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ÖNKORMÁNYZAT 2

    Április 12-én rendkívüli testületi ülést tartott az önkormányzat, melyen két 
határozati javaslatot fogadtak el.
   A víziközmű-szolgáltatás feltételeinek szigorítása miatt szükségessé vált a 
szolgáltatás szervezeti keretének megváltoztatása. Ennek szellemében 14 
települési önkormányzat a közigazgatási területükön lévő víziközművek közös 
működtetése érdekében létre kívánja hozni a Hajdúsági és Bihari Víziközmű 
Szolgáltató Társulást. A részletekről a képviselők megtudhatták, hogy a társulás-
ban részt vevő önkormányzatok érdekeiket összehangolva, a közigazgatási 
területükön lévő víziközműveket közösen üzemeltetik és tartják fenn. A társulásban 
részt vevő önkormányzatok felhasználói egyenértékének összege eléri a 150 
ezret, azaz a működési engedély kiadásának egyik feltételét. A víziközmű törvény 
értelmében egyik település szavazati aránya sem lehet 25 százaléknál magasabb. 
Berettyóújfalu esetében ez 10,91 %, ami Hajdúböszörmény és Hajdúszoboszló 
után a harmadik legmagasabb arány. A 10 jelenlévő képviselő egyhangúlag 
megszavazta a társulási megállapodást, illetve felhatalmazta a polgármestert a 
megállapodás aláírására. Az említett településeken kívül a társulás tagjai lesznek 
még Bocskaikert, Földes, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Kaba, Komádi, 
Magyarhomorog, Polgár, Tetétlen és Téglás önkormányzatai.
   Döntöttek a képviselők arról is, hogy a Berettyóújfalu és Nagyvárad között 
építendő kerékpárút kiviteli tervének elkészítésére hirdetmény nélküli közbeszerzési 
eljárást indítanak.
    Április 19-én ugyancsak rendkívüli ülést tartottak a képviselők, s döntöttek 

fontos kérdésekről. Az eredetileg kitűzött napirendek mellé sürgősséggel 
tárgyaltak a 2008-ban kibocsátott kötvény törlesztési átütemezéséről is.  
    A nevelési, oktatási és szociális intézményekben, idén május 1-jétől 
alkalmazandó térítési díjak között új elemként jelent meg a bölcsődei 
gondozás esetében az intézményi térítési díj. Az első napirendi pontban 
szereplő előterjesztésben többek között arról döntöttek a képviselők, hogy 
az élelmezés költségét kivéve 0 Ft-ban állapítják meg a bölcsődei ellátás 
térítési díját. Az elmúlt évhez képest a gyermekétkeztetés esetében a díjak 
nem emelkednek.
Rendeletet alkottak a szilárd hulladékkezelés díjáról is. A tavaly december-
ben elfogadott 5%-os emelkedésről szóló rendeletét - a törvényi háttér 
változása okán - ugyan visszavonta az önkormányzat, de 2012. április 
közepétől ez megváltozott, így újra elfogadhatják a korábbi rendeletet.
Ez alapján egy 120 literes kuka ürítési díja 396, a 60 literes hulladékgyűjtő 
zsák 205 Ft-ba kerül. A megemelkedett díjakat május 1-jétől kell fizetni. A 
2012-ben elfogadott hulladékkezelésről szóló törvény módosítása nettó 
650 Ft-ban maximalizálja a 120 literes tárolóedény ürítési díját.
Sürgősséggel tárgyaltak a 2008-ban kibocsátott kötvény törlesztési üteme-
zésének módosításáról. Az Önkormányzat már tavaly ősszel megkezdte a 
1,5 Milliárd értékű kötvényt lejegyző Raiffeisen Bank Zrt.-vel a tárgyaláso-
kat a tőketörlesztés átütemezéséről, mivel a svájci frank alapú kötvény 
jelentős terheket ró a város költségvetésére.
A kibocsátó bank szigorú feltételek mellett 1+1 évvel hosszabbította meg a 
törlesztés határidejét, mely így 2014. április 30-ra módosulna.

 

