogy csökken a legfontosabb élelmiszerek áfája, 
a sertéshús után a nyers tej, tojás, baromfihús áfája is öt százalékra 
csökken. Folytatódik a családbarát politika is: tovább emelkedik a 
családi adókedvezmény összege a kétgyermekes családoknál - je-
lezte. Ez 60 ezer forintot jelent családonként. A képviselő sikeres-
nek értékelte a CSOK program kedvezményeit is, mint mondta, már 
Berettyóújfaluban is emelkedett az építési engedélyek száma. Ma-
rad Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadó kulcsa 15 
százalék - folytatta a képviselő -, majd elmondta 2017-ben kibővül 
az életpályaprogramokban résztvevők köre: a rendvédelmi dolgo-
zók előtt is megnyílik ez a lehetőség - közölte a Fidesz politikusa, 
hozzátéve, hogy mások mellett, a felsőoktatásban dolgozók, a pe-
dagógusok és az adóhivatali foglalkoztatottak 
fizetése is emelkedik majd. 
A képviselő megemlítette, hogy emellett 
folytatódik az államadósság folyamatos csök-
kentése, az infláció mértéke pedig várhatóan 
továbbra is alacsony marad. Vitányi István 
szólt arról is, hogy az éttermi és az internet 
szolgáltatások áfája, 18 százalékra csökken, 
2018-ban pedig 5 százalékra is mérséklődhet 
a forgalmi adó.                                        K.Zs.

Másodikosok komplex versenye

Tisztelt Pedagógusok! Az adócsökkentés és az otthonterem-
tés költségvetése lesz a 2017-es

Térségfejlesztési lehetőségek Hajdú-Bihar me-
gyében címmel szakmai napot rendezett Berety-
tyóújfaluban a megyei iroda a Berettyó Kul-
turális Központtal közösen. A Nadányi Zoltán 
Városi Művelődési Házban 2016. május 19-én a 
forrásbővítési lehetőségekről és a területfejlesz-
téssel összehangolt közösségépítésről szervezett 
tanácskozáson mintegy ötvenen vettek részt a 
megye közművelődési intézményeinek és az iro-
da partnerszervezeteinek képviseletében.
A vendégeket a házigazdák nevében Bónácz Já-
nos, Berettyóújfalu alpolgármestere köszöntötte, 
aki kiemelte: a bihari település sokat profitált az 
Európai Uniós forrásokból. Angyal László te-
rületi koordinátor, aki a rendezvény moderátori 
tisztjét is ellátta, ismertette a „Cselekvő közössé-
gek” programot, amely, mint fogalmazott, „a kö-
zösségi alapon történő érzékenyítésre készít fel” 
és számos ponton mutat közösséget a szakmai 
nap tárgyalt témáival. A Hajdú-Biharban várható 

Európai Uniós felhívásokról Korbeák György, 
a megyei fejlesztési ügynökség ügyvezető igaz-
gatója tartott előadást. Azt mondta fontos ered-
mény, hogy az ügynökség a civil szervezetekkel 
külön is foglalkozik, munkájukat pályázatok fi-
gyelésével, beadásával támogatja. Kiss Gáborné, 
a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület mun-
kaszervezet vezetője az egyesület történetéről és 
munkájáról szólva a Leader Helyi Akció Csopor-
tokról beszélt.
Érték és identitás – Jó gyakorlatok Biharból cím-
mel Kállai Irén, a Berettyó Kulturális Központ 
igazgatója adott élvezetes beszámolót a „Mint(a) 
nagymamánál” és a „Furtai Értéktarisznya” prog-
ramokról, amelyek számos intézmény összefogá-
sával valósultak meg  A Térségi Kerekasztal el-
nevezésű helyi rendezvénysorozat tapasztalatait 
Kolozsvári István osztotta meg a résztvevőkkel. 
A szakmai nap műhelybeszélgetéssel zárult. 

R. Simor Katalin

Térségfejlesztés és közösségi művelődés
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Május 23-án Báthory Gábor szobrának 
koszorúzásával, valamint az ünnepi képvi-
selő-testületi üléssel kezdődtek a városnapi 
események. Ebben az évben tizenketten ve-
hettek át városi kitüntetést.
A Báthory-szobornál egybegyűlteket a Bakator 
Zenekar fogadta hajdúsági muzsikával, mellyel 
a fejedelem 408 évvel ezelőtti hajdútelepítésére 
emlékeztek. Ezzel a Bocskai István által elkez-
dett, és fejedelemutódai által is folytatott politika 
eredményeként alakulhattak ki azok a hajdúha-
gyományok, melyek a hét nagy hajdúváros mellett 
sajátosan tetten érhetők az egykori bihari hajdúte-
lepeken is.
Az ünnepi képviselő-testületi ülés elsőként kö-
szöntő Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő 
is ezeket a tradíciókat emelte ki: négy évszázad 
óta Berettyóújfalu megkerülhetetlen központi te-
lepülése a térségnek. Ugyancsak a város térség-
szervező erejét emelte ki Pajna Zoltán, a megyei 
önkormányzat közgyűlésének elnöke, aki a nagy 
ívű beruházások, fejlesztések eredményeinek ki-
teljesítését jelölte meg egyik legfontosabb célul. 
Az anyagi előnyöket közösségi erényekké kell ala-
kítani, hogy azok hasznát mind többen megérez-
hessék. A közösségi szerepvállalásban jeleskedők 
pedig mindig jó példát állítanak mások elé. Jelen 
volt a rendezvényen testvérvárosunk, Margitta 
polgármestere is, aki a két város előtt álló közös 
programok, pályázatok ismertetésével fejezte ki 
abbéli reményét, hogy a június 5-i romániai ön-
kormányzati választások után is lesz lehetőségük 
folytatni a közös munkát.
Muraközi István polgármester ünnepi beszédében 
a városi közösség életét, a mindennapokban gyö-
kerező, de azokon jócskán túlmutató összefüggé-
seket világította meg, hangsúlyozva a lokálpatrio-
tizmus, a szülőváros, a felnevelő, illetve befogadó 
környezet iránti elkötelezettséget, ragaszkodást. 
„És ha itthon maradtunk, igyekszünk tenni is. A 
gyermek- és ifjúkori kalandok és tanulási folya-
matokból sokszor észrevétlenül okulva és merítve 
próbáljuk a magunk boldogulását és gyarapodá-
sát előremozdítani. Kamatoztatni mindazt, amit 
szüleinktől, tanárainktól megtanultunk. Amit test-
véreinkkel, barátainkkal közösen megtapasztalva 
elsajátítottunk. És ha akarjuk, ha nem ezzel hatunk 

a környezetünkre is. Míg aztán mi is felnőttek, szü-
lők, munkatársak, esetenként éppen tanárok vagy 
mesterek leszünk. Tanítunk, átadunk, hatással va-
gyunk. Ebben a kölcsönösségek együtthatásában 
mozgó körforgásban éljük le az életünket.” Mind-
ez pedig független attól, hogy ki hol, mekkora te-
lepülésen, közösségben él. 
A város rég- és közelmúltja kapcsán kiemelte, 
hogy Berettyóújfalu, az elődtelepülések, valamint 
az 1970 óta város részét képező, de máig sajátosan 
jellegzetes, önálló identitással rendelkező Berety-
tyószentmárton az évszázadok során uradalmak 
székhelye, mezőváros, bihari hajdútelep és nagy-
község is volt. Szentmárton Mátyás király révén 
fontos vámszedőhely, Újfalu a trianoni döntés után 
megyeszékhely, több ízben pedig járási központ. 
1979-ben mindezeket a hagyományokat egyesítve 
vált a mai értelemben is városi jogállásúvá. Azóta 
a mindenkori berettyóújfalui polgároknak nem le-
het más célja - a város vezetőinek pedig feladata 
-, hogy ezt a nagy egységet úgy erősítse, hogy az 
egyedi értékek, a szellemi és anyagi értelemben 
vett gazdagság ne csorbuljon, sőt egyre gyarapod-
jon. Mindenki másra büszke abból, amit elért, de 
még fontosabb, hogy a magunké mellett a máséra, 
egymáséra is büszkék legyünk. Abból részesüljünk 
és másokat is részesítsünk.”
Ebben az összefüggésben pedig évről évre vannak, 
akik saját idejüket, erejüket, anyagi javaikat ké-
pesek és hajlandók másokért, a közösségért adni. 
Az ő elismerésüknek is alkalma a város napja. 
Ebben az évben elsőként került átadásra a Csorba 
György-díj kitüntetés, amelyet a gazdasági-vállal-
kozói szféra kimagasló tagjai számára alapított a 
képviselő-testület.
Az egyéni eredmények összeadódásából elért 
közösségi eredmények pedig sosem tekinthetők 
véglegesnek. A város előtt mindig újabb és újabb 
feladatok állnak. A jövőbeni beruházások – a fel-
nőtt háziorvosi rendelő, a városi sportcsarnok fel-
újítása, a zsinagóga műemlék épületének sokak 
által rég áhított, közösségi célú helyreállítása, a 
város zöld felületeinek, közösségi tereinek, civil 
szervezeteink részére átadott épületeink korsze-
rűsítése, valamint egyik legnagyobb kincsünk, az 
alattunk lévő termálvíz gyógyászati hasznosítása 
– mind olyan célok, „melyekkel tartozunk az elő-
deinknek, jót teszünk magunknak, és megalapoz-

