
 Esőben és hidegben zajlott tehát az idei majális, ennek ellenére a BUSE pályára kilátogató közönségtől csupa pozitív vissza-
jelzés érkezett, elégedettek voltak a programelemekkel és élményekkel teli, vidám napot zárhattak. 3. oldalon

Parkoló és településkártya rendszer Ünnepi testületi ülés Megújult a Szent István tér
Berettyóújfalu Településkártya és a város 
területén történő fizető parkoló rendszer 
bevezetéséről döntött Berettyóújfalu Város 
képviselői testülete. 

Az alig egy órával korábban 
ünnepélyes keretek között átadott Szent 
István téren a műfajok sokfélesége 
vonult fel. 

... tiszteleg a város nemcsak elődei, de 
jelenlegi kiválóságai előtt is, akik határon 
innen és túlra viszik Berettyóújfalu hírét 
munkásságukkal.2 3 5

   A megszokottnál is többen jelentek 
meg a Vöröskereszt helyi szervezete 
által meghirdetett április 21-i 
véradáson a Gróf  Tisza István Kórház 
Transzfúziós Osztályán – tájékoztatta 
lapunkat Magyarné Nyírő Katalin 
vezető asszisztens.
   A reggel nyolc órától 14 óráig 
tartó véradáson 69-en jelentek 

meg, közülük csupán ketten nem 
voltak alkalmasak. A megjelentek 
közül sokan nem először adtak vért, 
volt 63-szoros, 57, 40-szeres 
véradó, de szép számban jelentek 
meg fiatalok is. Általános tapaszta-
lat, hogy a donorok többsége férfi, 
talán mert ők bátrabbak ezen a 
téren – mondta el az asszisztensnő.
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Kell a városnak egy olyan hely, ahol összejöhetnek ünnepelni az emberek”„
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    Minden évben április 22-én, a Föld napján 
világszerte különböző rendezvényekkel hívják fel 
az emberek figyelmét az élővilág és a természetes 
élőhelyek veszélyeztetettségére. 
    Berettyóújfaluban az Arany János Gimnázium 
biológia tanárai a Föld napja alkalmából 
vetélkedőt szerveztek a város általános- és 
középiskolásai számára. A vetélkedő célja az 

volt, hogy a diákok lakóhelyük természeti 
értékeit felfedezzék, megismerjék, ezáltal 
annak védelmében és megőrzésében is 
érdekeltté váljanak.
    Ezúttal a Hencidai Csereerdő volt a vetélkedő 
témája. A verseny két fordulóból állt. Az első 
feladat poszterkészítés volt. A poszteren a 
Csereerdő valamely védett növény- vagy 

állatfaját kellett bemutatni. Ennek az elkészítése 
előfeltétele volt a második fordulón való részvé-
telnek, amelyet április 20-án rendezték meg. Az 
általános iskolákat a József Attila Általános 
Iskola és a Toldi Miklós Református Általános 
Iskola diákjai képviselték, a középiskolákat az 
Arany János Gimnázium.

Karácsonyné Kormos Irén

Városi vetélkedő a Föld napja alkalmából



  Berettyóújfalu Településkártya és a város 
területén történő fizető parkoló rendszer 
bevezetéséről döntött Berettyóújfalu Város 
képviselői testülete

   Településkártyák Nyugat-Európában már évek 
óta szolgálják a polgárok kényelmét. A helyi 
lakosság részére készült kártyák bevezetésének 
céljai eltérőek lehetnek: a polgárok identitástu-
datának, a lakosság lokálpatriotizmusának 
erősítése, a városvezetés munkájának hatéko-
nyabbá tétele, a kommunikáció javítása, új 
ügyfélkapcsolatok kialakítása, az értékesítés 
ösztönzése. Ezen előnyökből mind a kártyatulaj-
donosok, mind a településkártya programokban 
részt vevő szolgáltatók, mind a kártyát 
kibocsátó szervezetek, egyaránt részesülhetnek. 
   Berettyóújfalu Településkártya néven olyan 
kártyarendszer bevezetését tervezzük, amely a 
városban lakóhellyel rendelkező polgárok 
számára nyújt kedvezményt.
Településkártyák esetében az egyes városok 

polgárai, mint a kártya tulajdonosai felmutatást 
és érvényesítést követően azonnali kedvezmé-
nyes fogyasztást/vásárlást realizálhatnak a 
nyújtott kedvezmények mértékéig a városi 
elfogadóhelyi partnereknél.
   A  Berettyóújfalu Településkártya a városi 
lakosok, és döntéshozók igényeire, javaslataira 
építve a települési fogyasztás- és gazdaságé-
lénkítés egyik eszköze lehet.
Berettyóújfalu Településkártya kialakítása: 
bemutatóra szóló,plasztik alapú, chip mentes, 
mérete megegyezik a bankkártya méretével, az 
egyik oldalon Berettyóújfalu Város megszemé-
lyesítéssel, a másik oldalon a tulajdonos fényké-
pe, neve és a kártya azonosító száma.

A Berettyóújfalu Településkártya bevezetésé-
nek célja: 
  – növelje az adott település iránt az itt élő
     polgárok lokálpatriotizmusát
  – erősítse a berettyóújfalui identitást, a
     Berettyóújfalu Településkártya hivatott
     megjeleníteni a „bererettyóújfaluiság” 

     előnyét és megbecsültségét a város polgárai
     számára
 – szolgálja a helyi kis- és középvállalkozói
    szektor piaci erősödését
 – növelje a városban fellelhető szolgáltatások
    igénybevételét, keresletét a berettyóújfalui
    lakosok által 
 – szorosabban összekösse a település polgárait
    és annak kereskedőit, szolgáltatóit, megtaka-
    rításokat eredményezzen a kártyatulajdono-
    sok számára
 – a városban lakó valamennyi lakos, fiatal, idős,
    családos vagy egyedül élő egyaránt megta-
    lálja a számára értékes és vonzó szolgáltatá-
    sokat a kedvezmények között 

  Célunk, hogy a berettyóújfalui városi uszoda, 
parkolási és egyéb szolgáltatások igénybevé-
telénél, kulturális és sport rendezvényekre való 
jegyvásárlásnál, kereskedelmi vásárlások során 
a kártyatulajdonosok előnyt élvezhessenek, 
kedvezményeket kaphassanak szerződött 
partnereinktől.

   Berettyóújfalu Településkártya bevezetése

  A fizetőparkoló rendszer beveztésének 
szükségessége:
  A motorizáció folyamatos növekedésével 
egyre nagyobb feladatot jelent a város 
közlekedés-szervezésének hatékony tervezése. 
Ebben a szervezõ munkában óriási jelentõsége 
van a gépjárművek parkolási korlátozásának, 
hiszen a zsúfolt közterületi parkolókra, illetve a 
parkolóhely hiányra mindenképpen megoldást 
kell találnia az önkormányzatnak. Felvetõdik 
tehát a kérdés milyen módon lehet megoldani a 
parkolóhely gazdálkodás problémáját.
    A fizetõ parkolási rendszer egy olyan átfogó, 
minden részletre kiterjedõ gazdaságos és 
komplex megoldást kínál a parkolóhely 
gazdálkodásra, amely mind az ügyfelek, mind 
pedig az üzemeltetõ (önkormányzat) megelége-
dettségére szolgál.
   A város lakossága abban érdekelt, hogy a 
városban zavartalanul közlekedhessen s 
ügyintézési, bevásárlási stb. ideje alatt a 
járműve biztonságos helyen a KRESZ szabá-
lyainak megfelelően legyen elhelyezhető.
Ugyancsak ebben érdekeltek az intézmények és 
a vállalkozók is, továbbá, hogy üzleti partnereik, 
vevőik járművel is felkereshessék őket.
   A város önkormányzata abban is érdekelt,
hogy a várost minél több vendég keresse fel és 
az itt tartózkodás  idejére járműveiket szabá-
lyosan tudják várakoztatni.

Berettyóújfaluban megvalósítandó fizetőpar-
koló rendszer:
   Az előreváltott parkoló szelvénnyel történő 
parkolás, azt jelenti, hogy a szelvény érvényesí-
tésénél a gépjármű vezetőjének kell kitépnie a 
parkoló szelvényből az érkezés hónapját, 
napját, óráját és percét jelző korongokat a 
perforáció mentén. Az így érvényesített szel-
vényt a jármű vezetőülés felöli első ablakán 
belül, de kívülről jól látható és ellenőrizhető 
módon kell elhelyezni. Egyidejűleg annyi 
parkoló szelvényt kell érvényesíteni ahány 
parkolóhelyet a jármű elfoglal. A parkoló 
szelvények érvényessége a vezető által 
érvényesített parkolási időtől kezdődik. A 
jegyek jól áttekinthető módon, színkódolással is 
meg  vannak  különböztetve.

A parkolójegyek megvásárlása
    A parkolójegyek megvásárolhatók lesznek a 
városban működő üzletekben, akik csatlakoznak 
a bizományosi értékesítő hálózathoz, valamint a 
központi ügyfélszolgálati irodában. A város 
területére érvényes parkoló bérletek kizárólag 
az ügyfélszolgálaton lesznek elérhetők.

A fizetőparkoló rendszer területi hatálya
   Berettyóújfalu Város közterületein kialakított 
parkolóhelyeken, pontosan körülhatárolt 
övezetekben.

Berettyóújfalu Város területén fizető parkoló rend-
szer bevezetése előreváltott parkolószelvénnyel

FELHÍVÁS! LEGYEN A PARTNERÜNK!
A Berettyóújfalu Településkártya rendszer üzemeltetője a Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. /4100 Berettyóújfalu, Bajcsy-Zs. u. 27./ várja mindazon 
vállalkozások, boltok, üzletek, szolgáltatók tulajdonosainak jelentkezését, akik szívesen partnerei lennének és csatlakoznának a településkártya elfogadóhe-
lyek sorába, oly módon, hogy aki az üzletben fizetéskor felmutatja a Berettyóújfalu Településkártyát, annak kedvezményes vásárlást biztosítanak.
Berettyóújfalu egész területéről várjuk a jelentkezőket az alábbi telefonszámokon: 54/500-022, 54/500-023

FELHÍVÁS! LEGYEN A PARTNERÜNK!
A fizető parkoló rendszer üzemeltetője a Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. /4100 Berettyóújfalu, Bajcsy-Zs. u. 27./ várja mindazon vállalkozások, boltok, 
üzletek tulajdonosainak jelentkezését, akik  szívesen bizományosi partnerei lennének a parkoló szelvények értékesítésében. 
Berettyóújfalu egész területéről várjuk a jelentkezőket az alábbi telefonszámokon: 54/500-022, 54/500-023

ÖNKORMÁNYZAT2

FELHÍVÁS
Berettyóújfalu Város Önkormányzata pályázatot 
ír ki a kulturált lakókörnyezetünkért címért.

A pályázat célja:
Berettyóújfalu Város és közvetlen lakókörnye-

zetünk 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.
A pályázatok felülvizsgálata: Évente történik.
A felülvizsgálatról, illetve a helyezések elbírá-
lásáról a Településfejlesztési Bizottság dönt.
A pályázaton nem vehet részt:
Aki a bírálati évet megelőzően köztisztasági 
szabálysértés elkövetése miatt 2 éven belül 
bírságoltak.

A pályázatok benyújtásának határideje 
június 30-a.

A pályázatoknak tartalmaznia kell: 
A pályázók nevét és címét, mellékelni lehet a 
lakóterületről készült fotókat.
A pályázatok elbírálásának szempontja:
Az ingatlant övező területek esztétikus, kulturált 
megjelenése.
A pályázatok benyújtási helye: Berettyóújfalu 
Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda



KÖZÉLET 3

   Május 28-án teljesedett ki a Városnapja 
alkalmából rendezett ünnepségsorozat. Ekkor volt 
az ünnepi testületi ülés, átadták a város szívében 
található Szent István teret, illetve hét felnőtt és két 
gyermek állampolgári esküt tett.

     A városháza nagytermében a helyi képviselő 
testület mellett jelen volt Bodó Sándor, a megyei 
közgyűlés elnöke, Rácz Róbert kormánymegbí-
zott, Pocsaly Zoltán, Margitta alpolgármestere, 
intézményvezetők és a város korábbi kitüntetett-
jei. Muraközi István polgármester elmondta: 
1997. május 23. óta tartják meg a város napját, 
emlékezve arra, hogy 1608-ban ezen a napon 
adott kiváltságlevelet a településnek Báthory 
Gábor. Ilyenkor tiszteleg a város nemcsak elődei, 
de jelenlegi kiválóságai előtt is, akik határon 
innen és túlra viszik Berettyóújfalu hírét 
munkásságukkal. Ehhez a naphoz kapcsolódnak 
immár hagyományosan a megvalósult fejlesztések 
átadásai, idén a Szent István tér, a volt Megye-
háza, a Rendezvényház.
   Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke, 
felszólalásában kiemelte: az ittenieknek mindig 
szövetségesek nélkül kellett megoldaniuk a 
problémákat, ám mindig helytálltak. – Kemé-
nyebbek itt a kézfogások, őszintébbek itt a 
válaszok. Mindez értéket hordoz – méltatta az 
újfaluiakat, hozzátéve, hogy a Sárrét is kötődik 
ide, hiszen sokan itt születtek, vagy itt jártak 
középiskolába.