  Soron következő testületi ülésén 30 napirendi 
pontot tárgyalt meg városunk önkormányzata.
   Az április 26-i ülés kezdetén a Berettyó-
újfalu-Mezősas Körjegyzőség 2011-ik évi 
költségvetésének módosítását fogadták el, illetve 
jóváhagyták az elmúlt évi zárszámadását.
 Muraközi István polgármesteri jelentése kiegészítése-
ként szólt a médiában az előző napokban megjelent 
Állami Számvevőszék vizsgálatáról, mely a város 
2007 és 2010 közötti gazdálkodására terjedt ki. A 
városvezető elmondta: semmi meglepő nincs a 
jelentésben, ami megállapítja, hogy a vizsgált 
időszakban húszszorosára nőtt a város adóssága. 
Emlékeztetett rá: a 2010-ben felállt új testület első 
ülésén a képviselők elé tárta a város valós anyagi 
helyzetét, ami után kiigazító intézkedések – bevétel-
növelő, kiadáscsökkentő lépések – megtételéről 
döntöttek. Most az ÁSZ 30 napos határidőt adott 
arra vonatkozóan, hogy a város dolgozzon ki intézke-
dési tervet a helyzet kezelésére, aminek eleget is fog 
tenni. Bejelentette még Muraközi István, hogy elhunyt 
Nagy Miklós, az egykori Zalka Máté Szakközépisko-
la igazgatója, akinek emlékére egyperces néma 
felállással adóztak
   Az önkormányzat 2011-ik évi zárszámadási 
rendeletéhez a független könyvvizsgálói jelentés 
korlátozott záradékot fűzött, amely azt állapította 
meg, hogy a mérlegben, illetve a vagyonkimutatás-
ban feltüntetett érték és a leltárral alátámasztott 
érték között mintegy 700 millió forint az eltérés. 
Muraközi István szerint felelősséggel elsősorban a 
polgármester és a jegyző tartozik, és az elkészített 
zárszámadási rendelet az elmúlt év teljes munkáját 
tükrözi, így a képviselők, a köztisztviselők munkáját 
is. Ezért is nehéz egy ilyen, valószínűsíthetően 
könyvelési, analitikai hibával elkészített zárszám-
adási rendelettel zárni az elmúlt évről szóló leltárt.  
Kusai Tamás könyvvizsgáló elmondta: orvosolható 
a hiányosság egy tételes leltár elkészítésével. 
Ökrös Zoltán címzetes főjegyző megerősítette, 
hogy természetesen nem vagyonvesztésről van szó, 
hiszen ekkora értékben ez képtelenség is lenne, míg 
Balázs József képviselő felelősségre vonást 
javasolt, továbbá a felelős, vagy felelősök megne-

vezését. Pálfi Anikó alpolgármester annak adott 
hangot, hogy a tavalyi év feszes gazdálkodása 
éppen nem a könyvvizsgálói jelentést támasztja 
alá. Azt azonban leszögezte a polgármester, hogy 
a zárszámadási rendelet elfogadásának hiányá-
ban a most benyújtandó „önhikis” pályázatunkat 
veszélyeztetjük. Gyula Ferencné hozzászólásában 
azt hangoztatta, hogy az elmúlt évben a képvise-
lők és az intézményvezetők is a város érdekében 
hozták meg a népszerűtlen intézkedéseket, éppen 
a működőképesség fenntartásáért. Végül a 
képviselők 8 igen és 3 tartózkodás mellett elfogad-
ták a zárszámadási rendeletet.
  Döntöttek a képviselők az önkormányzati 
tulajdonú bérlakások és helyiségek lakbéréről. 
Eszerint a komfortfokozattól függően emelked-
nek a bérleti díjak május elsejétől. Az összkomfor-
tos bérlakásoké elhanyagolható mértékben, míg 
a kevésbé komfortos és komfort nélküli bérlaká-
soké jóval nagyobb mértékben emelkedik.
   Elfogadták a képviselők a Herpály-Team Kft., 
a BERÉPO Nonprofit Kft. és a Nova Villa 2010 
Nonprofit Kft. 2011-ik évi mérlegbeszámolóját, 
illetve közhasznúsági jelentését. Döntöttek a 
képviselők arról is, hogy a megnyíló Makk 
Kálmán Filmszínházat és a Rendezvényházat a 
Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. fogja működtetni.
  A megváltozott szakképzési törvény, valamint a 
csökkenő gyermeklétszám miatt a következő tanévtől 
a Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola, 
Speciális Szakiskola és Arany János Kollégium 
dolgozói létszámát 166-ról 162 főre csökkentik, 
azaz 4 pedagógus létszámleépítésre kerül sor.
   Eltörölt az önkormányzat két helyi adót is. 
Tekintettel arra, hogy a korábban bevezetett 
idegenforgalmi és telekadóból 2011-ben 
mindössze 762 ezer forint bevétel keletkezett, 
ami az önkormányzat teljes adóbevételének 1 
ezrelékét sem éri el, ezt a két adófajtát hatályon 
kívül helyezte a testület.
    Döntöttek a képviselők arról is, hogy a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény a 2012/2013-as 
tanévtől a párhuzamos osztályok egyikében 
emelt szintű matematikaképzést vezethet be. A 
Bessenyiben pedig a következő tanévtől mecha-
tronikai mérnökasszisztens, a 2013/2014-es 
tanévtől energetikai mérnökasszisztens, míg a 