zuk az utódoknak szánt örökséget is” – emelte ki 
a polgármester, majd a következőt hangsúlyozta: 
„Egy város napján nem csak emlékezünk, terve-
ket ismertetünk, egyéni és csoportos elismeréseket 
adunk és veszünk át, hanem ezek által üzenünk is. 
Mi, akik most itt vagyunk, azoknak, akik közülünk 
valók, de nem lehetnek velünk. És üzenünk mások-
nak, hátha tudunk példával szolgálni, vagy éppen 
egy-egy útbaigazító, segítő véleményt serkenteni. 
Magunkról nyilatkozni pedig csak a magunké-
val illik. Ezért … a sok beszéd végeztével álljon 
itt valaki, aki számunkra bölcsebb a bölcseknél. 
Erélyi Gábor patrióta gondolatai vezessenek to-
vább mindannyiunkat, legalább a következő vá-
rosnapig: Mert mi a hazaszeretet? Nem beszéd, 
nem prédikáció, hanem megismerés és cselekvés. 
A nagyvilágot szóban könnyű magasztalni, de aki 
túlnéz szűkebb hazáján, aki nem tud beilleszkedni 
a környezetébe, az rendszerint más hazarészt vagy 
világrészt sem tudna szeretni. Az ember folyton tá-
guló, spirális körökből szervesen építi fel a maga 
világát, s ha valahol megszakad a folyamat, az 
egész semmit sem ér. Vagyis aki nem jó lokálpat-
rióta, az nem jó patriótának sem. Mert az ember a 
lábát csak szilárd talajon tudja megvetni. Márpe-
dig a szilárd talaj rétegei a család, a baráti kör, 
a munkahelyi közösség, a környezet hagyománya, 
szokásrendje. Aki ezeket lebecsüli, miközben lát-
szólag magasabb értékekre függeszti a szemét, az 
becsapja önmagát: nem tudna más értékeket sem 
becsülni.” 
Berettyóújfaluban a városnapi rendezvények ha-
gyományos elemévé vált, hogy az elmúlt évi ese-
mények, eredmények ismertetése képi és hang 
formában is megjelenik. 2015 végén többek között 
a városmarketing szempontjából is jelentős válto-
zások kezdődtek, melynek eredményeként Berety-
tyóújfalu méltó módon tudott bemutatkozni előbb 
a budapesti, majd a debreceni utazás-kiállításokon. 
Ezen alkalmakra készítettek a Berettyó Kulturá-
lis Központ munkatársai egy városimázs-filmet, 
melynek berettyóújfalui nyilvános vetítésére most 
került sor első ízben. Ezt követően Hanics Katalin, 
a városi zeneiskola művésztanára – ugyancsak az 
ünnepi alkalomra hangolódva – Debussy A boldog 
sziget című zongoradarabját adta elő, majd Mura-
közi István polgármester és Bónácz János alpol-
gármester átadták az ez évi kitüntetéseket. –i –n

KUN JÓZSEF – Báthory Gábor-díj 
Kun József hosszú, kitartó tanulóévek után, több 
cégnél is gyarapított tapasztalattal 1978-ban került 
az egészségügybe: ekkor pályázta meg a Hajdú-Bi-
har Megyei Kenézy Gyula Kórház gazdasági osz-
tályvezetői állását. Ezen az új területen szerencsé-
re nagyszerű vezetőkkel találkozott, akik a kórház 
életét döntően befolyásoló programok felügyeletét 
bízták rá. 1985-ben Kiváló Munkáért kitüntetést 
kapott az akkori Egészségügyi Minisztertől. A Be-
rettyóújfalui Területi Kórház gazdasági igazgató-
ja lett 1991-ben. Az itt eltöltött évek alatt lényegi 
változásokat sikerült elérnie. Közben egészségügyi 
menedzseri másoddiplomát szerzett a Közgazdasá-
gi Egyetemen. Kórházunkban végzett munkájáért a 
Városi Önkormányzattól 1995-ben Kiváló Dolgozó 

kitüntetést kapott, majd 1998-ban a Népjóléti Mi-
niszter Pro Sanitate kitüntetéssel jutalmazta. 2000. 
január 1-től 2001 májusáig ismét a Kenézy Gyula 
Kórházban dolgozott gazdasági igazgatóként, de a 
szíve és a lehetőség, hogy nagy ívű terveit megvaló-
síthatja, ismét Berettyóújfaluba csábították. A Város 
Önkormányzata őt nevezi ki az intézmény főigazga-
tójává. Ezt a posztot 2005. júliusában történt nyug-
díjba vonulásáig töltötte be. A kórházban eltöltött 
második ciklusra már rányomta bélyegét az egyre 
csökkenő mozgástér, azonban vezetőként, gazda-
sági-pénzügyi szakemberként a folyamatos megol-
dáskeresés révén sikerült az intézményt egy stabil és 
fenntartható pályára állítani. Ezt követően is szakér-
tői feladatokat látott el, részt vett nagy intézmények 
átvilágításában, válságmenedzselésében. 2010-ben 
a Gróf Tisza István Kórház akkor újonnan kineve-

zett főigazgatónak is felajánlotta aki  felkérte gaz-
dasági igazgatónak. Az azóta eltelt közel hat évben 
maximálisan kivette részét a Kórház életéből. Ma-
gánéleti tragédiája ellenére a hibátlanul megoldott 
állami átadásban, a nagy volumenű Uniós projektek 
lebonyolításában, és elszámolásában, a mindennapi 
élet gazdasági alapjainak megteremtésével múlha-
tatlan érdemeket szerzett. És megtette azt, amit nem 
sok vezetőnek van ereje, tartása meglépni: leendő 
utódját maga mellé vette, az általános mellett a spe-
ciális, csak erre a Kórházra jellemző problémákat, 
megoldásokat megismertette vele, majd hátrébb lép-
ve, a gazdasági igazgatói posztot átadta, maga pedig 
további háttértevékenységet vállalva ma is szolgálja 
a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházat. 
(Kun József halaszthatatlan, külföldi családi elfoglalt-
sága miatt nem tudta személyesen átvenni a kitüntetést)

„Ha itthon maradtunk, igyekszünk tenni is”

Ünnepi képviselő-testületi ülés 
és kitüntetések a város napján

A VÁROS NAPJA
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DR. SZÉNÁSI GYÖRGY – Fráter László-díj 
1976-ban végzett az Orvostudományi Egyetemen, általános or-
vos szakon. 1976. október 1-jétől (megszakítás nélkül, jelenleg 
is) a berettyóújfalui Területi, majd Gróf Tisza István Kórház 
munkatársa. 2005. október 17-én főorvosi előléptetésben ré-
szesült, ezzel egy időben az onkológiai gondozó nőgyógyásza-
ti feladatainak ellátásával is megbízta az intézmény vezetősé-
ge. 2007. április 1-jétől a Transzfúziós Osztály osztályvetető 
főorvosi tisztségét tölti be. Sokat tesz a vérellátás társadalma-
sításáért, mely érdekében a Magyar Vöröskereszt munkatár-

saival szoros együttműködésben tevékenykedik. 2008. április 
21-től kapott megbízást a csontritkulás szakrendelés vezetésé-
re és szakmai felügyeletére. Emberi, közösségi tevékenysége 
kimagasló, a Magyar Orvosi Kamara tagja, illetve a Magyar 
Rákellenes Liga területi alapszervezetének elnöke. 
Szakterületeit nem csupán a kórház, illetve a szakrendelő falai 
között látja el kiválóan. Mindent megtesz azért, hogy a ke-
zelési módok, leginkább pedig a megelőzés lehetőségei mi-
nél gyorsabban, hatékonyabban jussanak el mind többekhez. 
Klubok, ismeretterjesztő előadások szervezésével hozzájárul a 
felelős, tudatos táradalom és helyi közösség erősítéséhez.

Aranyiné Csalánosi Csilla 1989 óta az akkori 3. Sz. Általános 
Iskola, majd Széchenyi István Tagiskola tanítója. Tanítói ké-
pesítéssel került az iskolába, majd ének-zene, illetve magyar 
nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett. A fenti 
képesítések megszerzésével figyelembe vette az iskola sza-
kos ellátottságának biztosítását. Szakmai sikereit elsősorban 
helyesíró, valamint vers- és prózamondó versenyeken ért el 
tanulóival. Nagy energiát fordít a tanulók beszédfejlesztésére, 
anyanyelvi ápolására. Minden évben sikeresen vesznek részt a 
Kazinczy szép magyar beszéd versenyen, a 2013/14-es tanév-
ben ez országos 1. helyezést és különdíjat, ebben a tanévben 
pedig Arany jelvényt jelentett. A Lotz János Szövegértési és 
Helyesíró Versenyen a 2012/13-as tanévben megyei 1. helye-
zett és az országos első 10-ben végzett tanulója. Több ízben 

meghívást kaptak alsós, később felsős csoportjai a Barátunk, a 
könyv megyei olvasónapló pályázatok díjkiosztó ünnepségére. 
Jelentős érdemeket szerez a gyermekek érzelmi nevelésében 
nemcsak az anyanyelvi fejlesztés területén, hanem az iskolai 
és a városi ünnepségek szervezése révén is. Mindannyiunk 
számára emlékezetessé tudja tenni ezeket a napokat, már azzal 
is, ahogyan a tanulókat motiválni tudja az eseményekre való 
felkészülés során, amely záloga a gyermekek kiváló helytállá-
sának. Minden rendezvényét áthatja a pedagógus zenei, anya-
nyelvi, szépkiejtési rátermettsége. Az iskolán kívüli tevékeny-
ségei közül Berettyóújfalu város lakosságának is emlékezetes 
élményt nyújtanak szavalatai és felolvasásai a Sinka István 
Könyvtárban és a Bihari Múzeumban egyaránt.

Berzáné Rákosi Márta emberformáló hitvallását a szülői példá-
ból merítette, akik mindkét lányukat a pedagógus pályára ori-
entálták. Az érettségit követően hivatását Gáborjánban kezdte 
orosztanárként. 
Közben 1975-től a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola levelező 
tagozatán, orosz-pedagógia szakon végezte tanulmányait. Eb-
ben az időben szakmai életútjának következő hosszú, ugyan-
akkor meghatározó szakasza a Hajdú-Bihar megyei Tanács 
berettyóújfalui Arany János Nevelőotthonához kötötte. Már 
családanyaként, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Böl-
csészet-tudományi karán német szakos nyelvtanári diplomát 
szerzett 1998-ban. A nehezen nevelhető gyermekek körében 
szerzett tapasztalatait, egyéni problémamegoldó képességét és 
a német nyelvtudását 1995. augusztus 15-től kezdve a Brózik 
Dezső Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző 

Intézetben kamatoztatta először beosztott pedagógusként, majd 
igazgató-helyettesként. 2005 májusában közoktatás vezetői 
szakvizsgát tett, majd megpályázta és elnyerte egykori alma 
matere, a Széchenyi István Általános Iskola igazgatói állását. 
Szívügyének tekintette városunkban elfoglalt tradicionális 
helyének megerősítését. Egyéniségére jellemző igényességét 
sikerült átültetnie a kollégái és tanulói közösségébe is. Az is-
kolaépület komplex, nagy felújításának igazi szakmai irányító-
jaként, egy otthonos, színes, barátságos élettér kialakításában 
vett részt, odafigyelve a tartalmi fejlesztésekre is. 2007-ben a 
József Attila Általános Iskolához való integrálás folyamatát 
áldozatos, konstruktív munkával, pozitív hozzáállással koor-
dinálta, mint tagintézmény-vezető. A több mint egy évtizedes 
vezetői munkája elismerése, hogy az iskolaválasztók körében 
újra népszerűvé vált a Széchenyi István Tagiskola.