  A megjelenteknek levetítették a megyeszék-
helytől a központtá épülő városról készült 
kisfilmet, majd Muraközi István és Pálfi Anikó 
átadta az elismeréseket a városért különösen 
sokat tett szülötteinek. A város díszpolgára idén a 
Kolozsváron élő, 97 éves festőművész, Cs. Erdős 
Tibor, aki helyett fia vette át a kitüntetést, s 
olvasta fel édesapja levelét, valamint nyújtotta át 
festményét a polgármesternek. Gombos Ferenc 
fotóművész Báthory Gábor díjban részesült. Dr. 
Pécsi Imréné és Gyula Ferenc pedagógus Fehér 
Istvánné díjat vehetett át. Csapóné Dr. Gombos 
Piroska Fráter László-díj kitüntetést kapott, míg 
Major-Pucsok Albert Kabos Endre díjat vehetett 
át. A város jó tanulója – jó sportolója idén Papp 
Anna lett.

    A Szent István tér átadásán Muraközi István 
köszönetet mondott azoknak, akik megálmodták, 
megtervezték a teret, akik megírták a pályáza-
tot, s a kivitelezőknek. – Erősítse a városhoz való 
tartozást, kötődést, legyen igazi közösségi tér a 
város szívében megújult Szent István tér – kívánta 
a polgármester. 
      Rácz Róbert kormánymegbízott ünnepi beszé-
dében arra kereste a választ, mi tarthatta meg a 
várost immár több mint 400 éve. – Kitartó volt ez 

a település, az itt élő lakosság, s ez adott erőt 
túlélni a nehézségeket, a háborúkat. Minden 
időben megmaradni, a meglévőt gyarapítani – 
ezt akarták elődeink, s ezt tartják szem előtt mai 
utódaik – emelte ki Rácz Róbert. A továbbiakban 
leszögezte: kell a városnak egy olyan hely, ahol 
összejöhetnek ünnepelni az emberek, s ez lesz a 
Szent István tér, melynek kialakítására 700 millió 
forintot nyert a város, önerőként pedig 200 
millióval járult hozzá az önkormányzat. Rácz 
Róbert szerint a város igyekszik térségi központi 
szerepét megtartani – erre példa a több 
középiskola, a kórház – melyhez becsvágyó 
terveik, azok megvalósításai, hozzá is járulnak. A 
kormány elmúlt egy éves munkájából kiemelte az 
államigazgatás átalakítását, melynek egyik 
állomása volt a kormányhivatalok létrejötte, a 
következő pedig a járási székhelyek kijelölése 
lesz 2013-tól. – Berettyóújfalu „melegíthet” a 
következő feladatra, a járási székhelyre – 
jelentette be a kormánymegbízott. 
  Az ünnepélyes szalagátvágás után a 
házasságkötő teremben hét Nagyváradról 
érkezett felnőtt és két gyermek tette le állampol-
gári esküjét Muraközi István előtt. A Himnusz 
közös eléneklése alatt valamennyiüknek könny 
szökött a szemébe, hiszen ahogy fogalmaztak, 
régóta vártak erre a pillanatra. A 80 éves Király 
Sándor egyedül tette le az esküt, míg két 
házaspár – Kovács Márton és felesége, valamint 
Sándor Dénes és felesége – együtt érkezett. Egy 

fiatal házaspár – Kiss Géza Lóránd és Kiss Lívia – 
két kicsi lányával jött a határ túloldaláról. Mivel a 
gyerekek az újfalui kórházban születtek, ragasz-
kodtak a városhoz, ezért is adták be 
egyszerűsített állampolgári kérelmüket már 
január 6-án. – Nagyon boldogok vagyunk, de 
nem fogunk átjönni, maradunk Nagyváradon – 
mondták el a friss honfitársak.

Nyírő Gizella 

Ünnepi testületi ülés, főtéravató, állampolgársági eskütétel

   Az idei város napi ünnepségen Berettyóújfalu önkormányzata díszpolgári címet 
adományozott a város szülöttének, Cs. Erdős Tibornak. A Kolozsváron élő festőművész 
nem lehetett jelen, a kitüntetést fia, Cs. Erdős Zsigmond vette át, aki felolvasta édesapja 
levelét, majd átnyújtotta a városnak küldött egyik festményét. Íme a levél:

Drága Berettyóújfaluiak!

   Az élet újabb nagy ajándéka számomra, hogy megélhettem azt is, hogy szülővárosomban, 97 
éves koromban, kedves családi légkörben mondhatom el Berettyóújfalviságom. Ez az együttlét 
szinte része annak a történelmi alakulásnak, amely most mindannyiunk számára reményt adó.
  És nagyon meghatározó az, hogy ebben a biztató jelenben éppen gyermekkorom emlékei támad-
nak fel elevenen. Édesapámat fél éves koromban hívták be katonának, ahol, mint zászlós Przemysl-
nél orosz fogságba esett. Külön hangsúlyt kap az is, hogy mindaz, amit most, önöknek elmondani 
akarok, az évtizedek során nagyon sokszor idéződött fel bennem. És az is különleges, hogy e 
gyermekkori emlék némiképpen nemzeti problémánkat is érint.
   Tehát: Négy és fél éves vagyok. Egyedül otthon, mert az édesanyám még nem jött haza az 
iskolából, ahol tanított és a lakásunknak a nagy kertje végében folyó Berettyó partján ődöngtem, 
amely a református templom közeli utcájában volt. Majd bementem a lakásba és egy nagy széket 
abba a szobába cipeltem, melynek ablakai az utcára néztek. Az ablakból kinézve édesanyám 
jövetelére vártam. Rövid idő múltán az ablak előtt megállt egy lovas kocsi és a kocsis a bakról 
leszállva, a hátsó ülésen fekvő sápadt embert a vállára vette, majd az ablakom alatti falnak 
támasztva hagyta ott.
Ez az egész jelenet bennem egy olyan megdöbbentő érzést váltott ki, hogy amikor édesanyám nem 
sokkal azután hazajött, én nem tudtam neki ezt elmondani, és azután sem.
Hogy most nagy szavakat használjak, bennem a gyermekkor ezzel véget ért.
Az ezt követő napon megjelentek Berettyóújfaluban a román katonák.
   Azt most már, mint felnőtt állapítom meg, hogy az az ember, akit a ház falának támasztott a 
kocsis, egy fiatal magyar katona volt, aki önkéntesként harcolt Berettyóújfalu határában vívott 
reménytelen küzdelemben, mert az akkori kormány a rendes magyar hadsereget feloszlatta és a 
Berettyóújfalu alatt vívott küzdelemben fiatal önkéntesek vívták élet-halál harcukat.
Tudjuk jól, hogy ennek a küzdelemnek a végét Magyarország máig tartó megcsonkítása követte.
Bennem ma már megnyugvást kelt az, hogy a jelenlegi helyzet, mintha a kibontakozás felé vezetne.
Igen nagy öröm számomra most az, hogy Berettyóújfalu városa irányomban ilyen megtisztelő és 
lelkesítő módon, ezzel a nemzeti ranggal a magyar élet szerves részévé emelt.
   Végezetül pedig mindnyájunk nevében köszönetet kell mondanom azért, hogy Berettyóújfalu így 
családjába fogadott.
         Berettyóújfalu, 2011. május 28.                     Mély tisztelettel: Cs. Erdős Tibor festőművész



ÖNKORMÁNYZAT -  KÖZÉLET4

    Az olaszországi Sacile által testvérvárosi 
hálózatok kialakítására elnyert Európai Uniós 
pályázat első állomásaként Olaszországban 
került sor konferencia  megrendezésére, „a víz, 
mint kulturális érték” mottóval. A résztvevő 
külföldi delegációk a pályázatban érintett 
városok testvérvárosaiból, a francia La reole, az 
osztrák Spittal, a horvát Novigrad, a romániai 
Margitta és Berettyóújfalu városából érkeztek.
      A rendezvény első napján Sacile városában 
tartott konferencián Pálfi Anikó alpolgármester 
asszony a Kari Sándor által készített kisfilmen 
keresztül mutatta be városunkat. A délelőtti 
konferenciát délután workshop követte, ahol mind 
a hat országból résztvevő delegáció tagjai 

számára feladat volt, hogy kis (10 fős, vegyes) 
csoportokban dolgozzák ki, milyen területen, 
hogyan tudnának együttműködni a pályázatban 
résztvevő városokkal. Természetesen, a várost is 
megtekinthettük, melyet a helyiek „Velence 
kertjének” neveznek, mivel velencei stílusban épült 
a város főtere és sok épülete.
   A második napot  Brugnera városában 
töltöttük. A polgármester úr előadásából arról 
értesültünk, hogy itt jelentős hagyománya van a 
bútorgyártásnak, mint megtudtuk,  az egész 
ország bútorgyártásának 30%-a ebben a 
régióban (Friuli-Venezia-Giulia) történik. Láto-
gatást tettünk a bútoripari szakközépiskolában, 
egy bútorgyárban és egy borászatban.

   A zárónapon 
Porciában előadást 
hallottunk a város és a 
víz kapcsolatáról, a 
történelmi belváros 
megtekintését követő-
en pedig a Villa Dolfin 
kertjében tartották a 
konferencia záróebé-
dét. Itt került sor május 
9-én, az Európa Nap 
megünneplésére is.
  A konferencia 
következő helyszine 
Berettyóújfalu lesz, 
2011. októberében.
                                

Nagyné Székely Katalin

A víz, mint városokat összekötő elem
Olaszország

Bihari Váltófutóverseny

„BERETTYÓÚJFALU 
AZ EGÉSZSÉGES VÁROS”
ÉAOP – 5.1.1./D-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

    Idén első alkalommal rendezték meg a Bihari 
Váltófutóversenyt.
 Az egész várost átszelő futóversenyt a 
berettyószentmártoni körforgalomból indítottuk 
a 8. osztályosokkal, akik 800 m után átadták a 
váltóbotot a 700 métert futó 7. osztályosoknak 
és így tovább, minden tanuló annyiszor 100 
métert futott, amelyik évfolyamba jár, így a 
gyerekek 1-8. osztályig összesen 3,6 km-t tettek 
meg. 
Az 1. osztályosok futottak be az utolsó 100 
méteren a célba, ami az újonnan átadott Szent 
István tér volt.
Nemenként külön értékeltük a tanulókat.
A következő eredmények születtek:
     Fiúk: 1. József Attila Általános Iskola
             2. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
             3. Hunyadi Mátyás Tagiskola
             4. Széchenyi István Tagiskola
 Lányok: 1. József Attila Általános Iskola
             2. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
             3. Széchenyi István Tagiskola
             4. Hunyadi Mátyás Tagiskola

 Mind a fiú, mind a lány csapat 1 éven keresztül 
birtokolhatja a vándorkupát.
   Aktív felnőtt futóink (sajnos csak a férfiak 
mérettették meg magukat), a teljes 3600 
méteres távot vállalták:
      1. Nagy Sándor
      2. Szathmári Zoltán
      3. Hegedűs Zoltán
      4. Nagy Sándor
Minden versenyzőnek gratulálunk.
   Itt ragadnánk meg az alkalmat, hogy külön 
köszönetet mondjunk Berettyóújfalu Város 
rendőrségének, valamint a város polgárőrség-
ének, illetve azoknak a pedagógusoknak, akik 
segítettek abban, hogy biztonságosan és 
balesetmentesen lezajlott ez a rendezvény.
   Köszönjük a felajánlott díjakat Nagy László 
vállalkozónak, illetve Bokor Sándornak a buszt, 
mellyel megkönnyítette a futók eljutását a 
váltóhelyekre.
 

  Legutóbbi testületi ülésén módosította az 
önkormányzat képviselő testülete a helyi 
környezetvédelméről szóló rendeletét – tájékoz-
tatta lapunkat Muraközi István.
   A polgármester elmondta: a városban évek 
óta meglévő probléma a közterületen való 
szeszesital fogyasztás, ami ellen nem lehetett 
fellépni jogszabályi eszköz hiányában. A módo-
sítás értelmében, tilos a szeszesital fogyasztása 
közterületeken, vagy a közforgalom számára 
átadott magántulajdonban lévő területen. A 
szabályt megszegő személy 50 ezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. Az ellenőrzést a 
közterület felügyelők végzik, de számítanak a 
rendőrkapitányság dolgozóinak részvételére is 
– tette hozzá Muraközi István.

  Szintén legutóbbi testületi ülésükön döntöttek a 
képviselők a mezőőri járulék összegéről.
    Az elfogadott rendelet célja, hogy a város 
külterületén lévő földterületeket rendszeresen 
bejáró mezőőrök alkalmazásával megelőzzék a 
terménylopásokat, egyéb károkozó cselekmé-
nyeket. A mezőőri szolgálat ellátásáról a város 
a törvényben előírt vizsgával rendelkező 
mezőőrök intézményes alkalmazásával gondos-
kodik, azonban a földtulajdonosokat, vagy a 
földhasználókat mezőőri járulékfizetési kötele-
zettséggel terhelik – részletezte Muraközi István. 
A polgármester elmondta: a járulék mértéke 
évente 400 forint hektáronként. A járulékot 
minden évben két részletben, március 15-ig, 
illetve szeptember 15-ig kell befizetni. Abban 
az esetben, ha a befizetés összege nem éri el az 
ezer forintot, a földtulajdonos vagy a 
földhasználó mentesül a járulék megfizetése 
alól – egészítette ki az elmondottakat a 
polgármester.