2014/2015-ös tanévtől logisztikai műszaki 
menedzserasszisztens szakmák indításához járul 
hozzá – legalább 20 fő jelentkező esetén.
    Közlekedési támogatás nyújtásához is hozzájá-
rultak a képviselők azok esetében, akik 
önkormányzati fenntartási intézményben dolgoz-
nak és autóbuszjáratokat vesznek igénybe a 
munkába járáshoz. Ismeretes, hogy április elsejé-
től a helyi közlekedést helyközi járatokkal oldja 
meg a Volán. A korábbi és a mostani bérletek 
ára közötti különbözetet téríti meg az 
önkormányzat. A támogatás 33 főt érint – tudták 
meg a jelenlévők.
    Hozzájárult a képviselő testület emléktábla 
elhelyezéséhez a zeneiskola Tardy utcai épületé-
nek falán a fúvószenekar megalapításának 45. 
évfordulóján a tavaly elhunyt igazgató, Kovács 
Kálmán emlékére. Ugyancsak támogatták a 
Jobbik helyi szervezetének egy köztéri Tria-
non-emlékmű felállítását.
    Módosították a képviselők a Hajdúsági és 
Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási 
megállapodását, mivel a korábbi megállapodás 
szerint a 15 alapító önkormányzatból Derecske 
és Hajdúnánás nem kíván csatlakozni. A 3 fős 
igazgatóság tagjává Bondár Sándort, a 
Herpály-Team Kft. ügyvezető igazgatóját 
delegálta a testület. 
  Az önkormányzat idén is pályázik az önhibáju-
kon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormány-
zatok támogatására, mivel az idei költségvetés-
ben 451 millió forint összegű működési célú hiány 
mutatkozik.
   Módosították a város kitüntetéseiről szóló 
rendeletet is. Ebben az évben a beérkezett 
javaslatok alapján a testület két-két Fehér 
Istvánné, Fráter László, illetve Kabos Endre-díjat 
adományoz.  
   A zárt ülést követően – amikor is a díjak odaíté-
léséről döntöttek – a testület és az irodavezetők 
megtekintették a hamarosan átadandó mozit. 
Krisztik Csaba ügyvezető igazgató kalauzolásá-
val bejárták a vendégek a ragyogóan felújított 
mozibelsőt, ahol 154 ülőhely van. A pályázatban 
azt vállalta a város, hogy naponta lesz filmvetí-
tés, melyre minden korosztályt igyekeznek 
megszólítani. A belépő 650-700 forint körül lesz, 
de bérletes előadásokat is terveznek.

  Testületi ülés után mozilátogatás

Rendkívüli testületi döntések



„Kompromisszumkész, pozitív beállítottságú vagyok”   
 – interjú Ulicsné Erdős Erzsébettel, a KÖSZI intézményvezetőjével

 

 Intézményvezetőket bemutató sorozatunk interjú-
alanya ezúttal Ulicsné Erdős Erzsébet, akivel a volt 
Megyeháza patinás épületének első emeleti 
irodájában beszélgetünk. A városi intézmények-
ben kevésbé járatos emberek miatt adódik a 
kérdés: mit takar ez a kellemesen hangzó mozaik-
szó?
- Örülök, hogy kellemesen hangzónak találja 
intézményünk nevét. A KÖSZI nem más, mint 
Közintézmények Szolgáltató Irodája. 
- Mit kell tudni az intézményről? Milyen feladato-
kat lát el?
- Szerteágazó feladataink vannak. A gazdasági-
lag hozzánk tartozó intézmények – óvodák, 
bölcsőde, általános iskolák, középiskolák, a 
könyvtár, illetve a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és 
Hasznosító Társulás, valamint a KÖSZI - pénzügyi--
gazdasági feladatait végezzük. Mindemellett a 
közoktatási intézményekbe járó gyermekekkel, 
tanulókkal kapcsolatos élelmezési feladatokat 
látjuk el, valamint a Kabos Endre Városi Sportcsar-
nok működtetése is hozzánk tartozik.
- Hatalmas szelete ez a városnak. Hogyan tud 
megbirkózni ezzel a feladattal egy hölgy?
- Ez egy csapatmunka. 2002-ben kerültem ide, s 
azóta egy remek csapat kovácsolódott össze – 
természetesen, épülve a korábban is itt dolgozó  
szakemberekre -, s folyamatosan a jobbításon 
dolgozunk. Meggyőződésem: megfelelő szakér-
telemmel rendelkező, egyúttal az újításra 
fogékony kollégák vannak minden területen. A 
KÖSZI 1983-ban jött létre, a hatékonyabb 
gazdálkodás és a párhuzamosságok kiküszöbö-
lése érdekében, s azóta folyamatos változáson 
ment át az intézmény. Ennek a változásnak egyik 
következménye az, hogy az intézményekben 
nincsenek önálló gazdasági irodák, illetve az, 
hogy folyamatosan összevonásra kerültek 
főzőkonyháink. Jelenleg két főzőkonyhát és tíz 
tálalókonyhát üzemeltetünk. Az átalakítással járó 
változásokat mindig a fenntartó önkormányzat-
tal együttműködve hajtottuk végre. Az utóbbi 
évek átszervezéseit úgy sikerült megvalósítanunk, 
hogy egyetlen munkatársunk sem lett munkanél-
küli: vagy nyugdíjba vonultak, vagy más 
intézményben helyezkedtek el. Az itt maradó 
kollégák pedig maximálisan partnerek voltak az 
átszervezések lebonyolításában, közreműködé-
sük nélkül nem lett volna kivitelezhető mindez.
- Milyen végzettséggel, s hogyan került a KÖSZI 
élére?
- A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyete-
men végeztem. Pályáztatás útján nyertem el ezt 
az állást. 
- Mekkora költségvetésből gazdálkodnak?
- Külön választanám a KÖSZI és a többi 
intézmény költségvetését, hiszen az önkormány-