CSARKÓ ZSOLT – Csorba György-díj 
Csarkó Zsolt 2011-ben alapította a rakománykezeléssel foglal-
kozó Csarkó Logisztikai Kft.-t, melynek azóta is ügyvezetője. 
A tizenöt, esetenként még több főt foglalkoztató vállalkozás 
munkáját megbízhatóan és eredményesen, parterei megelége-
désére végzi. Kialakított telephelye, a munkatársak számára 
kialakított munkahelyi környezet jó példája a gondos, igényes, 
odafigyelő vállalkozónak és munkáltatónak. Bár az általuk 
végzett tevékenység időről időre nagy nehézségek árán foly-

tatható, lehetőségeihez mérten folyamatosan támogatja a kö-
zösségi célokat, tevékenységeket. Ezek közül is kiemelkedik, 
hogy a BMSE egyik fő mecénása, minden hazai mérkőzésen 
anyagi támogatással ismeri el a legjobb teljesítményt nyújtó 
sportolót. Felkarolta a Morotva Ligetben megrendezésre kerü-
lő Jégkorong Kupa szervezőit is, volt olyan év, amikor a teljes 
eseményt önállóan szponzorálta. Támogatói tevékenysége nem 
pusztán anyagi hozzájárulás. Személyes jelenlétével, aktív se-
gítségével és közreműködésével is kiveszi részét a közösségi 
tevékenységekből, jó példát mutatva ezzel környezetének.

KARI SÁNDORNÉ – Fehér Istvánné-díj
Kari Sándorné az akkori Zalka Máté Szakközépiskolában 
érettségizett 1975-ben. 1992-ben végzett a Hajdúböszörményi 
Óvóképző Főiskolán óvodapedagógusként. 2012-ben a Szent 
István Egyetemen szakvizsgázott vezető óvodapedagógus vég-
zettséget szerzett. Dolgozott a 4. sz. Napközi Otthonos Óvodá-
ban Berettyószentmártonban, majd Hencidán. Berettyóújfaluba 
visszaköltözve a Bocskai utcai, 2. sz. Napköziotthonos Óvoda 
és a 7. sz. Önálló Óvoda voltak további állomáshelyei. 1999 
óta a Szivárvány Református Óvoda munkatársa, 2009-től 
pedig az intézmény vezetője. 2012-ben a Berettyóújfalui Re-
formátus Egyházközségben presbiternek választották. Ebben a 
tisztségében is kitűnt megfontoltsága, szerénysége, és ember-
séges egyénisége. Rendszeresen segíti az Egyházközség szer-
vezésében megvalósuló gyermekprogramokat, jótékonysági 

és adománygyűjtő akciókat. Jó kapcsolatot ápol a városi és az 
egyházi fenntartású intézményekkel. Vezetői stílusával az óvo-
da nyugodt, derűs légköre naponta biztosított. Fiatal kollégáit 
nagy odaadással és szakértelemmel vezeti és segíti a szakma 
rejtelmeinek elsajátításában. Aktív részt vállalt a Szivárvány 
Református Óvoda programját bemutató „Örvendező szívvel a 
szivárvány alatt” című könyv megírásában a „Játszd, énekeld 
és rajzold a legjobbat, a legszebben a lelkedből” című fejezet 
megírásával. Az óvoda dolgozóiból és az óvodás gyermekek 
szüleiből álló kórus tagja a kezdetektől fogva, és intézményve-
zetőként tovább élteti ezt a hagyományt. Évtizedeken keresztül 
nagy szeretettel nevelte a 3-6 éves korosztályú gyermekeket. A 
mai napig sugárzó szeretete hatja át a gyerekekkel való kapcso-
latát. Fontos számára a gyermekek egyéni fejlesztése, képes-
ségeik, tehetségük kibontakoztatása, iskolára való felkészítése. 
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ARANYINÉ CSALÁNOSI CSILLA – Fehér Istvánné-díj

BERZÁNÉ RÁKOSI MÁRTA – Fehér Istvánné-díj, 40 éves aktív munkavégzésért járó elismerő emléklap
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PÓCSIKNÉ ANKA KLÁRA 
– Fehér Istvánné-díj
Pócsikné Anka Klára 1981 óta az Arany János Gimnázium, 
Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépis-
kola tanára. Érettségi után néhány évig szakmai tárgyakat 
óraadóként tanított, majd a diploma megszerzése óta közép-
iskolai tanárként oktatja, neveli a diákokat magyar nyelv és 
irodalom, gépírás, ügyvitel tárgyakra, illetve levelezésre, és 
kommunikációra. A szakmája, hivatása iránt példamutatóan 
elkötelezett pedagógus, amit a folyamatos önképzés, tanítvá-
nyainak tanulmányi és versenyeredményei, továbbá az által 
szervezett versenyek, közösségi rendezvények is tükröznek. 

A tanulókkal mindig megtalálja a megfelelő hangot. Munkája 
során szem előtt tartja, hogy a különböző képességű gyere-
kekkel differenciáltan foglalkozzon.  1986 óta folyamatosan 
osztályfőnökként igyekszik jó közösséget formálni a sok apró 
településről érkező, különböző előképzettséggel és motiváció-
val rendelkező gyerekekből. Diákjait nem csak az érettségiig 
kíséri, hanem sokszor segíti szakmai pályafutásuk elindítását. 
Az idén 70 éves iskola öregdiákjainak nagy örömére több mint 
tíz éve szervezi a Bihari Alma Mater Alapítvány baráti kö-
rének rendezvényeit, iskolatörténeti kiállítása pedig hirdeti a 
nagy hírű intézmény mindenkori jelentőségét, a városban és az 
oktatásban, szakképzésben megszerzett rangját. 

2007 őszén, debreceni székhellyel alakult meg az 
egyesület, mely a modern- és showtánc területén vé-
gez oktatást. A nevelés már óvodáskorban megkez-
dődik, rendszeres, heti két edzésszámmal, és folyta-
tódik általános iskolában az edzések gyakoriságának 
emelésével. A gyermekekkel egy moderntánc-peda-
gógus (Simonyi Kitty, az egyesület elnöke, négy-
szeres nívódíjas koreográfus, a sporttáncok mestere) 
és két akrobatikaedző (Kiss Nikoletta és Madarász 
András) is foglalkozik. Óvodás korban a rendszeres 
edzések mellett biztosítják a fellépési lehetőségeket 
is, ezzel felkészítve a gyerekeket az általános iskolá-
ban kezdődő versenyeken való részvételre. A város 

által szervezett óvodai és iskolai bálokon, fesztivá-
lokon, ifjúsági rendezvényeken vesznek részt óvo-
dásaik, gyermek, illetve junior csoportjaik egyaránt. 
A versenyzőket heti ötszöri edzésszám mellett 
edzőtáborokban készítik fel, tematikus edzésterv-
vel. Képzésük a balett, a modern tánc, a ritmikus 
gimnasztika, a szertorna mellett az idei évtől a tár-
sastánc a disco tánc és a hiphop elemeivel is bővül. 
Jelenleg öt helyszínen folyik az oktatás: Debrecen-
ben, Biharkeresztesen, Berettyóújfaluban, Derecs-
kén, Mikepércsen és Balmazújvárosban. Kiemelke-
dő a berettyóújfalui táncosok, versenyzők létszáma 
és elért eredményeik egyaránt. Berettyóújfaluban 
minden év augusztusában edzőtánctábort is szervez-

nek, hogy a szakmai ismeretek mellett a közösségi 
egységet is erősítsék. Az elmúlt évben a világbajoki 
bronzérmes, majd Európa-bajnok csapatnak is szá-
mos berettyóújfalui versenyző a tagja volt.

Bagdi Róbert a Diószegi Kis István Református 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6. 
osztályos tanulója. Tanulmányi eredménye első 
osztálytól kezdve kitűnő. 
Sokoldalúságát mutatja, hogy folyamatosan részt 
vesz különböző szintű és műfajú tanulmányi verse-
nyeken. Többek között magyar nyelv és irodalom, 
matematika, angol nyelv, rajz, és mesemondás terü-
letén szerepelt eredményesen. 
Sporttehetsége a labdarúgás területén bontakozott 
ki, már 5 évesen kezdett focizni Berettyóújfaluban a 
BUSE színeiben, számos városi, megyei és területi 
tornán volt dobogós, többször győztes csapat tagja, 
sőt gólirálya. 

Dobi Gergő a Berettyóújfalui József Attila Általános 
Iskola 7. osztályos tanulójaként a triatlon, a duatlon, 
az aquatlon, az úszás és a kerékpározás sportágakban 
2012 óta kimagasló eredményeket ér el. Számtalan 
sport- és tanulmányi versenyen, köztük országos és 
megyei versenyen ért el kimagasló helyezést. Az eltelt 
5 év eredményei előrevetítik egy sikeres sportkarrier 
kibontakozásának lehetőségét. A fegyelem mind a 
sport, mind az iskolai tanulmányi élet során jellemző 
rá. Kitartó, céltudatos, fegyelmezett sportoló és ta-
nuló. A Magyar Diáksport Szövetség által szervezett 
Diákolimpia Országos Döntőin már 5 egymást követő 
évben is képviselte iskoláját és Berettyóújfalu városát. 
Sporteredményei mellett tanulmányi eredménye kitű-
nő, több tantárgyból is magas szintű versenyeredmé-
nyei vannak, melyekkel már elnyerte a Hajdú-Bihar 
megye Jó tanulója – Jó sportolója címet is. Sportered-
ményeivel évek óta hozzájárul sportegyesülete, isko-
lánk és Berettyóújfalu város hírnevének öregbítéséhez. 