    

Közös testületi ülésen döntöttek az újfalui és 
mezősasi képviselők arról, hogy július elsejével 
körjegyzőséget hoznak létre.
   A megállapodás előzményeiről Muraközi 
István polgármester elmondta: a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény értelmében az 
ezer lélekszámnál kisebb, a megyén belül 
egymással határos községek az igazgatási 
feladataik ellátására körjegyzőséget 
alapítanak és tartanak fenn. Mezősas kezdemé-
nyezésével Berettyóújfalu önkormányzata egyet 
értett, s berettyóújfalui székhellyel 2011. július 
1-vel létrehozzák a Berettyóújfalu-Mezősas 
Körjegyzőséget. A körjegyzői feladatokat a 
város jegyzője látja el, a mezősasi 
köztisztviselők a berettyóújfalui polgármesteri 
hivatalhoz kerülnek áthelyezéssel, míg 
Mezősason telephely működik a továbbiakban. 
     Könyves-Balázsházi Ella, Mezősas polgár-
mestere, elmondta: több szálon kötődik a község 
Berettyóújfaluhoz, s a folyamatosan csökkenő 
lélekszám miatt sincs más út, mint a városhoz 
való csatlakozás.

 Nyírő Gizella

Alkoholfogyasztási 
tilalom a közterületeken

Mezőőri járulékot kell fizetni

Körjegyzőséget hoz létre 
Újfalu és Mezősas

Kártikné Prágay Zsuzsanna, Nagyné Makra Erzsébet



3
   Szikrázó napsütésben, kánikulai melegben 
kezdődtek a város napi programok május 28-án 
szombaton, a megújult és alig egy órával 
korábban ünnepélyes keretek között átadott 
Szent István téren. A szokásos vásári forgatag 
mellett, a téren felállított színpadon és 
környékén a gyermekeknek szóló programokkal 
vette kezdetét a rendezvénysorozat, a Gyer-
meknapra való tekintettel. Az elmaradhatatlan 
ugrálóvár és óriáscsúszda most is nagy 
népszerűségnek örvendett az apróságok 
körében, ezen kívül kipróbálhatták a gyerekek 
a Békéscsabáról érkezett Műsorita Produkció 
tagjai jóvoltából a lufihajtogatást, a kislányok-
nak színes indián hajfonatot is készítettek, illetve 
arcfestéssel kedveskedtek. Bodrogközi Rita, a 
csapat vezetője, zenés, szórakoztató, vidám 
műsorával felpörgette a hangulatot, táncra 
perdültek az apróságok, amiért sok-sok apró 
ajándékban részesültek. Őt követte a színpadon 
a Szabad Ötletek Színháza, amelynek művészei 
szintén nem először jártak Berettyóújfaluban. 
Ezúttal a klasszikus Vízipók Csodapók című 
mesejátékot hozták el és adták elő, a gyerekek 
nem kis örömére. Városunk ismert arca, Saman 
Zerin bűvész showja, legújabb trükkjei is 
elkápráztatták a csemetéket, árulkodott erről a 
sok izgatott tekintet és mosolygó arcocska.
     Délután öt óra felé járt már az idő, amikor a 
keményebb zenei hangzások kedvelői élvezhet-
ték a Diktátor együttes koncertjét. 
   Az operettszerető közönség az időközben 
eleredt eső ellenére is kitartott, hiszen nem 
minden nap találkozhatnak élőben az ország 
egyik leghíresebb operetténekesével, a jelenleg 
a budapesti Blaha Lujza Színházban fellépő 
Leblanc Győzővel, aki Tóth Éva primadonnával 
lépett színpadra és kápráztatta el a jelenlévő-
ket slágerműsorával.
Amikor a stand up comedy műfajának egyik 
hazai képviselője, Rekop György szín-

padra lépett, már 
meglehetősen népes 
tömeg gyülekezett a 
téren, és mulatott az 
elcsattanó, néha ki-
csit csípős, kicsit „be-
szólós” poénokon.
     Este nyolc órára 
több ezres tömeg 
lepte el a teret és a 
környező utcákat, 
mindenki a lakosság 
által megszavazott 
X Faktoros sztárokat 
várta türelmetlenül. 
A rendkívül közvet-
len, barátságos 

Vastag Tamás és a bájos Wolf Kati nem is 
okozott csalódást. A televíziós műsorból is jól 
ismert slágerek csendültek fel, szólók és duettek 
váltották egymást. Az égből potyogó 
jégdarabok és leszakadó eső sem szegte 
kedvét a közönségnek, tapsvihar és éljenzés 
hívta újra és újra a színpadra a két tehetséges 
énekest. A 403 éves Berettyóújfalu idei város 
napi rendezvényén a műfajok sokfélesége 

vonult tehát fel a téren, 
vélhetőleg minden kor-
osztály talált az ízlésé-
nek megfelelő progra-
mot. 
  Mi, szervezők minden-
képp egy élménydús, 
tapasztalatokban gaz-
dag napot zárhattunk.

Szatmári Kinga

Város Napi rendezvények a Szent István téren

fotó: Gombos Ferenc

(x)

5KÖZÉLET 

FELHÍVÁS
Az Összefogás Berettyószentmártonért Egyesület

TÁBORT szervez július 04-08-ig
Helyszín: Hunyadi Mátyás Általános Iskola 

Ár: 7000 Ft/fő/hét
Érdeklődni: 06/30 932-0432
                06/70 316-5402

Program: kézműves foglalkozások, kerékpártúra.

      Bodnár Andrásné
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 A Bihari Múzeum szervezésében – Krajczárné 
Sándor Mária vezetésével – kistérségi általános és 
középiskolai diákok számára vetélkedőt rendeztek 
– három napon át - május első hetében a volt 
Megyeháza dísztermében.
   A középiskolai kategóriában a helyi Arany 
János Gimnázium, az Eötvös József Szakképző 
Intézet, a Szabó Pál Kollégium, az Arany János 
Kollégium háromfős csapatai mellett a 
püspökladányi Karacs Ferenc Gimnázium két 
csapattal, a biharkeresztesi Bocskai István 
Szakközépiskola egy csapattal vett részt a 
nemes megmérettetésen. A zsűri elnöke Kállai 
Irén, a Bihari Múzeum igazgatója, tagja pedig 
Nagy István, a hajdúszoboszlói Bocskai István 
Múzeum muzeológusa volt. 

   A vetélkedő első részében a csapatoknak be 
kellett mutatniuk a korábban általuk készített, 
valamelyik hajdú település címerét. Említésre 
érdemes, hogy három csapat is Hajdúhadház 
címerét választotta.
   A következő feladatban totót kellett kitölteniük 
a csapatoknak, melyhez két segédanyagot 
kaptak. Nagy László: Egy szablyás magyar 
Genfben, illetve Szabó András: „Téged Isten 
dicsérünk” Bocskai István Erdély és Magyaror-
szág fejedelme című művek adták az alapot az 
elméleti felkészüléshez.
    Valamennyi csapat könyvjutalomban részesült, 
majd a közös ebéd elfogyasztása után 
ellátogattak a Nagykerekibe, a Bocskai Kas- 
télyba.

Bocskai életéből és korából vetélkedtek

 Berettyóújfalu Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete májusi testületi ülésén arról 
döntött, hogy a 80. életévét betöltött szemé-
lyeket,  jövedelmükre tekintet nélkül megilleti a 
hulladékszállítási díjkedvezmény, ha az adott 
címen egyedül élnek, illetve abban az esetben 
is, ha a 70. életévét betöltött személlyel él egy 
háztartásban a jogosult és az adott címen más 
személy sem bejelentett lakó-, sem tartózkodási 
hellyel nem rendelkezik.

  Amennyiben a kérelem 2011. június 30-ig 
benyújtásra kerül az Igazgatási irodán, a 
kedvezmény  visszamenőlegesen január 1-től 
kerül megállapításra. Azoknak a 80 éven felüli 
személyeknek, akiknek korábban a rendeletben 
meghatározottnál magasabb jövedelem miatt 
került elutasításra a kérelme, nem kell új 
kérelmet benyújtani, hivatalból kerül sor a 
felülvizsgálatra és a kedvezmény megállapí-
tására. 

  

Bővült a hulladékszállítási díjkedvezményre jogosultak köre

Polgármesteri Hivatal

    Megújult külsővel, megszépült környezetben 
várja vendégeit, a szórakozást és sportolási 
lehetőséget egyaránt kínáló Bihar Termálliget.
  Ugyan a „strand” május 1 óta üzemel, az 
ünnepélyes megnyitóra május 20-án került sor. 
Az Észak-alföldi Regionális Operatív Program 
keretében megvalósuló pályázat eredmé-
nyeként öt új medence épült, mellyel jelentősen 
megváltozott a fürdő környezete, és számos új 
szolgáltatással gazdagodott a gyógyvizű 
fürdő: élmény- és gyermekmedencét, jacuzzit 
alakítottak ki, játszóteret, parkolót építettek. 
A napjainkra hivatalosan is gyógyvizűként 
elismert fürdő első medencéje 1927-ben épült 

az akkori Levente Ház – ma már Nadányi 
Zoltán Művelődési Központ – kiegészítéseként.
A projekt tervezett összköltsége mintegy 315 
millió forint, a támogatás mértéke ötven 
százalék volt.
A zárókonferencia a volt Megyeháza Díszter-
mében folytatódott, ahol többek között 
Muraközi István polgármester ünnepi beszédé-
ben elmondta: rendkívül büszkék rá, hogy XXI. 
századi körülményeket tudtak ezzel teremteni. 
A fürdő három generáció igényeinek 
megfelelően egyszerre biztosítja a színvonalas 
relaxációs, rehabilitációs és kikapcsolódási 
lehetőséget mindenki számára.

Átadták a Bihar Termálliget Strand- és Termálfürdőt

  A Bihar Fejlődéséért Egyesület május 24-én 
tartotta sajtótájékoztatóját, a Bocskai utcán lévő 
irodahelyiségében. Az egyesület a TÁMOP 5.3.5. 
pályázaton sikeresen szerepelt, nyertes pályázatuk 
„Kistérségi kilábalás”, egy kísérleti program az 
adósságcsapda megelőzése érdekében.

   Gyula Ferencné a projekt szakmai vezetője 
elmondta, céljuk egy családsegítő hálózatra 
épülő adósságkezelési tanácsadó hálózat 
kiépítése, mely elsősorban a Berettyóújfalui 
Kistérségben, mélyszegénységben élő családok 
„kilábalását” segíti majd elő.
    A projekt időtartama 20 hónap, melynek 
ideje alatt a mentorok 120 órás adósságke-
zelési képzésen vesznek részt. Az elméleti 
oktatás mellett gyakorlati elemekkel is bővítik a 
programot, majd vizsgával zárul a képzés.
A megcélzott családok száma 200, melyből 
100-ban mérhető élethelyzet javulást kívánnak 
elérni. 

„Kistérségi kilábalás”

Tízmilliók taneszközökre
  Az „IKT eszközök központi beszerzése 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata által 
fenntartott közoktatási intézményekbe” címet 
viselő pályázattal városunk 100 százalékos 
európai uniós támogatással közel 82 millió 
forintot nyert.
   A város valamennyi közoktatási intézménye – 
kivéve az óvodákat – olyan eszközökkel 
gyarapodott, amelyek nélkülözhetetlenek a 
kompetencia alapú oktatáshoz, s hozzájárulnak 
a területi különbségek mérsékléséhez és kie-
gyenlítéséhez. 
  Az iskolák egyebek közt számítógépeket 
kaptak, tartozékokkal együtt, azon kívül 
tantermi csomagokat. Nagy sikerrel használják 
mind a pedagógusok, mind a diákok az interak-
tív táblákat, amelyek kiváló eszközök az 
ismeretek sokoldalú bemutatására.

Kórházi parkolók új helyen
  A Gróf Tisza István Kórház területén két helyen 
is parkolókat építenek. Az okokról Kun Józsefet, 
a kórház gazdasági igazgatóját kérdeztük.
  Azért van szükség új parkolók kialakítására, 
mert közeleg kórházunkban a két és félmilliár-
dos beruházás megkezdése, s annak a korábbi 
parkolók „áldozatául” esnek. Időben léptünk, 
éppen a kórház dolgozói érdekében, hogy a 
gépkocsikkal megfelelő helyen tudjanak 
parkolni. Ők ugyanis évente 5250 forintot 
fizetnek parkolási díjként. Összesen 40 
parkolóhelyet alakítunk ki a belgyógyászati 
osztály mellett, illetve a sürgősségi és a krónikus 
osztály közötti területeken. A munkálatokat 
saját kivitelezésben végezzük, a megfelelő 
alapra gyeptéglákat helyezünk.
   A parkolási díjból befolyt összeget teljes 
egészében a parkra, illetve a parkolóhelyekre 
fordítják – mondta el Kun József, aki büszke 
arra, hogy a kórház belső udvarának összképe 
egészségügyi intézményhez méltóan néz ki.