zat költségvetési rende-
letében meghatározott 
előirányzataik felett 
önállóan rendelkeznek 
az intézmények, viszont 
ezen költségvetési 
szervek kiadásaival, 
bevételeivel is van 
feladatunk. A KÖSZI 
éves költségvetési 
előirányzata 317 millió 
forint, a gazdaságilag 
hozzánk tartozó 
intézményekkel együtt 
összesen 1,8 milliárd 
forintot tesz ki ez a 
keret. 
- Mennyiben más egy 
háztartást vezetni, mint 
egy költségvetési 
intézményt?
- Sokkal bonyolultabb a 
folyamat, ám mint 
ahogy a háztartásban, 
úgy nálunk is hatékonyan, racionálisan kell 
gazdálkodni.
- Az, hogy intézményvezetőként nő, okozott-e 
problémát?
- Nem. Szerintem ez személyiségfüggő. 
Kompromisszumkész, pozitív beállítottságú 
vagyok, bízom benne ezt mások is észreveszik. A 
munkatársakkal, az intézmények vezetőivel, 
dolgozóival jó a kapcsolatom. Munkatársaim 
közül mindenkivel tegeződöm, mert úgy gondo-
lom, így is meg lehet adni a tiszteletet egymás-
nak. 72 munkatársam van, az irodában 
tizenhatan látjuk el feladatainkat, míg 54-en az 
élelmezésben, hárman pedig a sportcsarnokban 
dolgoznak.
- Mennyire viszi haza a munkahelyi gondokat, 
problémákat?
- Egyáltalán nem. A családnak nem szabad 
megéreznie a munkahelyi problémákat. Viszont 
fordítva is igaz: semmilyen munkát nem lehet jól 
végezni nyugodt családi háttér nélkül. 
- Mit tudhatunk Ulicsné Erzsikéről, a magánem-
berről?
- Berettyóújfaluban születtem, az általános és 
középiskolát is itt végeztem. Szüleim is itt élnek. 
Férjem szintén újfalui, idén leszünk 19 éves 
házasok. Férjem vállalkozó, két gyermekünk 
van. A nagyobbik fiunk 25 éves, ő férjem első 
házasságában született, jelenleg Németország-
ban dolgozik és kézilabdázik. Kisebbik fiunk 13 
éves. Nagy öröm számunkra, hogy mindkét fiunk 
– korának megfelelően – önálló, hiszen szerin-
tem minden szülőnek egyik feladata, hogy 

gyermeke önálló, boldog felnőtté váljon. Engem 
is hasonló önállóságra neveltek szüleim, ezért is 
köszönettel tartozom nekik. Férjem, aki az élet 
minden területén partnerem, valamikor profi 
kézilabdás volt, s Milánnak is minden vágya, 
hogy édesapja és bátyja nyomdokaiba lépjen. 
Jelenleg a BMSE-ben kézilabdázik, immár 
harmadik éve.        Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Május 23. (szerda)
9.00  Ünnepi istentisztelet a 
         református templomban
         Igét hirdet: Veres-Kovács Attila lelkipásztor,
          Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség
10.00 Báthory Gábor szobrának koszorúzása         
         (Vörösmarty tér)
10.30 Ünnepi képviselőtestületi ülés 
          (Makk Kálmán Filmszínház)
13.00 Makk Kálmán Filmszínház 
          hivatalos névadása, illetve megnyitása
 13.15 Közönségtalálkozó Makk Károly 
          Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrende-
           zővel, Berettyóújfalu díszpolgárával
13.45 Nyitóelőadás: 
          Makk Károly – Fűre lépni szabad.
17.00 Első nyilvános vetítés: 
          Makk Károly – Fűre lépni szabad
Május 24. (csütörtök)
10.00 Biharország története – helytörténeti
          vetélkedő a térség középiskolásai szá-
          mára „Nadányi Zoltán és költészete”
          (Bihari Múzeum előadóterme)
Május 25. (péntek)
10.00 Berettyóújfalu története – helytörténeti
vetélkedő a város általános iskolásai számára
Május 26. (szombat) rendezvények 
                a Szent István Téren
18.00 PG - csoport koncert
19.00 Stand Up Comedy - 
          Böszörményi Kovács Zsolt
20.00 Apostol együttes élő koncert