Ágoston Béla fodrászmester 1965-ben kezdte 
szakmai tanulmányait, 1966-tól, vagyis éppen 50 
éve folyamatosan szakmájában dolgozik. Először 
a Berettyóújfalu és Vidéke Általános Szolgáltató 
Ktsz. munkatársa, majd rövid ideig Budapesten, 
nagybátyja üzletében dolgozott. Itt volt módja új 
trendeket és módszereket megismerni, de Berettyó-
újfaluhoz való kötődése visszahozta a berettyóújfa-
lui szövetkezethez. 1990 szeptemberébe önállóan, 
vállalkozóként kezdett dolgozni. 1992-ben csatla-
kozott Varga Zsigmond vállalkozásához. 
Ahogy azt a város polgárai is érzékelik, sőt hasonló 
körben már hangsúlyoztuk is, a Kálvin téri fodrász-
műhely valódi közösségi színtér, a városközpont 
meghatározó, mára emblematikussá vált üzlete. 
Ennek pedig az ott dolgozók jelentik a garanciáját. 
Azon túl, hogy hagyománykövető módon végzik 
munkájukat, számos kiváló fiatal szakmabeli tanul-
hatta meg itt a mesterség fortélyait.

SZABÓ KÁROLY – Fehér Istvánné-díj 
Szabó Károly középiskolai tanulmányai után először az ag-
rárpályát választotta, a rendszerváltozásig abban is dolgozott. 
Ezt követően terelődött az idegennyelv-használat népszerűsí-
tésének, oktatásának az irányába. Az ILS nyelviskola tanára-
ként 1995-től évekig tanított a szentpéterszegi iskolában, majd 
magánúton folytatta a nyelvtanítást. Berettyóújfaluban először 
a József Attila, jelenleg pedig a Diószegi-iskola ad otthont tan-
folyamainak. Nagyon elkötelezett pedagógus. Ő általa lehetővé 
vált, hogy a diákok és felnőttek tanórák keretein kívül is talál-
kozzanak az idegen nyelvvel. Tanítványait nem csak a nyelv 
megtanulására ösztönözi, hanem motiválja őket arra, hogy a 
mai világban elengedhetetlen két idegen nyelv elsajátítása és 

annak minél magasabb szintű használata. Folyamatosan tuda-
tosítja bennük ennek fontosságát, az idegen nyelvtudásra min-
dig igény van és lesz. Sajátos módszerei révén a nyelvtan- és 
szókincstanításon kívül nagy hangsúlyt fektet a négy nyelvi 
készség: a beszédértés, a beszédkészség, az olvasás és az írás 
fejlesztésére. Ezzel együtt megfelelő hangsúlyt kap a nyelvtani 
rendszerezés és gyakorlás, valamint a fordítási készség gyakor-
lati fejlesztése is. Több mint két és fél évtizede töretlenül az 
egyik legeredményesebb nyelvtanár Berettyóújfaluban. Meg-
számlálhatatlan azon tanítványainak száma, akiket tanórán 
kívül, sajátos módszereivel, korosztálytól függetlenül készített 
fel sikeresen nyelvvizsgára, ezáltal is hozzásegítve őket a sike-
resebb továbbtanuláshoz, pályaválasztáshoz.

PIRUETT TÁNCSTÚDIÓ – Kabos Endre-díj

BAGDI RÓBERT – Berettyóújfalu
város jó tanulója - jó sportolója

DOBI GERGŐ – Berettyóújfalu
város jó tanulója - jó sportolója

ÁGOSTON BÉLA – elismerő emléklap



2016. június
7

A VÁROS NAPJA – AKTUÁLIS

A Vass Lajos Népzenei Szövetség idén, május 
28-án  a XI. Vass Lajos Népzenei Verseny IV. 
Országos Középdöntőjét Berettyóújfaluban, a 
Nadányi Zoltán Művelődési Házban tartotta. 
Ezen a szombaton 33 jobbnál jobb produkci-
ót hallhatott a zsűri: Dr. Gerzanics Magdolna, 
Mélykútiné Németh Kornélia és Ifj. Horváth 
Károly alkotta zsűri. Az eredményhirdetés előtt 
a közelmúltban elhunyt dr. Joób Árpád zeneta-
nár, karnagy, népzenekutató, a Nyíregyházi Fő-
iskola ny. tanszékvezető tanárára emlékeztek a 
nagyteremben a résztvevők a Szederinda nép-
dalkör, Nemes István tanár úr és Széles András 
közreműködésével, majd közösen elénekeltek 
két népdalt a neves pedagógus tiszteletére, aki 
sokat tett azért, hogy Szabolcs Szamár- Bereg 
és Hajdú Bihar megyében ilyen erős még ma 
is a népzene iránti tisztelet. A versenyben a 
Kiemelt Arany fokozatot elért versenyzők, to-
vábbjutottak a kárpát-medencei döntőbe.

Külön öröm, hogy 
mind a két újfalui 
versenyző: Turzó 
Boglárka és Ba-
lázs Amarilla is ott 
lehet az országos 
megmérettetésen. 
A Nadányi Zoltán Művelődési Ház jó házigaz-
dának bizonyult, de ehhez nagyban hozzájárult 
a Bihar Közösségeiért Alapítvány is, akik ön-
zetlenül segítették a rendezvényt. Reméljük, 
jövőre az elődöntőn még több bihari csoportot 
fogunk látni és hallani. K.Cs.

Újfalui énekesek a kárpát-
medencei döntőben

A város főtere, a Szent István tér már hosz-
szú évek óta egyik kiemelt színhelye a város 
napját ünneplő rendezvényeknek. 

Nem volt ez másképpen ebben az évben sem, 
május 21-én sokféle és színes program várta 
az itt élőket.
Kora délután a kisebbeknek szóló, de a na-
gyobbaknak is kellemes elfoglaltságot nyújtó 
múzeumi családi délután nyitotta az esemé-

nyeket. Itt a Balázs Dénes geográfus életébe 
és utazásaiba bepillantást adó kiállításhoz kap-
csolódva az amerikai kontinens adta a témát.
Gyermekjátszó, kézműves foglalkozások, 
mesterség-bemutató és vásár. Mindezek már a 
Bihari Népművészeti Egyesület Szent István 
téren lévő faházaihoz csalogatták a kreatívan 
és hagyományosan alkotni vágyókat.
A délután színpadi fellépői előtt még a soly-
mászattal is megismerkedhetett a nagyér-
demű, megtudva sok érdekes információt a 
kétlábú tollas ragadozóról. A véradás sem 
maradt el, ebben az évben is a mozi épületé-
ben nyújthattak önzetlen segítséget a véradók.
Ugyancsak nagy érdeklődés kísérte a Bihar 
és a Bajnóca néptáncegyüttesek műsorait, 
melyet egy közös koreográfia zárt.
Ismert hazai és külföldi előadók dalai és sa-
ját szerzeményei is szerepet kaptak Tabáni 
István fellépésén. Természetesen új albuma 
címadó dala is elhangzott. Tabáni István szá-

mára országos ismertséget a 2009-ben meg-
nyert Csillag Születik tehetségkutató hozott, 
melyet fellépések, lemezszerződés és arany-
lemezes albumok követtek. 2013-ban az év 
férfi hangjának is választották.
A Táncdalfesztiválok döntős dalai eleve-
nedtek meg a színpadon a békéscsabai Jókai 
Színház kéz művészeinek, Liszi Melindának 
és Nagy Róbertnek köszönhetően…
Sokak kedvence, a nem is oly régen a hazai 
könnyűzene, és ezáltal a slágerlisták élme-
zőnyében szereplő HoneyBeast fél kilenckor 
lépett színpadra.   K.Zs.

Zene és tánc, arcfestés és aszfaltrajz-verseny, 
közös mozgás népi és kézműves játékok, megle-
petések, ajándékok és a végén filmnézés. 

Ebben az évben mindezekkel készült a Nadányi 
Zoltán Művelődési Ház karöltve a Berettyó Rádió-
val, amihez csatlakozott a Bihari Múzeum, a Bihari 

Népfőiskolai Egye-
sület, a Sinka István 
Városi Könyvtár, a 
Bihari Népművésze-
ti Egyesület és a Be-
rettyóújfalui Praxis-
közösség. A délelőtt 
kezdődő sokadalom 

csillámtetoválással, kifestővel, mesterség bemuta-
tóval, bőrözéssel várta a családokat. A Piruettes 
lányok egy erre az alkalomra készült koreográfi-
át tanítottak azoknak, akik szívesen mozogtak a 
rendkívüli nyári melegben. Az is kiderült, hogy 
nincs jobb annál, mint amikor édességek hullnak 
az égből – köszönhetően a cukorágyúnak. A mozi 
udvarán a városvédő egyesület kedvenc négylá-
búi szereztek boldog pillanatokat a betérőknek.  
A délelőtti hőségben a fagyi fogyott a legjobban, 
majdcsak 200 gömb fagyikupont osztottak szét a 
gyerekek között. A pontot az „I”-re Varga Feri és 
Balássy Betti teltházas közönség előtti gyermek-
műsora tette fel.   K.Zs.

Emlékezés és 
hangverseny

Városnap a Szent István téren

A gyermekeké volt a Szent István tér!

7

Május 28-án Szilágyi Péter igazgató-karnagyra 
emlékeztek a zeneiskola udvarán. Az ünnepséget 
és a hangversenyt a Fúvószenekarért Alapítvány 
szervezte. A rendezvény Bekker Gyula Magyar 
Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett karmester em-
lékező gondolataival kezdődött. Első személyes 
találkozásukat felelevenítő szavai szerint Szil-
ágyi Péter szellemisége és szakmai élete jelentős 
pillére a magyar zeneművészetnek, a fúvószene-
kari társadalomnak. A zeneiskola udvarán 2014-
ben felállított szobor koszorúzását hangverseny 
követte. A tanári kórust Dobos Gyöngyi, az If-
júsági Fúvószenekart Hegedűs Imre vezényelte.  