  Az idei város napja alkalmából rendezett 
ünnepségek május 27-én kezdődtek.
   Először az egykori Levente-ház, ma Nadányi 
Zoltán Művelődési Központ falán elhelyezett, 
Simonyi óbester újfalui toborzása emlékére 
elhelyezett márványtábla előtt negyedik 
alkalommal gyűltek össze a város vezetői, a Pro 
Patria Alapítvány elnöke, alelnöke, a partiumi 
testvérváros, Margitta küldöttsége, valamint az 
érdeklődők.
   Kolozsvári István kulturális menedzser tartott 
ünnepi megemlékezést, melyben Jókai Mór 
Legvitézebb huszár című, Simonyi József ezred-
est méltató regényéből idézett. Arról a 
katonáról emlékeztek meg, aki töretlen hittel, 
kitartással, talán megosztó, de kemény mód-
szerekkel toborozta és vitte harcba katonáit, és 
védte mindazt, amit lelkiismerete parancsolt 
neki. A „magyar lovasvezér mintaképének” 
nevezett Simonyi hírnevét vakmerőségig menő 
bátorságával és villámgyors döntéseivel vívta ki 
– hangsúlyozta a szónok, aki szerint elődeink 
eszméi és tettei adjanak erőt és példát nekünk, 
a kései utódok számára. Az emléktáblát a város 
nevében Muraközi István polgármester, Pálfi 
Anikó alpolgármester, Vitányi István 
országgyűlési képviselő, a Pro Patria Alapít-
vány nevében Emődy Dániel és Fehér Lajos, 
Margitta város részéről Pocsaly Zoltán 
alpolgármester koszorúzta meg.
    Az ünnepség annak a Báthory Gábornak a 
szobránál folytatódott, aki 1608. május 23-án 

kiváltságlevelet adományozott a városnak. Itt 
Pálfi Anikó alpolgármester mondott ünnepi 
beszédet. A jeles dátumról elmondta: évszáza-
dokon át befolyásolta, meghatározta a helyi 
közösség történelmi tudatát. Berettyóújfalu 
pedig a bihari térség sajátos értékeket hordozó 
települése lett. 
   Jelentős fejlődésen ment át a város Trianont 
követően, hiszen Csonka-Bihar vármegye 
központjaként lendületes építkezés, pezsgő 
szellemi és kereskedelmi élet jellemezte. Utalt 
Pálfi Anikó a napjainkban végbemenő óriási 
léptékű fejlesztésekre is, amik után „levehetjük a 
nadányis faluváros jelzőt, és mindenki a 
szívében is várossá avathatja Újfalut” – zárta 
ünnepi beszédét az alpolgármester.
   A Szederinda Énekegyüttes népdalcsokra után 
a városvezetők és Margitta képviselői megko-
szorúzták a szobrot.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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Szeretethíd a reformátusoknál 
   Majláth József református lelkész szervezésében, 
városunk is csatlakozott a Magyar Református 
Szeretetszolgálat által meghirdetett Kárpát-
medencei református napokhoz.
    A május 21-én megrendezett önkéntes napon a 
Toldi Miklós Református Általános Iskola udvarán 
gyülekeztek a hívek, akik előtt Ferenczi Árpád 
lelkész tartott áhítatot. A lelkész kiemelte: a 
szeretethíd megrendezésének célja, hogy ne 
legyen láthatatlan az, aki arcát a kereszténység-
hez adja. A cselekedetek pedig hozzátartoznak az 
emberi élethez, hiszen a hit halott a cselekedetek 
nélkül – húzta alá, hozzátéve, van kiért, miért 
cselekednünk: családunkért, embertársainkért, 
ezért a városért. 
  Muraközi István polgármester örömmel 
nyugtázta, hogy évről évre többen jelennek meg a 
szeretethíd jegyében, s ez azt jelenti, sokan és 
sokat akarnak tenni városukért. Az összefogás már 
tavaly is megnyilvánult – utalt a borsodi árvíz 
kapcsán létrejött szolidaritásra. – Külön öröm látni, 
hogy most, amikor 2011 az Európai Önkéntesség 
Éve, nemcsak a református hívek, hanem magán-
személyek, civil szervezetek és a pártok is 
megmozdultak annak érdekében, hogy a város 
napjához közeledve megszépüljön a település. 
    A több mint kétszáz önkéntes több csoportban 
igyekezett tenni a város érdekében, a szeretet 
jegyében. Így volt virágültetés a Kálvin téren, 
betegek étkeztetése a Gróf Tisza István Kórház 
krónikus osztályán, szemétszedés a lakótelepeken, 

a Népligetben, a strand, a posta és a piac 
környékén, illetve kerítésfestés a Barcsay-kertben, 
lelki szolgálat a Fényes Házban, tetőcsatorna 
tisztítása az iskola ebédlőjének épületén. Ugyanitt 
a fák gallyazását is elvégezték az önkéntesek. 
    A munka végeztével megtekintették a szentpé-
terszegi Kihívással Élők Nappali Intézménye 
gondozottainak műsorát, majd az önkéntes nap 
minden résztvevője közös ebédet fogyasztott el az 
iskola ebédlőjében.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella  

(x)

T. Balogh Sándor, 06/20 317 43 32 
54/402-661, 401-392

Négynapos Erdélyi körutazás: 
Székelyföld, Sángóföld, Szent Anna-tó, 

Tusnádfürdő, Bálványos, Fogarasi havasok.

(x)

A Sinka István Városi Könyvtár
2011. július 11 – 15. között 

napközis jellegű  

OLVASÓTÁBOR-t 
szervez általános iskolai tanulók részére 

a Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában

A tábor vezetői:  Lackó Györgyné és
Vezendiné Borbély Margit könyvtárosok

Részvételi díj: 7.000,- Ft
Jelentkezni és érdeklődni nyitvatartási 

időben lehet
2011. június 30-ig 

személyesen a könyvtárban és 
a fiókkönyvtárban, 

vagy az alábbi telefonszámokon
500-207 (könyvtár) 

400-984 (fiókkönyvtár) 
401-056 (információs központ) 

Nézze a Berettyó Televízió adását az Interneten is: www.berettyotv.hu

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
programjai a 9. oldalon.
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   Lassan végéhez közelednek a  múzeum Bihari 
Vándortarisznya projektjének népi játék 
szakkörei, melyet 3 iskola 10-15 fős csoport-
jának tartottunk részben a múzeumban, részben 
a téli hónapokban és tavasszal az iskolák 
tornatermében. A 3 iskola, a József Attila 
Általános Iskola EPSZ és tagiskolája, a Széche-
nyi István Tagiskola, valamint a Toldi Miklós 
Református Általános Iskola diákjai próbálhat-
ták ki a régi játékok mai másolatait a tanév 
során. A Bihari Vándortarisznya – a Bihari 
Múzeum tanórán kívüli és szabadidős tevékeny-
ségei című projektünkben félévente 5-5 alkalom-
mal tartottuk meg a Nagyszüleink játékai című 
havi szakkört, délutáni foglalkozásként 
elsősorban 8-10 éves csoportoknak.
 A szakkörön a gyerekek olyan játékokat 
próbálhattak ki, melyekkel nagyszüleik, 
dédszüleik játszhattak, és mára már szinte 
teljesen feledésbe merültek. A gólyaláb, 

diótörő, méta, bige, gulajsza, lépegető-henger, 
hármas lépegető, az ütlegelő kipróbálása, a 
vaskarika hajtás, a fakutyázás, a patkóhajítás, a 
mocsárjárás, a facsigázás, hordólovaglás 
érdekes élmény volt minden diák, de még a 
szakkörvezető tanár és a múzeum munkatársai 
számára is.  
    A gyerekek először  megismerkedtek az adott 
játék történetével, az eszközzel és játékszabá-
lyokkal. Az ismétlésre szolgáló feladatlap 
kitöltése és rövid bemelegítés után ki is próbál-
hatták az adott eszközt. 
A gyerekek minden foglalkozást élveztek, és 
célunkat is elértük, mivel sikerült rávilágítanunk, 
hogy az egyszerű játékok is lehetnek érdekesek.

Tóthné Varga Katalin – Kállai Irén

Nagyszüleink játékai 
Mozgásos népi gyermekjátékok a Bihari Múzeumban

   Június 3 – 5-ig, péntektől – vasárnapig, VIII. 
Református Zenei Fesztivál, Művészetek Palotája 
BUDAPEST.
   Június 5-én vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a 
Templomban konfirmandus testvéreink vallás és 
fogadalomtétele.
   Június 7 – 9-ig, keddtől – csütörtökig lesznek 
bűnbánati alkalmaink délután 4 órakor a 
Wesselényi utcai Imaházban, 5 órakor a Kálvin téri 
gyülekezeti teremben.
   Június 7-én kedden délután 2 órakor Pünkösdi 
Istentiszteletet tartunk a Kórházban a gyülekezet 
szolgálatával.
  Június 9-én csütörtökön délután fél 2-kor 
Pünkösdi Istentiszteletet tartunk a Mátyás utcai 
Szociális Otthonban a gyülekezet szolgálatával.
    Június 10-én pénteken délután 4 órakor lesz a 
Toldi Miklós Református Általános Iskola végzős 
diákjainak Ballagási Ünnepsége. 
 Június 10-én pénteken délután 5 órakor 
Ballagási Ünnepség lesz a Szivárvány Református 
Óvodában. 
  Június 12-én Pünkösd vasárnap délelőtt 9 órakor 
lesz úrvacsorás Istentisztelet az Imaházban, 10 

órakor a Templomban, lekonfirmált fiatal 
testvéreink első úrvacsoravétele. Délután 2 órakor 
úrvacsorás Istentisztelet a Fényes Házban a 
gyülekezet szolgálatával. 3 órakor Istentisztelet az 
Imaházban. 
  Június 13-án Pünkösd hétfőn 9 órakor Istentisz-
telet az Imaházban, 10 órakor a Templomban. 
 Június 27 – július 1-ig, hétfőtől – péntekig, 
Egyházmegyei ifjúsági tábor HEGYKÖZSZENT-
MIKLÓS. 
   Július 19 – 23-ig, keddtől – szombatig, Csillag-
pont Református Ifjúsági Találkozó TATA.
  Augusztus 1 – 5-ig, hétfőtől – péntekig, Vakációs 
Bibliahét BERETTYÓÚJFALU. 
Augusztus 8 – 12-ig, hétfőtől – péntekig, hittanos, 
konfirmációs, ifjúsági, családi tábor 
BALATONFENYVES. 
  Augusztus 15 – 21-ig, hétfőtől – vasárnapig, 
Református Fiatalok Országos Konferenciája 
BALATONSZÁRSZÓ.
    Augusztus hó, Iskolai ifjúsági tábor HEJCE. 
Magyar Reformátusok Hatodik Világtalákozója 
„KRISZTUSÉRT KÖVETSÉGBEN”. 
(A nyár folyamán, több helyszínen).

A Berettyóújfalui Református Egyházközség, a
Toldi Miklós Református Általános Iskola és a

Szivárvány Református Óvoda hírei

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki a 2009. évi 

személyi jövedelem adójának 1% -át a Pro 
Eklézsia Alapítvány támogatására ajánlotta fel.

Az APEH 59.634 forintot utalt át a felajánlott 
támogatásokból.

Az alapítvány 2010. évi bevétele  62.664.ft, 
kiadásai 109.190 ft. 

Az alapítvány támogatásával ebben az évben a 
hitoktatás tárgyi feltételeit javítottuk, valamint 
támogattuk a Balatonfenyvesi hittanos tábor 

megszervezését.
Örömmel fogadjuk adományaikat a református 
iskola támogatására, templomunk felújítására a 
következő számlaszámra:  11738046-20036782 

A 2010. évi személyi jövedelemadójuk 
1 %-ának felajánlását a 

18552203-1-09 adószámra várjuk, 
és köszönetet mondunk érte.

Csíkos János, a kuratórium  elnöke

Elérhető a

Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési  Alapítványnál!

4029 Debrecen, Csapó u. 26.
Telefon: 52/500-330
E-mail: info@tamogatotthitel.hu

Információs honlap:
www.tamogatotthitel.hu

A felvett összegből akár 
4,000,000 Ft-ot 

EGYÁLTALÁN nem kell visszafizetni!

Új lehetőség!

az Új Széchenyi terv forrásaiból
KOMBINÁLT MIKROHITEL

Berettyóújfalu 
az egészséges város

Befejezéshez közelednek a város rehabilitációs 
beruházások városunkban. A 708.858.046 forint, 
vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból 
megvalósuló projekt fizikai munkálatai lassan a 
végéhez érnek. Elkezdődtek a helyszínek átadásai 
a város és a kistérség lakóinak nagy örömére. 
Mint korábbi írásainkból kiderül, a „Berettyóújfalu 
az egészséges város” című, ÉAOP-5.1.1/D-2f-
2009-0005 azonosító számú projekt keretében 
összesen 12 helyszínen történik fejlesztés. Ezúttal, 
utolsó részletként újabb négyet ismertetünk meg 
közelebbről. 
     A Népligetet érintő beruházás során zöldfelületi 
rekonstrukció, térburkolat fektetése és EU konform 
játszótér építése valósul meg. Ennek eredmé-
nyeként elmondhatjuk, hogy Berettyóújfaluban is 
van most már egy kikapcsolódás, pihenés, sporto-
lás kellemes eltöltésére alkalmas nyugodt 
környezet.  
   A Református Egyházközség, mint konzorciumi 
partner vesz részt a pályázatban. A projekt 
keretében a református templom tetőszerkezeté-
nek a felújítása, valamint cserépfedése történik.
    Szintén az önkormányzat partnereként kap-
csolódott a projektbe Taga György, helyi 
vállalkozó. Gyermekruházati szaküzletének helyet 
adó pavilon felújításának keretében a homlokzat 
szigetelése, nemes vakolattal történő ellátása, 
valamint a nyílászárók cseréje valósul meg.
    A harmadik együttműködő partner a Vegy-
szer-Ker 2003. Kft. A projekt keretein belül az 
általuk üzemeltetett Újfalusi gazdabolt külső 
esztétikai felújítása, korszerűsítése, bővítése, a 
helyiségek belső tereinek átalakítása valósul meg.
   A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósul meg. 

„BERETTYÓÚJFALU 
AZ EGÉSZSÉGES VÁROS”
ÉAOP – 5.1.1./D-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

(x)

Tengerparti utazás
11 napos utazás 

Bulgáriába, Aranyhomok 
partjára.

 
Időpontok: Július15 - július 24.
Augusztus 5 – augusztus 14.