Programok a város napján 

ÁRAMSZÜNET
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. folyamatos korszerűsítést hajt végre hálózatán. A tervszerű beavat-
kozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése. 
A szükséges munkálatok elvégzése érdekében. 2012. május 24-én 8 - 15 óráig Berettyóújfaluban az 
alábbi utcákban áramszünet lesz: Ady u. 11-27- ig és 12-26-ig, Szigligeti  u. 1-35-ig és 2-40-ig, 
Kazinczy u. 1-7-ig és 2-10-ig, Kölcsey u. 1-9-ig és 2-8-ig, Mátyás u. 1-7-ig és 2-16-ig, Széchenyi u. 
1-53-ig és 2-62-ig, Magyar u. 1-31-ig és 2-34-ig, Nagyváradi u. 1-43-ig és 2-56-ig, Botond u. 1-7-ig 
és 2-12-ig. Kert u. 1-43-ig és 2-42-ig, Attila u. 1-11-ig és 2-28-ig Kőrösi Cs. S. u. 1-11-ig és 2-28-ig, 
Bercsényi u. 1-7-ig és 2-6-ig, Dózsa György u. 68-90-ig Berettyólapos u. 1-16. számig.
A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt a szolgáltató kéri az érintett lakók megértését. A tervezett 
üzemszünetekről a www.eon-tiszantul.com oldalon tájékozódhatnak.
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„Gonosz tettekben soha nem szűkölködött a világ”
    A Bihari Múzeum udvarán, korabeli tárgyak és 
díszletek között emlékezett a város a Holokauszt 
Emléknapjára.

   Az emlékműsort a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola felső tagozatos diákjai adták elő, akik révén 
áttekintést kaphattunk arról, mi vezetett a nácizmus 
kialakulásától a zsidók üldözéséhez, munkatábo-

rokban való megsemmisítéséhez. Azért, hogy a 
hozzávetőlegesen 9 és félmillió áldozatot követelő 
gyilkos eszme soha ne nyerhessen teret, emlékez-
nünk kell. Az első Orbán-kormány 2001. április 
16-n, a magyarországi zsidóság 1944-ik évi 
gettósításának évfordulóján, ezt a napot a 
Holokauszt Emléknapjává nyilvánította. 
   Az emlékezők megtudhatták, hogy Berettyóújfa-
luban 1807-ben alakult meg a zsidó hitközség, s a 
második világháború előtt mintegy ezeregyszázan 
éltek zsidók – elsősorban értelmiségi és iparos 
szakmák képviselői - városunkban.
   A műsor zárásaként elhangzott Radnóti Miklós 
Töredék című verse, majd egyperces főhajtással 
adóztak az áldozatok emléke előtt.
   A műsort összeállította Baloghné Szigeti Julianna, 
Papp Attiláné, Péterfi László és Ráczné Vetési 
Enikő.

 
 

Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
programjai május hónapra:

2012. május 10. 14.00 óra: 
          Együtt Egymásért Klub összejövetele
2012. május 11-12.: XII. Országos Boncmesteri 
          és Asszisztensi Találkozó
2012. május 26.: Gyermeknap
2012. május 29. 18.00 óra: 
          Oroszlánkirály című családi musical a   
Berettyóújfalui Zenetheatrum előadásában. 
Jegyek az előadás helyszínén kaphatóak, 
ár 1500 ft/fő, 20 fős csoport esetén 1000 ft/fő. 

In memoriam Nagy Miklós
1934-2012

Tisztelt Igazgató Úr!
Drága Miklós!

  Sokszor halottam sok embertől, volt diáktól, 
mennyire tiszteltek, szerettek, példakép voltál 
már fiatalon, kezdő tanár korodban. A „nagy 
generáció” tagjaként emlegettek, akik az 
1960-as években a berettyóújfalui Arany János 
Gimnáziumban hivatásként gyakorolták a 
tanítás nem könnyű mesterségét. Magyar – 
történelem szakos tanárként szórtad a tudást, 
megkövetelted, hogy szép magyarsággal, 
biztos tényismerettel, logikusan felépített felele-
tekkel tiszteljétek meg egymást; mert ez az 
egyik alapja a jó tanár-diák viszonynak.
Hányszor emlegetted Kosztolányi Dezső írását 
miszerint „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, 
magyarul beszélek, írok, gondolkodok, életem 
legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.” 
Tudásod lenyűgöző volt, hű szövetségeseid 
voltak a könyvek, melyek mindig megnyugtattak 
és elszórakoztattak.
  Vezetted a Szabó Pál Kollégiumot, 
hajdúdorogi fiúként átérezted, mit jelent a 
14-15 éves elsős diáknak beköltözni a koliba és 
csak egy hónapban egyszer látni a szülőket, 
testvéreket. Szeretted és segítetted őket, bátorí-
tottad és embert faragtál még a leggyámolta-
lanabból is. A kötelező óráidon túl is sokat voltál 
köztük, eligazítottad a konfliktusokat, helyrerak-
tad azt, amit úgy láttál jónak! Egyszóval 
VEZETŐ voltál csupa nagybetűvel. Szerencsére 
sokan így látták ezt, és kineveztek a Zalka Máté 
Szakközépiskola -(ma Bessenyei György nevét 
viseli) – élére, amit örömmel fogadtál el.
Nekem pedig megtisztelő volt, hogy szeretett 