K.Zs.
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105 esztendeje, 1911. június 12-én tartotta első 
alakuló közgyűlését a Berettyóújfalui Sport Egy-
let, amelyen megválasztották az egylet tisztika-
rát, élén Boross Gyula gyógyszerésszel. További 
tisztségviselők: titkár: Bodonyi Sándor; háznagy: 
Kiss Antal; jegyző: Szoboszlay Géza; pénztárnok: 
Adler (Ács) Pál.
 Még abban az évben, október 1-jén került sor a 
hivatalos alakuló közgyűlésre, amelyen a sportkör 
alapszabályát is elfogadták. Eszerint „Az egylet 
jeligéje: »Ép testben ép lélek.« Az egylet pecsét-
je »Berettyóújfalui Sport Egylet«  körirattal és 
az alakulás »1911«  évszámmal. Jelvénye: A cím 
kezdőbetűi, azaz BUSE. Színei: fekete alapon pi-
ros díszítés.” Célja: „A nemzeti érdeket szolgáló 
testgyakorlás művelése, vagyis az atlétika, vívás, 
tornászás, korcsolyázás, turisztika, teniszezés haté-
konyabb művelése, fejlesztése.” (Érdekes, hogy a 
labdarúgás nincs a felsorolt sportágak között, ho-
lott a korabeli újságok tájékoztatnak futballmérkő-
zésekről is. A Kiss Antal hagyatékából ránk maradt 
fényképen, amely felirata szerint a BUSE első nyil-
vános szereplését örökíti meg 1910-ben – tehát a 
hivatalos megalakulás előtt egy esztendővel –, már 
szintén láthatunk focistákat piros-feketében.) 
A sporttelep kezdetben a Berettyó-laposon, az Er-

zsébet-liget mellett volt, 1920-ban helyezték át a 
jelenlegi helyére, a korabeli Kréta-közbe.
A BUSE kezdettől fogva nagy szerepet játszott 
Berettyóújfalu társadalmi életében. Az alapítástól 
eltelt évtizedekben változott a szakosztályok sora 
– pl. a 60-as–70-es években, Dr. Bagossy Sándor 
elnöklete alatt bővült többek között: röplabdával, 
sakkal, kézilabdával, ökölvívással, súlyemeléssel. 
Az idők során különböző további sportegyesületek 
alakultak ki a BUSE mellett – a két világháború 
között például az 1925–29-ig futballszakosztály-
lyal működő Berettyóújfalui Iparosok, Kereskedők 
Sportegyesülete (BIKSE), a tenisz-szakosztályból 
1927-ben megalakult Bihari Tenisz és Vivó Club, 
illetve az 1932. szeptember 25-én megalakított Bi-
hari Turul Sport Egyesület futballcsapata. A BUSE 
folytonossága szinte töretlen maradt, a jubileuma-
iról nagyszabású, sportversenyekkel összekötött 
ünnepségekkel emlékeztek meg.
A 20. évfordulóra díszzászló-avatás emelte az ün-
nepély fényét; a zászló rúdjába a támogatók ne-
veivel vésett díszszegeket ütöttek (a zászlórúd a 
Bihari Múzeum gyűjteményébe került). A negyed-
százados jubileumi ünnepségekre két napon: 1936. 
május 31-én és június 1-jén került sor. (A program 
plakátja szintén megtalálható a Bihari Múzeum 
gyűjteményében, megtekinthető a múzeum honlap-
ján, a Hét műtárgya menüpont alatt.) 1991. június 
1-jén, a 80. évfordulón BUSE–Ferencváros labda-
rúgó-mérkőzés zajlott, a centenáriumi ünnepségen 
többek között a Bihari Múzeum nyitott időszaki 
kiállítást a 100 éves BUSE történetéből, és ekkor 
került sor Sándor Mihály 100 éves a BUSE és az 
újfalui futball c. könyvének bemutatójára is.

KSM

Szeretethíd Református 
Önkéntes Nap
„Ne szóval szeressünk, hanem  cselekedettel és 
valóságosan” 

A Magyar Refor-
mátus Szeretet-
szolgálat zászlaja 
alatt, május 20-án 
pénteken szervezte 
meg a Berettyóúj-
falui Református 
Egyházközség a 
nyol cadik Szeretethíd Református Önkéntes Napot 
Berettyóújfaluban, csaknem 300 fő részvételével. 
Országos fővédnökök Dr. Fekete Károly, a Tiszán-
túli Református Egyházkerület püspöke és Gundel 
Takács Gábor, televíziós szerkesztő – műsorvezető 
volt. Berettyóújfalui fővédnök pedig Muraközi Ist-
ván polgármester.
A megnyitó áhítat után Kolozsvári István kulturális 
menedzser köszöntötte az egybegyűlt segítőket a 
református templomban. Ezt az önkéntes szolgála-
tok elvégzése követte több munkacsoportban: sze-
métszedés a városban, szolgálatok a Fényes Ház-
ban és a Mátyás utcai otthonban, templompadok 
portalanítása, pünkösdi gyermeknap a Szivárvány 
Református Óvodában. 
Az önkéntes nap minden résztvevője vendégünk 
volt egy szeretetvendégségre, a gyülekezeti terem-
ben. Minden kedves testvérünknek köszönjük a 
segítségét és önkéntes szolgálatát!

Múltba tekintő
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XVI. Boncmesteri 
és asszisztensi 
továbbképzés 
Tizenhatodjára rendezték meg az Or-
szágos Boncmesteri és Asszisztensi To-
vábbképzést. A kétnapos szakmai kon-
ferenciának ezúttal is a Makk Kálmán 
Mozi adott otthont.
Az ország szinte valamennyi pontjáról érkeztek 
a pathológiai és boncmesteri szakma képviselői, 
akik mellett idén a gasztroenterológiai assziszten-
sek is részt vettek a továbbképzésen. 
Zacher Gábor már hagyományosnak mondható 
előadása ebben az évben elmaradt, de a szervezők 
most is gondoskodtak nagy érdeklődésre számot 
tartó személyekről. Az egészséges életmód került 
a fókuszba a tudományos program mellett, Katus 
Attila és Berki Krisztián előadását hallhatták.
A bővülő asszisztensi munkatársak bevonása 
mellett továbbra is a pathológia területéről vá-
lasztottak témát az előadók.
A tavalyi jubileumi találkozón alapított OBAT 
díjat akkor Zacher Gábor vehette át. A helyi szer-
vezet elismerését ebben az évben Dr. Vass Lász-
ló, a Pathológus Társaság vezetőségi tagja kapta, 
aki sokat tett a szakmai továbbképzésért.
A találkozón megemlékeztek az ebben az évben 
elhunyt Dr. Lesznyák József pathológus osztály-
vezető főorvosról, tudományos tevékenységének 
bemutatásában kiemelve, hogy nevéhez fűződik a 
magyar boncmesterképzés újjászervezése. A két 
napos rendezvény a tudományos képzésen kívül 
továbbra is a kollegiális és emberi kapcsolatok 
építését, kikapcsolódást, és városunk valamint a 
térség megismerését is szolgálta.                     K.Zs.

Konfirmáció Pünkösd ünnepén a 
Berettyóújfalui Református  Egy-
házközségben

Az Európai Unió a 2014-től 2020-ig tartó időszakra 
hirdette meg a Kreatív Európa: az európai kulturá-
lis és alkotói (művészeti) szektorának támogatási 
programját, amelynek célja, hogy az európai pol-
gárok alkotó módon vegyenek részt földrészünk 
sorsának alakításában. E gondolat jegyében szüle-
tett meg és nyert támogatást a 17 európai levéltár 
és egyetem összefogásával létrejött CO:OP projekt 
(az angol elnevezés – Community as Opportunity. 
The creative archives´and users´network – rövidí-
tése. Magyarul: A közösség, mint lehetőség – A le-
véltárak és felhasználóik alkotói hálózata). 
Budapest Főváros Levéltára elsőként Berettyóújfa-
lu Város Önkormányzatával kötött megállapodást 
egy Berettyóújfalu Topotéka 
létrehozásáról. Az előkészítő 
munkálatokat a projekt irányí-
tásával megbízott Török Péter 

– korábban a Bihari Múzeum történésze – és a Bi-
hari Múzeum munkatársai végzik. A Berettyóújfa-
lu Topotéka ünnepélyes megnyitására 2016. június 
18-án 14.30 órai kezdettel a „Hozd el és mutasd 
meg emlékeidet!” nyílt nap keretében kerül sor, a 
Bihari Múzeum Nagytermében. 
Kérünk mindenkit, hogy hozza magával azokat a 
családi és személyes emlékeket, amelyek gazdagít-
hatják tudásunkat Berettyóújfalu múltját illetően. A 
fotókat, leveleket, cikkeket digitalizáljuk és vissza-
adjuk, majd a későbbiek folyamán elhelyezzük a 
Berettyóújfalu Topotéka felületén. 
Jöjjön el és idézzük fel, osszuk meg együtt, egy-
mással a régi, szép emlékeket!