Érdeklődni: 
T. Balogh Sándor, 06/20 317 43 

32, 54/402-661, 401-392
(x)
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    Születtek
Április
3.: Szilágyi Péter 
     (Szilágyi Péter – Puskár Edina)
27.: Tóth Lotti 
      (Tóth Péter László – Buczi Erika)
Május
2.: Vitális Péter 
     (Vitális Péter – dr. Lévai Ibolya)
3.: Harangi Gergő
    (Harangi Lajos – Gyenge Brigitta)
12.: Molnár Péter
      Molnár Péter – Karácson Szilvia)
      Házasság
Május
7.: Király Sándor – Gellén Andrea
21.: Dorogi András – Jakus Nikolett
21.: Pozsár Sándor – Rácz Anett
    Elhunytak
Április
7.: Veress Imre (1928.)
22.: Agárdi Sándor (1958.)
23.: Aszalós István (1932.)
23.: Daróczi Mihály János (1933.)
26.: Ecsedi Jánosné Borsi Ilona (1935.)
26.: Koszorús István (1932.)
27.: Juhász József (1943.)
28.: Tóth Lajos (1959.)
Május
3.: Szívós István (1938.)
7.: Karácsony Sándor (1936.)
9.: Zajzon László (1922.)
14.: Pántya Józsefné Kapás Margit (1931.)
16.: Lisztes Sándor (1931.)
19.: Hegedűs János (1924.)

 

     
       10. Nova Villa Zenés Esti Korzó II. - Latin Est         
             Szent István tér, 19 óra
             A Latin Combo Produkció karibi-kubai élő zenés
             koncertje

  19-20. Folk fesztivál  
  19.      Sólyom László: Földesi Lakodalmas - 
             Népszínmű 5 részben
             Szent István tér, 19 óra
             Közreműködnek: a Szélrózsa Néptáncegyüttes, 
             a Szeredás Népzenei Együttes és 
             a Földesi Hagyományőrzők 
             Népzene, néptánc bemutató
  20.      Holdviola élő koncert
             Szent István tér, 19:30 

       24. Nova Villa Zenés Esti Korzó III.
             Szent István tér, 19 óra 
             Jekyll és Hyde című musical keresztmetszete
             Közreműködnek a Madách Színház művészei

  25-26. Street Ball fesztivál    
             Szent István tér, 14 óra

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
 június havi programjai

Anyakönyvi hírek

(x)

FELHÍVÁS
I. SZEDERINDA NÉPZENEI GYERMEKTÁBOR

Minden 7-14 éves gyermeket szeretettel várunk, akik  szeretné-
nek énekelni, táncolni, citerázni tanulni egy nagyon kellemes 

helyen, családias hangulatban, sok  móka közepette!
Helyszín:  TISZAFÖLDVÁR Időpont: 2011. JÚLIUS 3 –7 – ig.

Választható foglalkozások: népi ének, néptánc, citera.
Délután szabadidős tevékenységek, közös programok

Az egy hét egy közös gálaműsorral ér véget, ahol a tábor apraja-
nagyja az oktatókkal mutatja be a hét munkájának eredményét 

Részletfizetési lehetőség van!
Jelentkezési lap kérhető az alábbi e-mail címen:

szederinda09@freemail.hu, h.karancsi.ann@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2011. Június 10-ig 
(a megadott e-mail címek valamelyikén)! 

További részletes információ:
Pércsiné Szilaj Etelka
Tel: 70/624-79-89
Vajasné Ragályi Edit 
 Tel: 20/320-54-55

Hadobásné Karancsi Annamária   
Tel: 20/ 388 – 33 – 59 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Nem csak 
cukorbetegeknek!

   Szeretettel várja az érdeklődőket az 
Élet Diabétesszel Egészségesen Sokáig 
Egyesület. Június 9-én az egyre 
gyakrabban megjelenő 2 típusú 
cukorbetegség megelőzésről is lesz szó, 
ezért várunk nem csak cukorbetegeket 
is. Szinte minden alkalommal van velük 
orvos, és dietetikus aki olyan kérdésekre 
is választ ad, melyre a rendelőben nincs 
idő. 

 Biró Antalné 
51 éve 1 típusú Joslin díjjas diabeteszes 

és az ÉDES vezető tagjai.

„… Ült csendben a tornác zugán és nézte a bukó napot. Aztán a toll 
után kapott, utolsó szalmaszál után. Bizony utolsó szalmaszál. Bizony 
fuldoklik, aki él. De aki több a többinél, e szalmaszállal partra száll.”

      Nadányi Zoltán sorai juthatnak eszünkbe akkor, amikor 
olyasvalakiről szólunk, vagy éppen emlékezünk meg, aki példával 
járt előttünk, aki megmutatta, hogy bármerre is fordul a világ 
szekerének rúdja, ő ismeri és követi azt az irányt, ami előre, a 
biztos haladás útjára visz. Ilyen ember volt Szívós István is, akitől a 
család, a tisztelők és a város közössége május 9-én vett végső 
búcsút. Váratlanul, készületlenül ért mindannyiunkat a hír, a 
felfoghatatlan tény: városunk közéletének egyik motorja, szellemi 
életünk, közös lelkiismeretünk táplálója visszatért teremtő Urához.

     A szülőföld, Balatonboglár után sokfelé vetette a sors. Köszönhető ez igazságérzetének, az 
igaz ügyért való kiállásának, melyet a kor, amiben élt, a folyamatos küzdelem lehetőségével 
honorált. Az ’56-os események már Biharban, érték utol, és bármerre is élt és dolgozott élete 
során, leginkább biharinak vallotta magát. Nagy büszkeség ez számunkra, született biharaiak 
számára, hisz sokat kaptunk tőle. Szívós István hosszú éveken át kiemelkedő munkásságot fejtett 
ki Berettyóújfalu város történetének kutatása terén, elősegítette a város szellemi életének 
gyarapodását, valamint a város kulturális és társadalmi fejlődését. Munkássága nyomán ismertté 
vált az egykori megyeszékhely 1920–1940, illetve 1945–50 közötti, a XX. század során 
elhallgatott, méltatlanul mellőzött, valós története, és természetesen közreadta az 1956-os 
események sorát, illetve annak az évtizednek a történéseit is (1970–1979), melynek során 
Berettyóújfalu a városi közigazgatási státusz elnyerésére készült. Jelentős szerepe volt a város 
1956-os emlékművének megvalósításában, és az egykori szabadsághősök emlékének 
ápolásában. Így az Oláh Zsigmond utcai emlékmű felállításán túl elkészülhetett Gaál „Gaszti” 
emléktáblája is.
    A közösség szolgálatát civil szervezőként, a Trianon Társaság bihari tagozatának elnökeként, 
valamint 2002–2006 között a város képviselő-testületének tagjaként is elsődlegesnek tekintette. 
Akár előadást, beszédet tartott, akár hozzászólást intézett egy-egy témához, mindig a város és 
a helyi közösség épülése, gyarapodása vezérelte.
      Rendszeresen publikált a Bihari Hírlapban, és 2008 márciusában jelent meg Levelek Biharból 
című kötete, mely a város múltjáról, jelenéről, sőt jövőbeni távlatairól szóló írásaink gyűjteménye. 
  Kiemelkedő tevékenységet folytatott Berettyóújfalu és az erdélyi magyarság közötti kapcsola-
tok kialakításában, elmélyítésében. „Magyarok Berettyóújfaluból” feliratú kopjafa hirdeti 
együvé tartozásunkat a Kászonújfalu melletti Nyerges-tetőn, melyet a Szívós István által 
szervezett társaság állított fel 2006-ban.
    Tevékenysége elismeréseként a képviselő-testület 2008-ban Berettyóújfalu városért kitüntetést 
adományozott számára. Városunk valamennyi polgára nevében búcsúzúnk, és mondunk 
köszönetet életéért, munkájáért, szolgálatáért. Emlékét megőrizve tanítását igyekszünk 
megfogadni és továbbadni. Kitartása, elkötelezettsége álljon példaként az utókor nemzedékei 
előtt.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Búcsú Szívós Istvántól

SZERKESZTŐSÉG
06 54 500-023

biharihirlap@gmail.com
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    A Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. - Nadányi 
Zoltán Művelődési Központ szervezésében 
került megrendezésre idén első alkalommal, de 
hagyományteremtő szándékkal, a Bihari 
Gasztronómiai fesztivál. A hétfői nap ellenére 
összesen 14 csapat jelentkezett a versenykiírás-
ra, amelynek értelmében a tájegységünkre 
jellemző bihari ételeket kellett elkészíteniük a 
benevezett versenyzőknek. Az előírásnak 
megfelelően egy darab főételt, valamint egy 
desszertet kellett prezentálni és a három tagú 
szakmai zsűrinek tálalni. Ezzel párhuzamosan a 
„Bihar Vendégfogadója” díjért is meg lehetett 
küzdeni. Ez esetben az elkészített három fogás 
mellett, a vendéglő profilját tükröző, 4 szemé-
lyes terítéket is értékelte a zsűri.
   Mialatt készültek a finomabbnál-finomabb 
„biharikumok”, a felállított színpadon változatos 
műsorok színesítették a rendezvényt: elsőként a 
helyi csoportok műsorát élvezhették a 
jelenlévők, fellépett a Bajnóca Néptáncegyüttes 
gyermek és felnőtt csoportja, a Berettyóújfalui 
Pávák, a Bihar Néptáncegyüttes, a Szederinda 
Énekegyüttes, valamint a Berettyóparti Nyugdí-
jasok Hagyományőrző Népdalköre.

   Ezt követően egy népmesei bábelőadást 
tekinthettek meg a gyerekek és a gyermeteg 
lelkületű felnőttek. A nótaműsort Szabó Lajos 
nótaénekes és Farkasné Berényi Márta szolgál-
tatta, az eredményhirdetést követően a 
Cascade Music Jam Tánczenekar műsorával 
zárult az est.
A szakavatott zsűrinek rendkívül nehéz volt a 
döntés, de végül is megszülettek az eredmé-
nyek: különdíjban a KÖSZI „Culinary Team” 
elnevezésű csapata részesült, harmadik helyen 
a Nők a XXI. században Egyesület végzett, a 
második helyezést Papp András és családja 
kapta, míg a győztes a „Specialisták” csapata 
lett. A főzőverseny valamennyi résztvevője 
jutalomban részesült, Magyar Zita keramikus 
által készített ajándéktárgyat vehetett át, míg a 
győztesek az oklevél mellett, Kiss Gyula sza-
kácskönyveivel térhettek haza. A „Bihar Ven-
dégfogadója” díjat a Jani Csárda érdemelte ki.
   Bízunk benne, hogy a Népligetbe kilátogatók 
hírét viszik a kellemes ízkavalkádnak és a baráti 
hangulatnak s a jövőben még többen éreznek 
majd kedvet a versenyen való részvételhez, a 
gasztronómiai csodákba való betekintéshez.

Bihari Gasztronómiai fesztivál a Népligetben

   A város napi rendezvénysorozat előestéjén sem maradtak kulturális 
élményanyag nélkül a Szent István térre kilátogatók, hiszen ekkor került 
megrendezésre, a három részesre tervezett „Nova Villa Zenés Esti Korzó” 
első programja. A népzenei est első részében helyi és vidéki néptánccsopor-
tok és népdalkörök szórakoztatták a közönséget. A városunkban működő 
csoportok közül felléptek a Berettyóújfalui Pávák, a Szederinda Énekegyüt-
tes, a Berettyóparti Nyugdíjasok Hagyományőrző Népdalköre, a Bihar 
Néptáncegyüttes, valamint a Bajnóca Néptáncegyüttes felnőtt és gyermek 
csoportja. Vidéki vendégeink közül pedig a Berettyó Népzenei Együttes és a 
Berettyó Néptáncegyüttes Esztárból, továbbá a Sárándi Hagyományőrző 
Egyesület Tánccsoportja érkezett hozzánk.
Az est második felében táncházba invitálta a vállalkozó kedvű közönséget 
Gyönyörű Zsigmond és segítője, Pál Enikő. A talpalávalót a Szeredás Népze-
nei Együttes húzta. Nem is maradt el a kívánt hatás, talán ropták volna 
pirkadatig a táncos lábú vendégek, ha a muzsika el nem csendesedett volna. 

Népzenei Est a Rendezvénytéren

„BERETTYÓÚJFALU 
AZ EGÉSZSÉGES VÁROS”
ÉAOP – 5.1.1./D-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

„BERETTYÓÚJFALU 
AZ EGÉSZSÉGES VÁROS”
ÉAOP – 5.1.1./D-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.