helyettesed váratlan halála után engem kerestél 
meg és hívtál tanítani, illetve az igazgatóhelyet-
tesi teendőket ellátni. Nem udvariaskodtál, 
elmondtad, hogy miért esett rám a választás. 
Nehéz szívvel hagytam ott akkori iskolámat, de 
utólag azt kell mondanom, csodálatos évtizede-
ket éltünk meg! Kiváló vezető voltál, úgy tudtad 
„helyretenni” az ember lányát, hogy tanult 
belőle, hogy elgondolkodott rajta, hogy mindig 
jobbra és jobbra törekedett. Úgy tudtál dicsérni, 
mint senki más, kevés szóval, előremutatóan, 
inspirálva újra és igényességre. Mindig éreztet-
ted, hogy bízol a munkatársaidban, hogy 
felkarolod a jó ötleteket és segítesz azok megva-
lósításában. Sosem láttuk rajtad az otthoni 
gondokat, amikor drága feleséged már nagybe-
teg volt. Te rendíthetetlenül végezted a munká-
dat, nem is tudtuk, honnan van annyi lelkierőd.
    Humorral, önfegyelemmel, szeretettel toltad a 
tantestület szekerét, és amikor a Köznevelés 
kimutatása szerint ott voltunk az ország 20 
legjobb szakközépiskolája között, boldog 
voltál, de nem elbizakodott, világosan elmond-
tad, hol és miben kell még javítani, de a dicséret 
is kéznél volt. Sosem felejtjük el a tantestületi 
kirándulásokat a csodaszép iskolai rendezvé-
nyeket. Te mindig ott voltál, úgy vezettél 
bennünket, mint egy idegenvezető, megtáncol-
tattad a lányokat, örömmel koccintottál a 
fiúkkal. A mértéket mindig tudtad, és bennünk is 
tudatosítottad. Akkor még nem használták ezt a 
kifejezést: ma azt mondanánk igen européer 
voltál!

Drága Miklós!
Mindig boldog voltam, amikor találkoztunk. 
Tudtam, hogy betegséged súlyosbodott, de a 
látogatással elkéstem. Már nem tudlak megölel-
ni, nem tudom elmondani, hogy Te voltál a 
legjobb főnököm, hogy mennyit tanultam Tőled, 
és hányszor éreztem biztató szeretetedet.
Koporsódnál állva Szilágyi Domokos soraival 
veszek végső búcsút minden kolléga nevében:

                                               Gyula Ferencné

„ A levelek fölött 
álmodozó fények úsznak,
az álmok fölragyognak 
a fények elalusznak.
Aludj fényekkel együtt 
ragyogj álmokkal együtt”

Critical Mass éjjel-nappal
   2012. április 29-én, az országos Critical Mass 
mozgalomhoz kapcsolódva Berettyóújfalu is 
bővelkedett kerékpáros programokban. A 
Bihari Természetbarát Egyesület 10 órától 
kerékpáros felvonulást szervezett, mellyel a 
városban található, egyre bővülő kerékpár-
utak, és a kerékpározás, mint környezetbarát 
közlekedési mód népszerűsítése volt a cél.
  Több ízben is megdőlt az előző évek résztvevői 
rekordja, előbb délelőtt 130 résztvevővel, mely 
az esti, kerékpáros világítást népszerűsítő 
felvonuláson 134 főre tovább emelkedett.
A természetbarát cél ügyéhez több helyi 
vállalkozás is csatlakozott, így a Berettyó Pékség 
pogácsával, míg a Buborék szikvíz hideg frissítő-
vel kedveskedett a jelentkezőknek.
A felvonulás kiegészült a Szuperbringa programmal, 
ahol a kerékpárok sikeres „hatósági vizsgája” esetén 
egyedi matricát kapott a kétkerekű.
A nap igazán kedvezett a kerós programok 
szerelmeseinek, hiszen délelőtt Körmösdpusztára, 
míg este a holdvilág (és kerékpáros lámpa) 
világította csillagfényes bihari utakon 
Váncsod-Mezőpeterd irányába indult kerékpá-
ros túra. Este szintén csúcsot döntött a kerékpáros 
csapat létszáma, egy híján ötvenfős fénykígyó 
tekergett az éjszakában, több, mint Berettyóújfa-
lu sportéletében valaha.Az éjfél után véget érő 
hivatalos programsorozatot egy, a lankadatlan 
lelkesedés alapján spontán szervezett késő 
éjszakai bakonszegi bringatúra zárta. Érdemes 
eljátszani a számokkal: 6.308 km-t tekerés 
mellett 135.832 KCal-t égettek el a résztvevők, 
akik ezzel az össztávval eljutottak volna Nepálig!
A több száz résztvevő alapján elmondható, hogy 
Berettyóújfalu legnagyobb aktív részvételi 
lehetőséget biztosító sport rendezvényévé nőtte 
ki magát a Critical Mass. Egy olyan városi 
rendezvénnyé, melyen többek között egy 11 
éves kislány is teljesítette a több mint 100 kilomé-
terre rúgó napi programokat. A rendezvény 
sikere, és a városi kerékpáros programok 
népszerűsítése révén létrejött a Facebookon a 
Critical Mass Berettyóújfalu csoport, melyen 
hamarosan megtalálhatók a rendezvény fotói.