A múlt és a jelen őrzője - Berettyóújfalu Topotéka

Rövid hírek
Futóverseny a város napján
A város napjához kapcsolódó események egyik programja a 
már hagyományos futóverseny volt, melyen a város általános 
iskolásai vettek részt. A Szent István téren, a Csokonai és Hu-
nyadi utcákon összesen 
600 méter hosszú rög-
tönzött futópálya távját 
kellett megtenni, termé-
szetesen több korcso-
portban. Összesen 210 
futó vett részt a sportos 
délutánon.
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„A romániai forradalom ma már kicsit más színben 
tűnik fel, de akkor, ami történt, és ahogy történt, az 
lázba hozta egész Európát. A saját élményem alapján 
és az igazság fényében íródott az akkor spontán meg-
alakult segély szállítmány története.” Így kezdődik 
Tóth István: Forradalom 1989, az első segélyszállít-
mány története című írása, amely megjelent a Várad 
folyóirat 4. számában. Az írás minőségét dicséri, 
hogy ilyen rangos folyóiratban jelent meg, szinte 
változatlan formában. Ez volt az apropója az újabb 
Bihari estéken is május 26-án, amelyen a Várad fő-
szerkesztője elmondta, hogy amióta olvasta Tóth 
István anyagát, nem tud úgy átmenni Kolozsvárra 
(pedig ezt gyakran megteszi), hogy ne jusson eszébe 
a visszaemlékezés egy-egy helyszíne. Porkoláb Lajos 
a művelődési központ akkori igazgatója is kiemelte 
az összefogást, és arra is emlékezett, hogy abban a 
hónapban a nemzetközi és helyi hívások miatt 48.000 
Ft volt a telefonszámla. Tóth István így emlékszik a 
kezdetekre: 1989. december 22-e. Reggel a munka-
kezdésnél a CB rádió bekapcsolásakor köszöntöttük 
egymást, mint mindig, jó munkát kívánva. Ekkor már 

terjengett a hír, hogy Romániában valami rendkívü-
li történik (…) Eljött a dél. (…) A rádió tudósítója 
a temesvári eseményekről számolt be, de a hangján 
érződött a pánik félelem. Minden oka megvolt rá, hi-
szen behallatszott a tudósításba az utcai lövöldözés. 
A tüntető tömegbe lőttek és a riporter egy szobában 
a fal tövében fekve sorolta, hova csapódtak be a lö-
vedékek.  ...késő délután valaki szólt, hogy a városi 
művelődési központban a pártok valami koordinációs 
és információs központot hoztak létre, munka után 
nézzünk be. A rendszerváltó pártok közösen, egyetér-
tésben, a Demokrata Fórum, a Szabad Demokraták, a 
Kisgazdapárt és a Fidesz - de szép is volt! - felváltva 
non-stop ügyeletet tartottak. A kiállítóteremben ala-
kították ki az ügyelőt és a tárolót, mert ekkor már na-
gyon sok segély gyűlt össze, burgonyától a befőttig, a 
ruhától a használati tárgyakig. 
December 24-én elindult egy konvoj, a bizonytalan-
ba, nagy bátorságra vallott: „Összesen harminckét 
autó. Jöttek volna fiatalkorú srácok, de a szervezők 
nem engedték. Azt hiszem sejtették, mire vállalko-
zunk...” K.Cs.

Bihari esték Tóth István írása okán
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Nem minden napi  rendezvény lebonyo-
lítására vállalkozott a Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat, akiknek a tagjai 
Szilágyiné Aradi Mária elnök, Szabóné 
Mátrai Erika elnök-helyettes és Vadász 
László képviselő.
A hagyományörző napból a pünkösdöt megelő-
ző pénteken roma bál lett, egy nem mindennapi 
résztvevővel a Parno Graszttal, amely garancia 
volt a sikerre.  A bál előtt a szervezők köszön-
tötték a résztvevőket, majd a bihartordai hagyo-
mányőrzők alapozták meg a hangulatot. Talán 
kevesen emlékeznek rá, hogy valamikor Újfa-

luban is működött hasonló, csak sajnos egykori 
vezetőjük, Lulugyi (Virág) már csak az égi me-
zőkről figyelhette miként perdül táncra Varga 
Mária egykori táncosa, és lánya. Lakatos Dóra 
is megmutatta, hogy ért a tánchoz, nem is értem 
miért nem szerveznek a tehetséges fiatalokból 
egy állandó csoportot. Aztán a Parno Graszt 
következett, akinek a frontembere Oláh József 
már a táncban is megmutatta, hogy nem utolsó. 
Nem igazi roma zene az övék, bár kétségtelen 
tradicionális alapokon nyugszik, de mindent 
átformálnak, légyen az bármilyen műfaj a sa-
ját ízlésük szerint, és így válik fogyaszthatóvá 

romának nem romának egyaránt, határon innen 

és túl szerte Európában. K.Cs.

Európában is ismert banda a romabálban

Győrfi Lajos a legtöbb lovas szobor alkotója Eu-
rópában, méltán vívott ki magának országos hír-
nevet, de az alma sem esett messze a fájától bi-
zonyította ezt Győrfi Ádám, a fia, aki  Karcagon 
született 1990-ben. 2009-ben végzett a Képző- és 
Iparművészeti Szakközépiskola szobrász szakán 
Budapesten, ahol mesterei Orr Lajos és Kubisch 
János voltak. A Magyar Képzőművészeti Egye-
temen pedig Karmó Zoltán volt a mestere. 2010-
ben részt vett a Libáni művésztelep munkájában 
Gyergyóújfaluban, Erdélyben. Fiatal kora ellené-
re számtalan csoportos és egyéni kiállításon vett 
részt. 2014-ben, a XXIII. Debreceni Tavasz Tár-
laton Nórika című munkájával az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma Fődíját nyerte el a Kölcsey 
Központban Debrecenben. Ez a tárlata győzött 
meg arról, hogy  méltó kiállítást lehet munká-
iból rendezni a Bihar Vármegye Galériában.                  
A kiállításmegnyitón Győrfi Lakos történész, a 
bátyja ismertette szemléletét, és pályakezdését. 
Gitáron közreműködött Kiss Benkő.  K.Cs.

Ahogy én láttam. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a 
Mozi Galériában Bogya Pál fényképeiből. A Be-
rettyóújfaluhoz, Biharhoz kötődő, amatőr vagy 
profi alkotóknak, művészeknek teret adó képtár 
falain ezúttal a fotográfus elmúlt 8 évben készült 
fotóiból készült válogatás volt látható. A megnyitó 
folyamán Bogya Pálról és munkáiról Sándor Mária 
muzeológus szólt, akivel több mint 10 éve dolgoz-
nak együtt különböző kiadványok, projektek kap-
csán. Sándor Zeréndné pedig egy zenei ajándékkal 
köszöntötte a kiállítót. K.Zs.

Interaktív est Dr. Csernus Imrével
A Nadányi Zoltán Művelődési Ház vendége volt Cser-
nus doki. Május 31-én egy interaktív előadás során osz-
totta meg gondolatait a szingliségről, párkapcsolatról, 
boldogságról, boldogtalanságról. Az est folyamán az 
érzelmi intelligenciáról és a kölcsönös tiszteletről is 
beszélt. A tőle megszokott előadási stílusban néha kí-
méletlen szavakkal oldotta a feszültséget vagy éppen 
fokozta az adrenalint.

Fiatal szobrász 
sikeres tárlata

Ahogy én láttam - Bogya Pál kiállítása

Szabóné Mátrai Erika a Parno Graszt tagjaival 
és bihartordai hagyományőrzőkkel...

Rövid hírek
Kocsis Csaba: Kiskutya a sötétben 
című könyve jelenik meg a könyvhétre 
a Széphalom Könyvműhely gondozá-
sában. A kiadványt Kocsis Boglárka 10 
éves kori számí-
tógépes rajzai 
illusztrálják. A 
szerző június 12-
én 14-15 óráig 
dedikál a kiadó 
standjánál a fővá-
rosban a Vörös-
marty téren.

Válaszúti kirándulás
A Bihari Népművészeti Egyesület szervezésében 44 lelkes a 
Kolozsvár melletti kis faluban, Válaszúton járt, a Mezőség 
néprajzi és kulturális értékeinek megismerése céljából. Kal-
lós Zoltánt, a jeles néprajzkutatót személyesen is köszönt-
hették 90. születésnapja alkalmából. 
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Hírek a gyermekkönyvtárból

Munkatársaimmal együtt nagy lelkesedéssel 
vágtunk neki a kihívásnak.  
A munkafolyamatokat megosztottuk az 1. sz. 
főzőkonyha, a 2. sz. főzőkonyha, az 1. sz. 
Ebédlő és a Diétás konyha között. Az álló-
fogadásokon szokásos ételsor mellett tej- és 
tojásmentes, valamint glu ténmentes ételeket 
is kínáltunk a vendégek részére. 
A vendégek elismerően nyilatkoztak az ételek 
ízéről, a tálalásról, a díszítés kreativitásáról.
Ezúton is köszönöm minden munkatársam 

segítségét, lelkesedését, munkáját, ötleteit, 
amivel mindannyian elősegítették – a napi 
feladatok ellátása mellett, hogy sikerrel meg-
oldjuk ezt a feladatot, újra pozitív véleménye-
ket kapjunk. 
Ezúton szeretném tájékoztatni a Tisztelt Ol-
vasókat, hogy elérhető a Közintézmények 
Szolgáltató Irodája facebook oldala, melyen 
étlapokat, intézményünkkel kapcsolatos híre-
ket olvashatnak. 

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Más jellegű feladat a KÖSZI-nél
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Közel 120 múzeum, tájház, kiállítóhely és 
galéria mutatkozott be május 21-22-én a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum kertjében a Múzeu-
mok Majálisán. A Bihari Múzeum a megye 
egyedüli kiállítójaként Bihari négypróbára 
hívta a látogatókat, amelyben a gyerekek és a 
felnőttek kipróbálhatták a  korabeli ügyessé-
gi játékokat, felpróbálták a szűrt, a gubát és a 
kisbundát. A szellemi kérdések pedig Berety-
tyóújfalu  megismerését segítették.

Múzeumok majálisa

A múzeumi világnap és a város napja al-
kalmából a Bihari Múzeum, a Sinka István 
Városi Könyvtár és a Bihari Múzeum Baráti 
Köre 2016-ban is megrendezte hagyományos 
helytörténeti vetélkedőit.