Épül a kerékpárút a József  Attila, 
Népliget, Toldi, Dózsa György 

utcákon
  2009. júliusában pályázatot adott be az 
Önkormányzat az Európai Uniós forrásból 
támogatott Észak-alföldi Operatív Program 
(ÉAOP) keretében kiírt ÉAOP-3.1.3/A-09 számú 
kerékpárút építési pályázatra, melyre támoga-
tást is nyertünk. Ez év májusában, a közbeszer-
zés lebonyolítása után szerződést kötöttünk a 
Berettyó-Útép Kft-vel a kivitelezés elvégzésére.
   A beruházás során közel 1,5 km hosszú 2,75 
m széles egyesített gyalog és kerékpárutat 
építünk az említett utcákon, megteremtve így az 
egységes belterületi kerékpárút hálózatot.
   A jelen beruházás kezdőpontja a Katolikus 
templomnál véget érő kerékpárút, ami a József 
Attila utca jobb oldalán halad tovább a 
meglévő járda megszélesítésével teljesen a 

Nadányi Zoltán Művelődési Központ előtti 
körforgalomig, majd becsatlakozik a már 
meglévő kerékpárútba és a Népliget utcán 
halad tovább a liget mellett az út bal oldalán. 
A piacnál, a már megépült parkolók mögött, a 
Szillér töltésén korláttal elválasztva folytatódik 
a nyomvonal, ahol 60 db-os kerékpártárolót is 
elhelyezünk. A Kádár utcát keresztezve a Toldi 
utca jobb oldalán, szintén a Szillér töltésén 
halad tovább a kerékpárút, mely a Penny 
Market előtt csatlakozik fel a Dózsa György 
utcára és ott is a bal oldalon a járda megszéle-
sítésével érünk el a végpontig. A kivitelezéssel 
együtt meglévő és új közvilágítási oszlopokat 
helyeznek át, illetve építenek ki. 
   A pályázatnak nem lehetett része új fák 
telepítése, de az Önkormányzat mindenképpen 
pótolni kívánja a kivágott fákat, ezzel is 
hozzájárulva egy rendezett, barátságos 
belvárosi környezet megteremtéséhez.

A berettyóújfalui Szirt Sportmászó Egyesület 
tagjai sportmászó bemutatót tartottak egy 
szegedi mobil falat működtető cég közreműkö-
désével. A sportolók legeredményesebb 
tagjainak látványos versengése során – Erdei 
Vanda, Papp Dóra, Carvalho Diana, Nagy 
Krisztián, Szabó Dóra (Széchenyi István 
Tagiskola), Kurtán Kitti, Orosz Máté (József 
Attila Ált. Iskola), Csősz Hanna, Erdei Sára (II. 
Rákóczi Ferenc Ált. Iskola), Bundik István, Fekete 
Orsolya (Arany János Gimnázium), Tornyi Dávid 
(Bp. Műszaki Egyetem) – a nézők megismerked-
hettek a „függőleges világban” egyensúlyozók 
összerendezett, szép mozgásával, s közvetlen 
tapasztalatokat szerezhettek alapvető techni-
kai fortélyokról is. Megtudhattuk, hogy e 
sportág sokoldalú személyiségformáló hatásai-
val nem csak egészséges életmódra nevel, 
hanem a természeti környezetben szerzett 
élmények egy életre elkötelezett környezet-
tudatos szokásrendszert alapozhatnak meg. 
Egyébként az egyesület bázisiskolája, a 
Széchenyi István Tagiskola tanórai, s tanórán 

kívüli tevékenységrendszerében különleges 
hangsúlyt kapnak a természet közeli sportágak 
/tanév közbeni sziklamászó-, gyalogos túrák, 
edzőtáborok/. Sportértékük mellett e túrák 
komplex ismereteket nyújtanak a természeti 
tájban élő ember néprajzi-, történelmi múltjáról, 
a természeti környezetet átalakító munkájának 
pozitív és negatív hatásairól is. Mivel tevékeny-
ségük célpontja az egykori Bihar vármegye vad 
sziklaletöréseinek, rég elfelejtett várromjainak 
/Sólyomkői-vár/ újrafelfedezése, nem elhanya-
golható az egészséges „bihari indentitástuda-
tot” erősítő hatásrendszere sem.
A fesztiválon a vállalkozó szellemű résztvevők 
közvetlenül is megismerkedhettek a sportmá-
szással, az egyesületi tagok irányításával kicsik 
és nagyok egyaránt birkózhattak a gravitáció 
kihívásaival, amennyiben volt bátorságuk 
szembenézni saját gyengeségeikkel.

Szarka István Széchenyi I. Tagiskola tanára

Sokan látnak bennünket a városban edzés 
közben, de az Extrém Sportfesztivál kivételes 
lehetőséget biztosított ahhoz, hogy megmutas-
suk, hol járunk most a triálban. Örülünk, hogy 
részt vehettük ezen a rendezvényen. 
Nekünk is egy ilyen bemutató adott indíttatást. 
Pár hónap után már képesek voltunk leugrani 
egy pingpongasztal széléről is, ami akkor 
hatalmas bátorságot igényelt. Sok gyakorlással 
fél, vagy talán egy év után sikerült először 
nemcsak le, de felugrani is az asztalra. Innen 
már nem volt megállás! Jártunk versenyekre, 
tanultunk egymástól és egyre nagyobbat és 
nagyobbat ugrottunk. Ám a triál nem csak erről 
szól! A versenyeken pályánként csak pár tíz 
métert kell megtenni, de ezt az utat a lehető 
legbonyolultabb módon. Utunkat különféle 
akadályok keresztezik, de a versenyzőnek 
lábletétel nélkül kell ezeken végigmennie, 
legyen az raklap, betonelem, fatörzs, vagy akár 
autó! A problémamegoldó képesség és a 
hidegvér megtartása több méter magasban is 
elengedhetetlen tulajdonság. Egy lehetőség a 
sportban, mely fegyelmezettségre, kitartásra és 
önuralomra nevel. 
Reméljük a bemutatónkkal sikerült felkelteni az 
érdeklődést. Bár a szülőknek aggodalomra ad 
okot, de bátran válasszátok ezt a fajta sportot!

Szabó Zsigmond

Extrém Sportfesztivál 
Falmászás

Triál Show

„BERETTYÓÚJFALU 
AZ EGÉSZSÉGES VÁROS”
ÉAOP – 5.1.1./D-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.
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   Az önkormányzat képviselő testülete „áldását” 
adta arra, hogy a polgármester testvérvárosi 
kapcsolatról írjon alá megállapodást a kínai 
Manzouli városával.

   Muraközi István ugyanis a hónap elején, május 
2-13. között a kínai-magyar közös vállalat 
meghívására és a cég vendégeként hivatalos 
látogatáson vett részt Kínában. Xouzhou 
városában a cég munkatársai üzleti tárgyalá-
sokat folytattak a Berettyóújfaluban megvaló-
suló napelem és napkollektor gyár lehetséges 
befektetőivel – részletezte útját a polgármester. 
Megtekintették a befektető cég gyáregységét, 
illetve napelem-parkját. 
   A látogatás utolsó napját Pekingben töltötték, 
ahol tájékoztatták hazánk pekingi nagykövetét 
a tárgyalások eredményéről.
  A kínai-magyar kapcsolatokról Muraközi István 
elmondta: nagy érdeklődést tanúsítanak a 
kínaiak a magyarországi befektetések iránt, 
ugyanakkor fontosnak tartják, hogy ne csak 
gazdasági kapcsolatok alakuljanak ki, hanem 
városok is lépjenek egymással kapcsolatba. 
Ezért aztán Berettyóújfalu Manzouli városával 
szándékszik együttműködési megállapodást tető 
alá hozni. Ez azzal az előnnyel járna, hogy 
onnan célirányosan érkezhetnének befektetők 
Berettyóújfaluba. 
  A város egyébként Belső-Mongólia autonóm 
tartomány észak-keleti csücskében található, a 
mongol, orosz, kínai határok közelében. A 600 
ezer lakosú város turisztikai célpont, fejlett 
iparral és gazdag kulturális élettel – fejtette ki 
Muraközi István.

Kínai testvérvárosunk lehet 



KULTÚRA - OKTATÁS12

 „Aranyos Szülők” 
rajzpályázata 

   Az Arany János Gimnázium tanulói számára az 
Aranyos Szülők Egyesülete rajzpályázatot 
hirdetett ez év áprilisában. 
   Az egyesület vezetői, köztük Dr. Zákány Zsolt 
és Dr. Lingvay Csaba „Káros szenvedélyek” 
címmel hirdették meg a pályázatot, kötődve az 
előző félévben az egyesület által szervezett 
drogprevenciós héthez.  Az Aranyos Szülők 
Egyesülete a következőket vallja: „Mi szülők 
tehetünk azért, hogy felelősségteljes, értelmileg 
és érzelmileg kiegyensúlyozott gyermekeket és 
fiatalokat nevelhessünk. Össze kell fognunk, mert 
közös az érdek: Ők a gyermekeink, ők a jövő 
nemzedéke.” A szervezet nagy hangsúlyt fektet 
a megelőzésre, ezért is írta ki a fent említett 
rajzpályázatot. A rajzok elkészítését követően 
Tóth Károlyné szaktanár kiállította az iskola 
aulájában az elkészült alkotásokat. Május 13-án 
L. Ritók Nóra grafikusművész, az Igazgyöngy 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője, 
volt Aranyos diák zsűrizte a harminc diák által 
készített rajzokat. L. Ritók Nóra nagyon elége-
dett volt a rajzok ötletességével, a kidolgozás 
gazdagságával. A következő diákok rajzait 
díjazták: a téma pozitív megközelítése miatt 
Fónyad Bettina 9.b osztályos tanuló rajza lett a 
legjobb. A kiemelkedő kompozíció és az alkotás 
technikája miatt Erős Bence 9.b osztályos tanuló 
második helyezést ért el. Papp Nikolett 10. a 
osztályos tanuló harmadik helyezést ért el  rajza 
ötletessége miatt. L. Ritók Nóra különdíjban 
részesítette Kathi Tamara 9.b osztályos tanulót, 
akinek szorgalmát és aprólékos kidolgozású 
munkáit díjazta.
   A fent említett nyertesek az Aranyos Szülők 
Egyesületének jóvoltából értékes könyvjutalmak-
ban részesülnek az iskola tanévzáró ünnepségén.
                        Dr. Körtvélyesiné Bokross Eszter

   2011. május 13-án került megrendezésre a 
Nyíri Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a 
Berettyóújfalui Bihar Gyermek Táncegyüttes 
tanévzáró gálaműsora. Hagyományosnak 
tekinthető immár, hogy az alapfokú művészeti 
iskolákban tanuló néptáncos növendékek a 
megszerzett tudásukról színházi körülmények 
között adjanak számot, mind szüleiknek, mind az 
iskola oktatóinak. Két csoportban folyt a tanév 
során a néptánc oktatás közel 70 táncossal. A 
kisebb csoport a Csicseri, ahol az általános iskola 
1-2-3.-os tanulói táncolnak, a Kökény csoport-
ban, pedig a felső tagozatosok táncolnak. 
Rendhagyónak, és hagyományosnak mondható 
az előadás, mégis ez az év különlegesnek 
mondható. Az alapfokú művészeti iskolákban 
tanuló növendékeknek a megszerzett tudásukról 
a 6. év végén úgynevezett művészeti záróvizsgát 
kell tenniük, amely gyakorlati és elméleti részből  
áll.  A gyakorlati vizsga során számot adnak az 
elmúlt 6 esztendőben szerzett táncos 
ismereteikről. Ez egy igen komoly, és nehéz 
feladat, mivel a záróvizsgázóknak 5 különböző 
tájegység táncából kellett számot adniuk. Az 
elméleti rész során a növendékek a paraszti 
társadalom jeles ünnepeihez kapcsolódó szoká-
sokról, hagyományokról kell dolgozat 
formájában számot adniuk. Az év végi 

gálaműsor így vizsgaelőadásnak is tekinthető. A 
nézők a műsorban Moldvai, Sárközi, Mátyusföldi, 
továbbá Somogyi, és Nyírségi táncokat láthat-
tak. Az előadást a Szeredás Népzenei Együttes 
élőzenével kísérte. Ez év májusában a Hajdúná-
náson megrendezett Hajdú-Bihar megyei 
Gyermek- és Ifjúsági Regionális Néptánc 
Fórumon a Kökény csoport Bronzminősítést ért el. 
A műsort összeállította, s a csoportok vezetője: 
Puskás László, néptáncpedagógus. 
   Gratulálunk nekik, és további jó munkát, s ne 
feledjük Juhász Ferenc szavait: „A világ tele volt 
képíró asszonyokkal, fafaragó emberekkel, 
népballadákkal, dalokkal, teremtés, és halálmí-
toszokkal. Vigyázzunk, hogy ki ne haljanak az 
éneklő népek, a képíró asszonyok, a fafaragó 
emberek, mert az ember hal ki velük.” 

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város 
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Bihari hagyományok-adományok  
múzeumi-néprajzi-történeti vetélkedősorozat - a Bihari vándortarisznya projekt keretében

   A pályázat része a bihari tárgyi és szellemi 
néphagyományokra épülő vetélkedősorozat is,  
mely a 2010/2011-es tanév során 4 alkalom-
mal került megrendezésre. Elsősorban olyan 
felső tagozatos diákokat céloztunk meg, akik 
szeretik megmérettetni magukat és nyitottak az 
új ismeretekre. A vetélkedőre az iskolákból 
háromfős csapatot alkotva jelentkezhettek a 
gyerekek.

   A program félévente két fordulóból állt. Az 
első forduló során saját iskolájukban egyénileg 
oldották meg a feladatlapokat, amelyre előre 
kiadott irodalom alapján kellett felkészülniük. 
Az egyéni eredmények összeadódtak, s így 
jöttek létre a csapateredmények. A kirándulás-
sal egybekötött második fordulón iskolánként az 
első 8 csapat vehetett részt. Az iskolák ezúttal 
egymással nem versenyeztek.