(BTE)  
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   Több évtizedes hagyománya van már annak, 
hogy a Magyar Vöröskereszt Berettyóújfalui 
Területi Szervezete megrendezi a térségi elsőse-
gélynyújtó versenyét. Az ideit a vöröskereszt 
bázisiskolájában, a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában bonyolították le április 23-án.

   Mint azt Rácz Szilvia, a szervezet vezetőségé-
nek elnöke elmondta, idén is három kategóriában 
hirdették meg a versenyt: felső tagozatos, közép-
iskolás és felnőtt kategóriában. Utóbbira is 
jelentkezett egy csapat, ám megbetegedés miatt 
visszaléptek. Előbbiek viszont öt csapattal álltak 
ki a megmérettetésen: az Arany János Gimnázi-
um, a kismarjai, a hencidai, a pocsaji és a 
vendéglátó általános iskola tanulói. A zsűri 
elnöke Dr. Korcsmáros Ferenc, a Gróf Tisza István 
Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályának 
osztályvezető főorvosa volt, tagjai pedig ápolók, 
a mentőállomás dolgozói voltak. 
   A csapatoknak elsőször egy elméleti kérdéssort 
kellett megoldaniuk, majd négy kárhelyen, a 
valós életből vett szituációkat kellett megoldani-
uk. Volt imitált közlekedési baleset gyalogos 
gázolással, félrenyelés, motoros baleset, létráról 
való leesés. A feladatok végzése közben nagy 
hangsúlyt fektettek a zsűri tagjai arra, hogyan 
figyeltek oda a versenyzők a súlyos sérültek 
ellátására, a helyszín biztosítására, az újraélesz-
tési kísérletekre, a kommunikációra, végül a 
csapatmunkára. Korcsmáros főorvostól megtud-

tuk, hogy a 41 éves múltra visszatekintő verseny 
megszervezésekor mindig új feladatokat is 
igyekeznek bevonni az elsősegély nyújtási 
ismeretekből való megmérettetésbe. Az első 
helyezettek megyei, majd országos versenyeken 
vehetnek részt.
   A nemes vetélkedés első kategóriáját a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapata, míg a 
középiskolásét az Arany János Gimnázium 
csapata nyerte. Ők uszodabelépőt ás ajándék-
csomagot kaptak.
   A csapatok jutalmazásához egyébként helyi és 
komádi vállalkozók, kft-k járultak hozzá, nagy 
értékű ajándéktárgyakkal – tudtuk meg Rácz 
Szilviától, aki köszönetet mondott a helyszínt 
biztosító iskolának, illetve a káresemények 
imitátorainak.
                                

                       
 

Életszerű szituációkat oldottak meg Összefogtak a mélysze-
génységben élőkért

Berettyóújfalu önkormányzata és a Bihari Szociális 
Szolgáltató Központ sikeresen pályázott, s nyert el 
mintegy 170 millió forint európai uniós támogatást. 
A most indult projekt nyitórendezvénye a volt 
Megyeháza Fráter László termében volt.
    A projektben résztvevő hat településről 
érkezett polgármestereket, intézményvezetőket, 
gyermekvédelmi felelősöket, civil szervezetek 
képviselőit Muraközi István polgármester köszön-
tötte, aki elmondta: az élhető város megteremté-
séhez nélkülözhetetlen, hogy az elkészült infrast-
rukturális fejlesztések után tartalommal is töltsék 
meg Bihar központját. Ezért is pályázott a város 
önkormányzata a tartósan munkanélküliek, 
alacsony iskolai végzettségűek, többgyermeke-
sek, aktív korú inaktívak felzárkóztatására, 
mellyel a mélyszegénységben élők sorsán 
kívánnak segíteni. 
  Kissné Pásztor Irma projektvezető szerint az 
ország 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségé-
nek egyikében, a Bihariban, a munkanélküliség 
tovább emelkedik, a demográfiai mutatók is 
romlanak, a megélhetési gondok is súlyosbodnak. 
Éppen ezért a következő 32 hónapban a 
Berettyóújfaluban, Gáborjánban, Mezősason, 
Esztárban, Kismarjában és Nagykerekiben 
megvalósuló projekt a mélyszegénységben élők 
integrációja keretében az érintetteket munkavál-
lalásra, önálló családi életre, illetve ezek 
összehangolására készítik fel a szakemberek. 
A projekt lebonyolítói minden korosztállyal 
foglalkoznak majd, ezért az óvodában kezdik el 
a program megvalósítását.
   