Berettyóújfalu története - általános iskolások 
vetélkedője
A vetélkedő témája a magyar népi élet és népi 
életmód, valamint ennek, XX. században vég-
bemenő változása volt. A megmérettetésre be-
rettyóújfalui általános iskolák nevezhettek 3 fős 
csapatokkal. A gyerekeknek előzetes feladat-
ként a megadott felkészülési anyagból választ-
va dramatikus előadást kellet bemutatni a népi 
életből. A helyszínen megoldandó feladatlapon 
a táncéletről és táncos szokásokról, valamint a 
népi építkezési szokásokról kaptak feladatokat. 
A zsűri tagjai: Porkoláb Lajos, a Megyei Népfő-
iskolai Egyesület elnöke, Korompainé Mocsnik 
Marianna, múzeumvezető, Dr. Krajczárné Sán-
dor Mária, muzeológus voltak. A vetélkedő 
győztese a Berettyóújfalui József Attila Általá-
nos Iskola csapata lett. A nyertesek megkapták 
a vetélkedő vándordíját, a faragott fatányért és 
meghívást kaptak a Bihari Múzeum Baráti Köre 

által szervezett 40. Bihari Honismereti Táborba.
Biharország története - középiskolások vetél-
kedője
Ebben az évben Szabó Pál munkássága és a népi 
író mozgalom volt a téma. A rendezvényre Be-
rettyóújfalu középiskoláiból és az Arany János 
Kollégiumból jelentkeztek a tanulók 3 fős csa-
patokkal. A diákok Szabó Pál: A két okos meg 
a bolondos című meséskönyvéből választhattak 
egy mesét, amihez illusztrációt kellett készíteni 
és vetítéses formában bemutatni.
Az írásbeli fordulóban Szabó Pál életrajzából, a 
Kelet Népe folyóirat megalakulásáról, a népi író 
mozgalom céljairól kaptak kérdéseket a tanulók.
A tanulókat Szluka Mátyás, a biharugrai Szabó 
Pál Irodalmi Emlékház gyűjteménykezelője, a 
zsűri elnöke köszöntötte, a versenyt értékelte 
és a díjakat átadta Korompainé Mocsnik Mari-
anna, múzeumvezető. A vetélkedő győztese az 
Eötvös József Szakképző Iskola tanulói lettek. A 
nyertesek megkapták a vetélkedő vándordíját és 
meghívást kaptak a Honismereti Szövetségtől az 
Ifjúsági Honismereti Akadémiára, Lakitelekre. 
Támogatóink voltak a Nemzeti Kulturális Alap 
és a Kádár Vitéz Városvédő Egyesület.

Szémánné Veres Gabriella

Helytörténeti vetélkedők a Bihari Múzeumban

A Sinka István Városi Könyvtár Gyermekkönyv-
tára részt vett a majálison. A könyvtári standon a 
közeledő nyári olimipiai játékokhoz kapcsolódó 
totóval, könyvtári társasjátékkal, puzzleval, ki-
festővel vártuk az érdeklődő családokat.
2016. május 13-án és 24-én került sor a Mese-
zene-játék c. pályázathoz kapcsolódó Mese a 
zenében – zene a mesében rendezvényre. A II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Hunyadi 
Mátyás Tagiskola alsó tagozatos tanulóinak Ma-
rika meseanyó egy modern mesét hozott, melyet 
két unokája, Daróczi Liza és Veress Krisztina 
hangszeren kísért. Sándor Zeréndné Marika néni 
pedig azt is megmutatta a gyerekeknek, hogy a 
zongorán megszólaltatott hangok hogyan tudják 
érzékeltetni az emberek érzéseit, az állatok hang-
ját, mozgását. 
A település általános iskolásainak információke-
resési technikákat bemutató, tanító foglalkozást 
szerveztünk májusban a Város Napja program-
sorozat keretében, amelynek témáját Berettyó-
újfalu városrésze, Berettyószentmárton, vala-
mint Szent Márton története adta. A gyerekek 

a foglalkozás keretében felfedezhették, hogy az 
internet mennyi hasznos információt rejt, és azt 
is, hogyan választhatják ki a hatalmas informá-
ció-mennyiségből a számukra legmegfelelőbbet, 
így könnyen és gyorsan juthatnak ismeretekhez.
A Diószegi Kis István Református Általános 
Iskola 4. osztályos tanulói a Kincskereső kis-
ködmön című olvasmány összefoglalása után 
gyermekkönyvtári foglalkozáson vettek részt, 
melyen kiscsoportokban elevenítették fel Móra 
Ferenc művét: cselekményeket raktak időrendbe, 
az olvasmányban szereplő tárgyakat és szereplő-
ket párosítottak össze, majd a dobókockás játék 
során azt is bebizonyították, hogy igen részlete-
sen ismerik a művet.
A Bihari Múzeum Balázs Dénes geográfus mun-
kásságát bemutató kiállításához kapcsolódó 
családi délutánjaiba is bekapcsolódtunk. A gyer-
mekkönyvtárban a múzeumi kiállítás tablóin ta-
lálható kérdésekre keresték meg a választ a csa-
ládok, ill. az indiánokról összeállított kérdésekre 
válaszoltak. Sajnos idő hiányában az indiános 
diafilmek levetítésére nem volt lehetőség.

A város napja alkalmából rendezett ün-
nepi képviselő-testületi ülés utáni ven-
déglátás megtisztelő feladatát idén intéz-
ményünk kapta. 

A szablyavívással és régi magyar kardokkal is 
megismerkedhettek a Bihari Lövészklub város 
napjához kapcsolódó versenyén, május 22-én. 
A szikrázó napsütésen időben egy jó hangulatú 
versenyen mérhették össze tudásukat a kiskali-
berű precíziós versenyzők, valamint az elöltöl-
tő-fegyveres lövészek.
Napközben a Debreceni Szablyavívó Iskola 
jóvoltából, Szél Gábor és ifj. Szél Gábor szab-
lyavívó oktatók vezetésével a Debreceni Szab-
lyavívó Iskola tagjai előadást és bemutatót 
tartottak a magyar szablyáról és a klasszikus 
magyar kardvívásról. Rendezvényünket meg-
tisztelte Bónácz János alpolgármester úr, aki 
a legjobb lövőknek tárgyjutalmakat ajánlott 
fel. Az eredményhirdetésen a díjakat Matuska 
Pál a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövet-
ség alelnöke és Dr. Muraközi Zoltán klubunk 
elnökhelyettese adta át, aki 2016 januárja óta 
látja el ezt a feladatot és dolgozik az egyesület 
előremozdításában, népszerűsítésében. A ren-
dezvényünket Papp Gyula jóvoltából finom 
ebéddel zártuk.  Bihari Lövészklub

Lövészverseny és
szablyavívó bemutató
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PROGRAMOK, ANYAKÖNYVI HÍREK

ZENÉS NYÁRI ESTÉK
Berettyóújfalu Nadányi Zoltán 
Művelődési Ház udvara
2016. június 4. szombat 20 
óra SONUS ÜTŐEGYÜTTES
2016. július 2. szombat 20 
óra MALEK ANDREA és ven-
dégei
2016. július 9. szombat 20 
óra GERENDÁS PÉTER 
A belépés ingyenes.

KIÁLLÍTÁSOK
Bihar Vármegye Képgaléria
Győrfi Ádám szobrászmű-
vész kiállítása – Bihar Várme-
gye Képgaléria. Megtekinthe-
tő: június 9-ig. 
Az Igazgyöngy Alapfokú Mű-
vészeti Iskola évzáró kiállítá-
sa megtekinthető 2016. június 
17-től július 15-ig

MOZI GALÉRIA
Június 24-én – pénteken – 
15 órakor nyílik Karácsony 
Vanda festőművész Angyal-
bőrben című kiállítása. A kiál-
lítást megnyitja: L. Ritók Nóra 

grafikusművész. Közreműköd-
nek: Marczin Vanda és barátai. 
A kiállítás megtekinthető 2016. 
július 31-ig!
Bogya Pál kiállítása a Mozi 
Galériában. Megtekinthető: jú-
nius 15-ig

KLUBFOGLALKOZÁSOK
Június 21. 16.30 órától az 
ÉDES egyesület egyesületi 
napja
június 27. 14 órától a 
Berettyóparti Nyugdíjasok 
Egyesülete egyesületi nap
június 29. 14 órától a 
Berettyóparti Nyugdíjasok 
Egyesülete egyesületi nap
Minden kedden 14 órától 
a Berettyóparti Nyugdíjasok 
Egyesülete Népdalkörének 
próbája
Minden szerdán 15.30 órá-
tól a Berettyópart Nyugdíjasok 
Egyesülete - Senior Tánccso-
port próbája
Kedd – csütörtök 15 órától 
egészségmegőrző torna az Er-
délyi Gábor teremben

Berettyóújfalui programok

Nadányi Zoltán Művelődési Ház

Bihari Múzeum

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának
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Telefon: 06-54-500-023
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A lap a Berettyó Kulturális Központ Médiacsoport tagja
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Bihari Hírlap

Múltunk emlékei - néprajzi szakkör álta-
lános iskola 5. osztályosai részére
• időpontok: június 10.  (péntek) 15.00

Segítünk, hogy segíthess! - múzeumi 
önkéntesek képzése
• téma: műtárgyvédelem
  időpontok:, június 13., június 20.,június 27. 
(hétfő) 15.00
• téma: történelem
időpont: július 4. (hétfő) 15.00

Tudástár – szabadegyetem minden-
kinek programsorozatunk keretében 
• Magyar emlékek Rómában – előadó: 
Korompainé Mocsnik Marianna
• június 9. (csütörtök) 15.00

3276 expedíciós nap, a múzeumala-
pító geográfus újraolvasva - időszaki 
kiállítás
• Balázs Dénes, a Magyar Földrajzi Múze-
um alapítója, 130 országra kiterjedő utazá-
sai során kimagasló eredményeket ért el a 
karsztvidékek, a sivatagok, az őserdők, a jég 
világa és a vulkánok tanulmányozásában. A 
kiállítás ezeken a tematikus egységeken vé-
gighaladva mutatja be a világjáró geográfus 
munkásságát és életútját.
• a kiállítás megtekinthető: 2016. július 23-ig

Családi délután: Erdély - a világ kö-
zepe
• a fonás titkai (különleges hajfonatok)
• A Szilágyság táncos szemmel
• filmvetítés
• időpont: június 18. (szombat) 14.00 - 16.00
• Ezen a napon 10.00 -16.00 között a múze-
um kiállításai ingyenesen látogathatók.

Hozd el és mutasd meg emlékeidet! – 
Nyílt nap
• Topotéka program
• időpont: június 18. (szombat) 14.30

Múzeumok éjszakája – Balázs Dénes 
nyomába eredve 8 óra alatt a Föld 
körül
• időpont: június 25. (szombat) 14.00 – 24.00

Születés
2016. május
17. Nagy Nándor   
 (Nagy Imre - Szabó Katalin)
26. Popovics Szonja Lara    
 (Popovics József - Mogyorós Andrea)

Házasságkötés
2016. május
7. Kun Lajos - Szilágyi Anita Zsanett
14. László László - Mikle Enikő Erzsébet
14. Tóth Csaba - Sütő Ágnes
21. Szabó Tibor - Magyar Csilla

Elhunytak
2016. május
4. Dózsa Zoltán (1964.)