     A programhoz öt iskola csatlakozott: a József 
Attila Általános Iskola EPSZ és tagiskolája, a 
Széchenyi István Tagiskola, a Toldi Miklós 
Református Általános Iskola, a Szentpéterszegi 
Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és AMI, 
valamint a Nagykereki Bocskai István Általános 
Iskola.
    Az első félév kirándulásának több helyszíne is 
volt. Az első Bakonszegen Török Zita 

fazekasműhelyében, ahol mindenki saját 
agyagedényt készített, s megismerkedhettek a 
hagyományos edények formáival is. A nap 
második felén Csökmőre látogattunk el, ahol a 
tájház megtekintése után népihangszer bemu-
tatóra került sor, majd bőrkarkötőt készíthettek, 
végül a csigacsinálás fortélyait is megtanulhat-
ták. Ebédre kemencében sült kenyérlángost és 
töltött káposztát ettek a gyerekek. A nap a 

Bihari Múzeumban, szűrrátét metszéssel és a szűr 
felpróbálásával ért véget. Minden résztvevő 
emléklapot kapott, az első három helyezett 
mindemellett Török Zita által felajánlott 
bögrével is gazdagodott.
   A második félév kirándulással egybekötött 
fordulója a Bihari Múzeum Játék-Had-Történet 
című kiállítótermében kezdődött, ahol a tanulók a 
vetélkedő központi témájára hangolódtak rá, 
amely ezúttal a Bocskai szabadságharc körülmé-
nyei és a hajdúk voltak. Útban Nagykereki felé 
megálltunk Berettyóújfalu legrégebbi építményé-
nél, a herpályi Csonka-toronynál is, ahol a monos-
tortemplommal ismerkedtek meg a gyerekek 
játékos módon, majd feladatlapot töltöttek ki. 
Nagykerekiben, a várkastélyban rendhagyó 
körülmények között mérettették meg magukat az 
akadályversenyen. Itt stílusosan „katonafalatkák-
kal” vártak minket, ebédre slambuc és lekváros 
keszőce volt a menü, bodzaszörp kíséretében. A 
nap a kismarjai templomban a Bocskai-kripta 
megtekintésével zárult. A vetélkedő végén minden 
résztvevő értékes jutalomban részesül a június eleji 
eredményhirdetésen.
  A program elérte célját, Bihar tárgyi és 
szellemi néphagyományaival megismerkedtek a 
gyerekek, s közben két élményszerző kirándulá-
son is részt vettek. Mindez elősegíti tudásuk 
elmélyítését és az általános műveltséget is 
fejleszti. A tanulók önkéntes alapon 
érdeklődésük alapján jelentkezhettek, és 
teljesen ingyenesen vehettek részt a program-
ban. A bihari identitástudat erősítése mellett 
szerettünk volna rávilágítani arra, hogy Bihar 
területén is sok értékes hely van, amely alkalmas 
akár osztálykirándulások helyszínének is.

Tóthné Varga Katalin – Kállai Irén
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Az Európai Unió 1983 óta rendezi meg a 
különféle témákra koncentráló „Európai Éveket”. 
Az idei év az önkéntesség éve. Ezt az alkalmat 
megragadva szeretném megmutatni, hogy 
szerencsére, számos olyan ember él a közvetlen 
környezetünkben, akiket a „tenni” akarás 
motivál, hogy környezetünk jobb, élhetőbb, 
minőségibb legyen. Ők azok az emberek, akik 
ellenszolgáltatás nékül, a szabadidejükben, 
szinte észrevétlenül vállalják nemes munkájukat, 
hogy valami jót tegyenek a környezetükben élő 
emberekért. Szolgáljon most néhány jó példa 
arra, hogy városunkban milyen módon nyilvánul 
meg az önkéntesség, az emberiesség.
     Németi Anna Ildikó, az Arany János Gimná-
zium diákja tanulás mellett vállal önkéntes 
munkát. A lakosságot sikeresen megszólítva 
gyűjt rászoruló családok részre használt 
ruhákat. Nagyon sok embernek segít ezzel 
hozzájutni olyan öltözethez, amelyet saját 
erőből nem tudtak volna biztosítani maguk vagy 
családjuk számára. Itt mondok még köszönetet 
Széll Máriának is, aki rendszeresen segít a 

beérkezett ruhák szétválogatásában, valamint 
a véradó plakátok kihelyezésében. A véradás 
területén sem nélkülözhetjük az önkéntességet, 
de szerencsére sokan segítik ezt a nemes 
munkát különböző formákban. Így Dr. Szőke 
Kálmánné Mártika néni és kedves segítségei a 
véradók megbecsülésére szervezett ünnepséget 
tették felejthetetlenné nagyszerű ételekkel és 
süteményekkel. Köszönet jár a Berettyóparti 
Nyugdíjasok Egyesület és a Bajnóca  Néptánc-
együttes tagjainak is, akik színvonalas fellépé-
seikkel járultak hozzá különböző rendezvé-
nyeink sikeréhez.
      De van olyan, aki az oktatás területén segíti 
önkéntes munkájával a közösséget. Pércsi István 
mentőápoló és kiváló oktató már több éve 
rendszeresen segíti az elsősegélynyújtási 
ismeretek oktatását, népszerűsítését iskolások 
körében. Nagyon sok kiváló ismerettel 
rendelkező tanuló köszönheti neki tudását. Több 
helyi iskolában is folyik ilyen jellegű munka, 
ezek közül is kiemelném a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolát, ahol rendszeresen részt 

vesznek a különböző események lebonyolí-
tásában, az oktatástól a ruhagyűjtésig.
      Természetesen sokan vannak még, akiket név 
szerint fel lehetne itt sorolni, mert most is végzik 
azt a munkát, amire joggal lehetnek büszkék és 
méltóak a közösség elismerésére. Mi itt a 
Magyar Vöröskeresztnél az önkéntesek 
segítsége nélkül csak nehezen tudnánk ellátni 
azt a feladatot, amire hivatottak vagyunk, ezért 
köszönet jár mindenkinek, aki valamilyen 
formában akármilyen apróságnak tűnő dolgot 
is tesz a közösségért.
            Pap Zoltán területi vezető Magyar Vöröskereszt

Az Önkéntesség éve: 2011

„BERETTYÓÚJFALU 
AZ EGÉSZSÉGES VÁROS”
ÉAOP – 5.1.1./D-2f-2009-0005
A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.
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Az élményalapú tudás maradandó
   Több mint 33 millió forintból elkészült a Bihari 
Múzeum többfunkciós oktatótere, de múzeumi 
informatikai pontokat is kialakítottak az épületben. 
Az ünnepélyes átadó május 23-án volt.

    Lakner Lajos, a Hajdú-Bihar Megyei Múzeu-
mok Igazgatóságának vezetője elmondta: az 
átalakítás során az itt elhelyezetett eredeti 
tárgyak, eredeti környezetben, egyedi miliőt 
nyújtanak diákoknak és pedagógusoknak 
egyaránt. - Mai forráshiányos világunkban 
pedig különösen nagy jelentősége van annak, 
hogy a múzeum több mint 33 millió forintot nyert 
el a felújításra – ismerte el a szakember.
  Kocsis Róbert, a megyei önkormányzat 
közgyűlésének alelnöke szerint Berettyóújfalu 
remek példája annak, hogyan ápolja hagyo-
mányait, miközben fejlesztésekre is áldoz. Utalt 
az alelnök a városközpont hamarosan 
befejeződő felújítására, hiszen nemcsak a főtér 
újul meg, hanem a hozzá kapcsolódó épületek is 
új külsőt kapnak. 
    Muraközi István polgármester kiemelte annak 
fontosságát, miszerint vannak az ország, a 
város, a család életében olyan mérföldkövek, 
amelyekre különös módon fognak emlékezni az 
érintettek. - Ilyen a mai nap is, hiszen éppen 403 
éve született meg városunk kiváltságlevele, s 
éppen a város napjához kapcsolódóan sikerült 
megújítani az értékeket közvetítő Bihari Múzeu-
mot, amely XXI. századi körülményeket képes 
nyújtani az ide látogatóknak.

    Kállai Irén, a Bihari Múzeum igazgatója 
részletesen ismertette az alig nyolc hónap alatt 
elkészült multifunkciós oktatóteret és informa-
tikai pontokat. Külön érdeme a pályázatnak, 
hogy külső pályázatíró cég nélkül írták meg azt, 
s százszázalékos támogatást kaptak, önerő 
felmutatása nélkül. Látványos berendezési 
tárgyak, vonzó környezetben, energiatakarékos 
eszközökkel – így összegezhető a megvalósult 
fejlesztés. Ildomos lenne, ha a térség iskolái az 
első történelem órákat itt tartanák – fogalma-
zott az igazgatónő.
    Hagymási Gyula a beszerzett informatikai 
eszközöket ismertette, míg Hajdú Zsigmond 
régész arról győzte meg a vendégeket, hogy a 
régmúlt világ elevenedik meg a Bihari Múzeum-
ban, s a tudás akkor maradandó, ha élmény-
alapú. 

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

,

   „Kitesszük a szűrét…” címmel hirdettek 
eredményt a Nadányi Zoltán Művelődési Központ-
ban az immár negyedik alkalommal kiírt országos 
szűr-, szűrrátét-készítés, szűcshímzés és nemezpá-
lyázat résztvevőinek.

    Török Istvánné, a Bihari Népművészeti Egyesü-
let elnöke, elmondta: 2003-ban írták ki először 
a pályázatot, melynek célja átörökíteni a 
szűrrátéteket viseleten, lakástextílián és egyéb 
használati tárgyakon. Az is céljuk továbbá a 
szervezőknek, hogy fiatal alkotók felkutatásával 
tovább vigyék a hagyományokat, s a rátétkészí-
tésben az újító szándék is megjelenjen. 
   Az eredményhirdetés Gyönyörű Zsigmond, a 
Sárándi Hagyományőrző Egyesület elnökének 
hangulatos köszöntőjével kezdődött, majd 
Muraközi István polgármester szólt a 
jelenlévőkhöz. A polgármester szerint missziós 
feladatot teljesítenek a Bihari Népművészeti 
Egyesület tagjai, hiszen nemcsak Berettyóújfalu, 
hanem egész Bihar hírnevét is viszik határon 
innen és túlra. Ezen kívül pedig a kihalóban lévő, 
vagy feledésbe merülő népi kismesterségeket 
élesztik fel, családi, baráti, ismerősi körben. 
Külön öröm, hogy a város napjához kapcsoló 
rendezvénysorozat egyik nyitó eleme volt a 
kiállítás és az eredményhirdetés. A szemet 
gyönyörködtető tárgyak látványáért pedig 
köszönetet mondott az alkotóknak. 
   A több mint 30 alkotó 82 pályaművét V. Szath-

mári Ibolya néprajzkutató értékelte, aki 
kiemelte: örömteli, hogy a kezdetek óta egyre 
szélesebb körből érkeznek a pályamunkák: a 
Tiszántúl egészéről, a Dunántúlról, de még a 
Felvidékről is pályáztak.
    V. Szatmári Ibolya és Muraközi István díjakat 
adott át a debreceni Tisztaforrás Hímző 
Szakkörnek, az újszászi Gara Istvánnénak, a 
derecskei Porkoláb Ferencnek, a 
Nagyszékelyről érkezett Mátyás Andrea 
Helgának, a derecskei Marczin Istvánnénak, a 
debreceni Bujdosó Sándornénak, valamint az 
újszászi Szabó Pál Antalnénak. A sárándi 
szűrrátétes csoport fiatal tagjai – Major Katalin, 
Paksi Nikolett Csilla, Szászfalvi Zsófia – pedig 
különdíjban részesültek.
    Miniszteri díjakat vehetett át Dr. Vitányi István 
országgyűlési képviselőtől és V. Szathmári 
Ibolyától a derecskei Sárközi Béláné szűrrátétes 
lakástextíliáiért, a hevesi Pataki Miklósné és 
Csintalan Jánosné rátétes díszítéseiért, a de-
recskei nemezkészítő Loósné Nagy Ilona és Loós 
Imre, a sárándi Gyönyörűné Erdei Judit 
cifraszűrös viseletéért, illetve a derecskei 
Marczin Vanda, a több kategóriában is sikeres 
fiatal alkotó.
   A rendezvényen népdalcsokrot adott elő a 
Szederinda Énekegyüttes, illetve előadások 
hangzottak el a rátétkészítés múltjáról, jelenéről, 
jövőjéről, a rátétdíszítés újításairól. 

Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

   

Életre kelt népművészet 

Személyszállítás 15-20 fős kisbusszal.

Érdeklődni: T. Balogh Sándor 
06/20 317 43 32, 

54/402-661, 401-392
(x)

Tájékoztatás
A Szent Márton Patika (4100 Berettyóújfalu, Szentmárton tér 
4. sz.) nyitva tartása 2011. június 1. és 2011. szeptember 1. 
között a következőképpen módosul:
       Hétfő:             8:00 – 11:30       délután zárva
       Kedd:             8.00 – 11:00       15.30 – 17.00
       Szerda:         8:00 – 11:30       délután zárva
       Csütörtök:       8.00 – 11:00       15.30 – 17.00
       Péntek:        8:00 – 11:30        délután zárva
       Szombat, vasárnap, ünnepnap zárva
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Észak-Alföldi Régió Úszóbajnoksága
3 megye részvételével 2011. május 27-én 
Hajdúszoboszlón kerültek megmérettetésre 
úszóink. Szabolcs-Szatmár Bereg, Jász-Nagykun
-Szolnok és Hajdú-Bihar legjobb úszói vettek 
részt ezen a színvonalas versenyen. Berettyóúj-
falu úszói szép eredménnyel zártak. A legtöbb 
érmet Borsós Kristóf szerezte: 2 aranyat, 1 
ezüstöt és 2 bronzot gyűjtött össze. A második 
legtöbb érmet szerző, a csapat egyik legfiata-
labb versenyzője 2003-as születésével: Major-
Pucsok Panna, aki 2 arany büszke birtokosa, 
illetve hozzá hasonlóan 2 aranyat „úszott” Balla 
Vince Márk is. Kurtán Kitti 1 aranyat, 1 ezüstöt; 
Nagy Bálint 1 aranyat és Kóti Krisztina 1 
bronzérmet szerzett. Gratulálunk nekik!