6. Tikász Istvánné  (Magyar Ilona Juliánna) 
 (1932.) Debrecenben halt meg

13. Dr. Kovács Lajosné (Kiss Ágnes) (1941.)

18. Balogh Istvánné (Király Margit) (1940.)

21. Gálné Borza Lívia (1956.)

20. Horváth Viktor János (1927.)

A Berettyóújfalui Református 
Egy házközség nyári hírei
- Június, július és augusztus hónap-
ban, Diószegi nyár, napközis tábor 8-16 
óráig az iskolában. 

- Július 18-22-ig, hétfőtől – péntekig Be-
rettyóújfalui Ifjúsági Hét, gyülekezetünk 
szervezésében.

- Július 25-29-ig, hétfőtől – péntekig 
Vakációs Bibliahét, gyülekezetünk szer-
vezésében.

- Augusztus 8-14-ig, hétfőtől – vasárna-
pig Ifjúsági Hét Balatonszárszón, a Re-
formátus Fiatalok Szövetségének 
  szervezésében.

- Augusztus 23-28-ig, keddtől – vasár-
napig Ifjúsági Hét Balatonfenyvesen, 
gyülekezetünk szervezésében.

www.reformatusbujfalu.hu
www.dioszegi-refi.hu

Értesítjük kedves Olvasóinkat, hogy a Sinka Ist-
ván Városi Könyvtár 2016. augusztus 1-13. között 
zárva tart. Nyitás: 2016. augusztus 16. 

A Sinka István Városi Könyvtár szeretettel várja lá-
togatóit a Bihar Termálliget Strand- és Termálfürdő-
ben a STRANDKÖNYVTÁRban 2016. júliusban 
és augusztusban hétköznap 9-17 óra között.

hirdetés

hirdetés
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Kozák László fekvenyomó világ-
csúcsa a szerencsi OB-n!
2016. május 21-22-én, Szerencsen 
rendezték meg a WPC Erőemelő, 
Fekvenyomó és Felhúzó Magyar 
Bajnokságot. A két napos verse-
nyen rekordszámú, több mint 600 
versenyző indult, mely önmagában 
is rekord a magyar erőemelő sport-
ágban. A berettyóújfalui Bihari Sza-
badidő és Sportegyesületet 14 ver-
senyző képviselte, akik 14 első és 5 
második helyezést értek el.
Az első napon az erőemelők szere-
peltek. Szász Róbert és Kiss Csaba 
megvédve tavalyi bajnoki címüket, 
összetett első helyezést szereztek. 
Jámbor László második helyezést 
szerzett, felhúzásban pedig első he-
lyezést ért el. 
A második napon a fekvenyomók 
versenyeztek. Bartha Szilvia 62,5 
kg-os teljesítménnyel ifjúsági és 
open kategóriában első helyezést ért 
el. Szilvi ezzel új ifjúsági országos 
csúcsot nyomott, mellyel korcso-
portja abszolút második helyezését 
érte el. Fantasztikus teljesítményt ért 
el élete első Országos Bajnokságán 
szereplő a mindössze 15 éves Kozák 

László, aki súlycsoportjában ifjúsági 
és open korcsoportban új világcsúcs-
csal diadalmaskodott. Országos re-
korddal győzött még Mohácsi Zsolt 
173 kg-os teljesítménnyel. Első he-
lyezést szereztek még Miklós Gyula 
Roland, Zsila Róbert, Karácsony Dá-
vid, Balibán Márk, Ungai János, és 
Kovács Pál. Második helyezést értek 
el Varga Csaba, Haraszti László és 
Jámbor László.
A versenyre a versenyzőket Haraszti 
László és Ungai János készítette fel.

Jó szereplés az Országos Fekve-
nyomó Diákolimpia Döntőjében!
2016. május 28-29-én, Budapesten 
a MOM Sportcentrumban rendezték 
meg a XVII. Fekvenyomó Diákolim-
pia Országos Döntőjét. A versenyen 
a Bihari Szabadidő és Sportegyesü-
let valamint a Darvasi 
Erőemelő Egyesület 9 
versenyzője vett részt, 
a Bihari Kistérség is-
koláit képviselve. A 
versenyen négy első, 
három második egy 
ötödik és egy hatodik 
helyezést értek el. 

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott 
Kozák László, aki az V. korcsoport 
-60 kg-os súlycsoportjában 130 kg-
ot teljesített, ezzel új országos diák-
olimpiai csúcsot állított fel, mellyel 
nem csak a súlycsoportja, korcso-
portja, hanem a teljes férfi mezőny 
legeredményesebb versenyzője lett. 
A lányoknál Bartha Szilvia súly-
csoportjában 60 kg-ot teljesített, 
mellyel korcsoportja abszolút diák-
olimpiai bajnoka lett. Kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott még a döntő 
legfiatalabb versenyzőjeként Ungai 
Amanda, ő -52 kg-os súlycsoportban 
37,5 kg-ot teljesítve nyerte súlycso-
portját és ezzel korcsoportja abszolút 
harmadik helyezését is megszerezte. 
Országos diákolimpiai bajnok lett 
még Varga Csaba.

A BMSE életében ismét lezárult egy 
kézilabdás évad, mely csapataink 
számára vegyes érzelmekkel ért vé-
get. Voltak nagyon szoros meccsek, 
könnyű győzelmek, nem várt vere-
ségek. De azt mindenféleképpen el-
mondhatjuk, hogy az utánpótlásban 
ennyi gyermek még soha nem ké-
zilabdázott egyesületünkben…. jó 
úton járunk.
Az eredményekről bővebben:
Az őszi szezont a megyei bajnok-
ság 3. helyén zárta női felnőtt 
csapatunk. Így a tavaszi folyta-
tásban ismét felcsillant a remény 
egy dobogós hely megszerzésére. 
A mérkőzések azonban nem forga-
tókönyvszerűen zajlottak, voltak 
bravúros győzelmek, de nem várt 
pontvesztések is. Így a bajnokságot 
az 5. helyen zárták a lányok. A csa-
pat edzője: Kissné Nagy Krisztina.
NB/II. férfi csapatunk az észak-ke-
leti bajnokságban szerepelt az idei 
évadban. A csapat edzője: Kucskár 
Imre. A fiúk 18 ponttal a 9. helyen 
végeztek a bajnokságban. A sze-
zonra a hektikusság volt jellemző. 
Az őszi viszonylagos jó szereplést 
gyengébb tavaszi folytatás követte. 

A felkészülés zökkenőmentesen zaj-
lott, de a sérülések és a munkahelyi, 
illetve egyéb elfoglaltságok miatti 
gyengébb edzéslátogatottság hátrál-
tatta a csapatot. 
NB/II. junior csapatunk edzője 
Kiss Béla, aki röviden értékelte az 
elmúlt évadot:
„Nehezen kezdődött az év, hiszen 4 
fő távozott a csapatból, de a bajnok-
ság közben 2 fő visszaigazolt nevelő 
egyesületéhez. A csapat gerince ket-
tős terheléssel játszotta végig a sze-
zont, hiszen a junior bajnokság mel-
lett a serdülő bajnokságban, illetve 
a felnőttek között is helyt álltak a 
fiúk. Örömmel elmondhatom, hogy 
mi kaptuk a legkevesebb gólt a baj-
nokságban, ez a hatékony védekezé-
si munkánknak köszönhető. Végül 
sikerült egy hellyel előre lépnünk a 
tavalyi évhez képest, így a 4. helyen 
zárta a csapat a bajnokságot.”
Serdülő csapataink az országos 
serdülő bajnokság küzdelmeiben 
vettek részt.
A fiúk nagy része az NB/II. junior 
csapat tagja is, így sokszor heti két 
mérkőzésen is bizonyítani kellett a 
játékosoknak. A fiúk végül az alsó-
ház 5. helyén zártak. Dávid Jocó 79 
góllal a 4. helyen zárta a góllövőlis-
tát. A csapat edzője: Ulics István.
A serdülő lányok edzője az idei 
szezonban Bencze Zoltán. A lányok 
a bajnokságban indítható minimá-
lis létszámmal tudták elkezdeni az 
idei szezont, kiegészülve az U13-as 
bajnokságban játszó játékosokkal. 
A lányok összességében az alsóház 
11. helyet szerezték meg. Vigh Dóri 

41 góllal a 4. helyen zárt a góllövő-
listán. 
U14 korosztályos fiú csapatunk a 
Gyermekbajnokság Kulcsár Anita 
régiójának „B” csoportjában sze-
repelt. Az alsóházi rájátszás után a 
II. osztály 7 csapatos csoportjában 
a 3. helyet sikerült megszerezniük 
a fiúknak. A csapat edzője: Ulics 
István. Szabó Róbert 50 góllal az 1. 
helyen zárta a góllövőlistát.
U13 korosztályos lány csapatunk 
szintén a Gyermekbajnokságban 
sze repelt. A lányokkal a felkészülést 
Hajdu Magdi kezdte majd Zákány 
Kristóf vette át a csapat irányítását. 
Az alapszakaszt az 5. helyen zárva 
a 10 csapatos III. osztályban foly-
tatták a bajnokságot a lányok.. Kiss 
Panna 157 góllal a góllövőlista 2. 
helyén végzett.
A legkisebbekről:
U10 korosztályban szeptembertől 
külön edzések kezdődtek meg a lá-
nyoknak és a fiúknak. 
A lányok edzője Kovács Ferenc, 
míg a fiúké Varga Gábor.
Mindkét csapattal részt vettünk a 
Főnix kupán a 2005-ös korosztály-
ban. Itthon a Sziszi kupán rendez-
tünk nekik 3 csapatos tornát, ahol 
nagy örömünkre nagyon sok szülő, 
hozzátartozó kilátogatott szurkolni 
legkisebbjeinknek. 
Köszönjük a szurkolók, a szülők, a 
támogatók, az önkormányzat egész 
évben nyújtott támogatását. Talál-
kozunk a 2016/2017-es szezonban!

Balázsné Szabó Mária
szakosztályvezető

Bihari sikerek fekvenyomásban!

A 2015/2016-os kézilabda évadról