XI. Árpád-kupa Országos Úszóverseny
Az egész ország úszópalántái eljöttek 2011. 
április 30 – május 1-jén Hajdúszoboszlóra, ahol 
összemérték tudásukat. Úszóink közül ezüst-
érmet szerzett Balla Vince Márk 200 m 
hátúszásban. Országos verseny lévén szó, az 
érmek mellett a 4-6. helyezettek oklevél 
jutalomban részesültek. A Herpály SE úszói 
közül oklevelet kapott: Szabó Béla, aki 4. lett 
200 m mell- és 200 m pillangóúszásban, illetve 
5. lett 200 m hátúszásban. Kurtán Kitti 4. lett 
200m hát- és 200 m pillangóúszásban, 6. lett 
200 m gyorsúszásban. Szabó Róbert aki 5. lett 
200 m mellúszásban. Gratulálunk!

Megyei Felmérő Úszóverseny
2011. március 26-án szombaton Hajdúszobosz-
lón hosszabb távokon, 400 m gyors- és 400 m 
vegyes úszásban mérték össze erejüket Hajdú-
Bihar megye úszói. Ezek a távok a hosszabb 
távú állóképességet mutatják meg. Úszóink 
ismét jeleskedtek. A verseny a 2001-ben vagy 
korábban születettek számára kínált igazi 
megmérettetést. 9 éremmel tértünk haza: 2 
arany, 4 ezüst, 3 bronz éremmel növeltük a 
Herpály SE éremállományát. Balla Vince Márk – 
1 bronz; Fábián Lili – 2 ezüst; Kurtán Kitti – 1 
arany, 1 ezüst; Major-Pucsok Balázs 1 ezüst – 1 
bronz; Szabó Béla – 1 arany – 1 ezüst

Minden úszónk érmet szerzett!
2011. március 19-én délután pezsgett a víz a 
berettyóújfalui uszodában. 13 órai kezdettel 
került megrendezésre Hajdú-Bihar megye 
2011. évi megyei úszóbajnokságának 1. 
fordulója. A versenyen 5 úszóegyesület, több 
mint 150 versenyzője vett részt. Rendhagyó 
módon nem korosztályonként (ebben az esetben 

2 egymást követő évben születettek együtt 
vannak értékelve), hanem évjáratonként állhat-
tak a legjobbak a dobogóra.
A fennállásának 10. jubileumi évét köszöntő 
Herpály SE versenyzői méltó módon helytálltak. 
A versenyen úszóegyesületünk minden úszója 
egy vagy több éremmel térhetett haza. Míg egy 
évvel korábban 18 érmet szereztek ezen a 
versenyen a Her-

pály SE úszói, ad-
dig most összesen 
38 érmet vehettek 
át Nagy Lászlótól, 
Berettyóújfalu Vá-
ros Önkormányzata 
Ifjúsági és Sportbi-
zottságának elnö-
kétől. 12 arany, 10 
ezüst és 16 bronz-
éremmel gazda-
godtak úszóink. 
Gratulálunk nekik!
Eredmények: Balla 
Vince (2 arany, 1 
bronz); Békési Esz-
ter (1 arany, 1 
ezüst, 1 bronz); 

Borsós Kristóf (2 ezüst, 1 bronz); Fábián Lili (1 
ezüst, 2 bronz); Kinter Márk (1 ezüst); Kóti 
Krisztina (2 bronz); Kurtán Kitti (3 arany); 
Major-Pucsok Balázs (2 arany, 1 bronz); Major-
Pucsok Panni (2 ezüst); Nagy Bálint (2 bronz); 
Nagy Dávid (1 arany, 1 bronz); Nagy Dóra (1 
bronz); Nagy Fanni (1 bronz); Nagy Orsolya (1 
arany); Szabó Béla (1 arany, 2 ezüst); Szabó 
Róbert (1 arany, 1 bronz); Vigh Dóra (1 ezüst, 2 
bronz)

Országos Úszó Diákolimpián voltunk
2011. március 12-én 4 úszónk képviselt bennün-
ket az Országos Úszó Diákolimpián Székesfe-
hérváron.
Nagy Dóra (2002); Nagy Dávid ((2002), Szabó 
Róbert (2002) és Kurtán Kitti (2000).

Két úszónk dobogós helyezést ért el ezen az 
országos megmérettetésen, ahol az ország 
összes alsó tagozatos korú úszójának krémje 
között vívták ki az előkelő 3. helyet. Szabó 
Róbert (2002) 50 m mellúszásban bizonyított, 
míg Kurtán Kitti (2000) 50 m hátúszásban 
nyújtott szép teljesítményt.

HERPÁLY SPORTÚSZÓ EGYESÜLET

  Az idén is a Nadányi Zoltán Művelődési Köz-
pont adott helyet a Gróf  Tisza István Kórház 
Patológiai Osztálya által szervezett XI. Országo-
Boncmesteri és Asszisztensi Továbbképzésnek.
    A kétnapos találkozó megnyitóján Dombi Imre 
osztályvezető főorvos köszöntötte a 
megjelenteket. Áttekintette az elmúlt év 
országos és helyi szintű történéseit, hiszen a 
kormányváltás mellett a város és a kórház élén 
is változás történt. Nemes Zoltán professzor 
hiánypótló konferenciának nevezte a rendezvé-
nyt, ugyanis sokan szükséges rossznak tekintik a 
boncolást, le is nézik azt. – Pedig a patológiai 
osztályon belül komoly respektje van a bonco-
lásnak, ezért is fontos az évente 
megrendezendő boncmesteri konferencia. Az 
asszisztensek is elválaszthatatlanok tőlünk, ezért 
is van létjogosultsága az immár 11. alkalommal 
megrendezett konferenciának.

   Pálfi Anikó alpolgármester a város nevében 
köszöntötte a résztvevőket, akik személyesen 
győződhettek meg a városban folyó megújulási 
folyamatokról. – A fejlesztési beruházás is az 
egészséges város címet viseli. Szerencsés 
helyzetben van a város, hiszen egy térségi 
szerepet betöltő kórházzal rendelkezik, melynek 
hatalmas beruházása kezdődhet el hamarosan.
   Pete László, a kórház orvos-igazgatója azt 
emelte ki, hogy az ország hatszáz szakemberé-
nek egynegyede, 150 boncmester és asszisztens 
jött el a konferenciára. Azt már Dr. 
Korcsmárosné Melher Erzsébet ápolási igazgató 
tette hozzá, hogy a hivatásszeretet, a 
tudásvágy és az egymás és a szakma iránti 
szeretet hozta össze a résztvevőket. 
  A két napon át tartó előadásokon helyi, debre-
ceni és fővárosi szakemberek osztották meg 
tapasztalataikat az érintettekkel.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

 

Boncmesterek találkoztak ÚSZÁS



BAJNOKOK 
a női focistáink

  Órási sikert vitt véghez a Mezi-Vill Fc. női 
futsalcsapata, ugyanis újonc csapatként megnyerte 
az NB. II-es női futsalbajnokságot, így ismét 
BAJNOKCSAPATA van Mezei Józsefnek és 
Berettyóújfalunak!

   Pallai Gábor tanítványai nyár elején vágtak 
bele a felkészülésbe az NB II-es pontvadászat-
ra, amit pár játékos kivételével az alapokról 
kezdtek tanulni a lányok. A hatalmas szorgalom  
közel 100%-os edzéslátogatottsággal párosult, 
ami a "mester" szerint a siker egyik záloga, 
hogy milyen más dolgok kellettek a bajnoki cím 
eléréshez, mi a "Bajnok csapat receptje", erről 
kérdeztük a "sikeredzőt", a Mezei-Vill FC. férfi-
csapatának válogatott kapusát:
   A lányok nagyon megérdemlik ezt a Bajnoki 
címet az egész évben elvégzett munka 
alapján.Talán még nem vagyunk rutinos jó 
CSAPAT, de a futsal tanulása nagyon hosszú 
folyamat és nagyon jó felfogásban kezdtek 
hozzá a lányok. Mindenképp mellettünk szólt az 
a tény, hogy mi csak futsalt edzünk és nincsenek 
nagypályás játékosaink, ami nem jelentett 
számunkra összeférhetetlenségi problémákat, 
ezt a vonalat jövőre is szeretnénk folytatni.
    Nagyon szeretnénk megmérettetni magunkat 
a legmagasabb női futsalbajnokságában, de ez 
nagyon összetett dolog. A siker első kulcsa a 
pénz! A bajnokság kiharcolása után még egy 
nagy csatát kell megvívnunk  Füredi Andreával 
és Mezei Józseffel karöltve, hogy mihamarabb 
előteremtsük a biztos anyagi hátteret a lányok 
számára hiszen nagyon megérdemlik. Amennyi-
ben ez sikerül és a csapat keretén is tudunk 
bővíteni az előre eltervezettek szerint akkor 
biztos, hogy a jövő évben nemcsak férfi de női 
NB I-es futsal csapata lesz a Mezei-Vill-nek és 
Berettyóújfalunak. Még egyszer szívből 
gratulálok a lányoknak és köszönjük Mezei 
József  és Berettyóújfalu város hihetetlen 
támogatását.

   Füredi Andrea csapatkapitány: Nagyon 
boldog vagyok. Amikor egy éve a Fradi 
leigazolta szinte az összes fiatal játékosunkat, 
akikre építhettük volna az NB. II-es indulásunkat 
és szereplésünket, akkor nem hittem volna, hogy 
szinte a nulláról újra tudunk építkezni és ilyen 
gyönyörű sikert érünk el az újonc csapatunkkal. 
Ez erőt ad a folytatáshoz és az élet minden 
területén, hogy mindig van kiút és a padlóról is 
fellehet állni és megvalósítani az álmainkat!
A bajnoki cím eléréséhez kemény munka vezetett 
és kellett hozzá az egész csapat, a csapategy-
ség valamint az új játékosok maximális hozzáál-
lása, valamint az edzőnk Pallai Gábor lelkes és 
kitartó edzői munkája és nem utolsósorban 
elnökünk Mezei József támogatása, aki minden 
Mezei-Vill-es siker kulcsa és szíve egyben. Neki 
külön köszönjük, hogy hitt bennünk és áldoza-
tokat hozott értünk és az egész csapat nevében 
szeretnénk a BAJNOKI címet neki ajánlani.
    Köszönet még a Mezei-Vill-es szurkolóknak, 
akik bebizonyították, hogy a férfi futsalon kívül 
a nőiben is Berettyóújfalu az úr, hisz minden női 
egyesület elismerően nyilatkozott az itteni lelkes 
szurkolásról és nézőszámról. Köszönjük  Berety-
tyóújfalu Város Önkormányzatának rendkívüli 
támogatását a Bajnoki címünk elismeréséért.
   A bajnokság második helyezett csapata a 
Rubeola Csömör csapata lett, akik edzője a 
következőképpen nyilatkozott csapatunkról:
    Simonyi András, a Rubeola FC Csömör edzője: 
"Minden tiszteletem Pallai Gáboré, aki egy 
fantasztikus csapatot csinált Berettyón. Azt 
hiszem, hogy példát mutattak minden egyesület-
nek, hogy az  alapoktól kezdve miként lehet egy 
csapatot felvinni az NB. I-be. Hihetetlen munka 
van a Mezei-Villben és bár óriási büszkeség, 
hogy döntetlent értünk el ellenük, de a tabella 
mindenféleképpen a valós erőviszonyokat 
tükrözi."                                                     R.S.

Nagyon sok sikert kívánunk 
nekik az első osztályban!

Sporteredmények

Futsal NB I.
Rájátszás a döntőbe jutásért
MVFC – Ferencváros 4:1
Ferencváros - MVFC 1:2
MVFC – Ferencváros 6:4
Döntőbe jutott az MVFC, 

ahol az ellenfele a Győr lesz.

Labdarúgás NB III.
Tiszakanyár – BUSE 2:0

BUSE – Tiszalök 0:1
Cigánd – BUSE 4:1

BUSE – Létavértes 1:3

U-19
BUSE – Püspökladány 4:1

Cegléd – BUSE 1:1
BUSE – Hódmezővásárhely 4:1

BUSE – Gyulai Termál 4:2

 U-17
BUSE – Püspökladány 8:2

Cegléd – BUSE 11:0
BUSE – Hódmezővásárhely 0:20

BUSE – Gyulai Termál 0:14

U-13
BUSE – Báránd 4:6
Ebes – BUSE 0:10

Tiszacsege – BUSE 5:4
Püspökladány – BUSE 0:3

BUSE – Hajdúszoboszló 5:5

Kézilabda
Férfi NB II. Alsóházi rájátszás

Hajdúszoboszló – BMSE 25:23
BMSE – Nyírbátor 31:24
BMSE – Mezőtúr 30:26

A felnőtt csapat a hetedik helyen végzett.

Ifi
Hajdúszoboszló – BMSE 30:34

BMSE – Nyírbátor 46:18
BMSE – Mezőtúr 32:37

Női megyei
BMSE II. – Nádudvar 27:25

BMSE I. – Hajdúszoboszló 36:17
Nádudvar – BMSE I. 20:35

DVSC – BMSE II. 49:16
BMSE II. – Püspökladány 16:23

DVSC – BMSE I. 32:21
Püspökladány – BMSE I. 27:23

Létavértes – BMSE II. 36:14

  

Hirdessen 
a 

Bihari Hírlapban!
Tel.: 54/500-023
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