A Balatonon jártunk
A Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének 
Hagyományőrző Népdalköre és Szenior 
Táncegyüttese az „Életet az Éveknek” Országos 
Szövetsége szervezésében Balatonfüreden vett 
részt a nyugdíjas amatőr művészeti csoportok 
fesztiválján.
Az április 20-i szereplésünkön a Népdalkör 
művészeti munkája elismeréseként kiváló minősí-
tésben részesült. A zsűri elnöke Márkus Ilona 
magyar nóta énekes volt. Énekkarunk kemény 
munkával készült, hetente egy alkalommal 
gyakoroltunk. Művészeti vezetőnk, Sándor 
Zeréndné, sokat segített a felkészítésben. A 
megmérettetésen egyébként az ország minden 
részéből érkeztek nyugdíjasok, a 120 csoport-
ban 900 fő lépett fel.
A kis csoport nagyon jól érezte magát Balatonfü-
reden, ugyanis a fellépés után hajókiránduláson 
és kisvasúton városnézésen vettünk részt. 
Örökre emlékezetes marad ez a három nap az 
életünkben!

Nagy Jánosné
Egyesületi titkár, az énekkar vezetője

   A VII. Bihari Lövésznap programja                                                      
        2012. június. 9. szombat

8. óra. Megnyitó. Nevezések leadása.
Nevezések folyamatosan történnek a verseny-
számok utolsó sorozatának kezdetéig. Nevezési 
díj felnőtteknek 1000 Ft/fő/versenyszám.
- Pontlövészet kiskaliber pisztoly 8a lőlap, 
  15 méter.            
- Pontlövészet nagykaliber pisztoly, 15 méter, 
  13 lövés, 10 értékelt.
- Pontlövészet Kiskaliber puska. 25 méter, 
   4a lőlap, 10 lövés állva.
- Bukó lövészet kiskaliber puska 25 méter, 
  10 lövés, 10 bukócél.
- Bukó lövészet, kiskaliber pisztoly, 15 méter, 
  10 lövés, 10 bukócél 5 lövésenként tárazás, 
  a 10 lövésre 2 perc lő idő.
- Steel Challenge lövészet, 3x5 lövés 
   kiskaliber,- nagykaliber pisztoly.
A külső területen légfegyver pont-és teke 
lövészet általános iskolásoknak 
Nevezési díj: 300 Ft/fő/versenyszám.
Érdeklődni: Hudák Attila: 30/440-0489   
Hegedűs Péter: 30/837-7721
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Mi az, amit bárhova megy, magával visz? Mobil 
nélkül mikor indult el utoljára otthonról? Előfor-
dult, hogy elhagyta? Hány barát, régi üzletfél, 
kapcsolat, titok, féltve őrzött SMS vagy fénykép 
volt benne? Elgondolkozott már azon, hogy hány 
éve kötődik ennyire ehhez a kis kütyühöz?

Különleges időszaki kiállítás nyílt nemrégen a 
Bihari Múzeumban a Miskolci Mobilkor Alapít-
vány gyűjteményéből. Az ország 9 megyeszék-
helye után, most először egy kisvárosban, 
Berettyóújfaluban is megtekinthetik az érdeklő-
dők a 18 vitrinben kiállított közel 500 mobil 
telefont. Találkozhatnak egykori kedvenceikkel, 

és olyan készülékekkel is, melyek Magyarorszá-
gon sohasem voltak forgalomban.
Az első nagy dobozos, de már mobil készülékek-
től, napjaink legkisebb készülékéig minden méret, 
gyártmány látható a kiállításon csakúgy, mint a 
csepp és vízmentes, és a kifejezetten nőknek 
készült mobilok is. A tablókon végigkísérhetik e 
nem is olyan régi eszközök, a készülékeket 
gyártó és a szolgáltató cégek történetét is!
Jegyárak: felnőtt 200.-Ft, gyerek, diák 150.-Ft. 
(Minden jegy egyben sorsjegy is!)
A fenti díjért az iskolai és felnőtt csoportok 
bevezető előadással egybekötött tárlatvezetést 
(kb. 30-35 perc) is igényelhetnek (látogatás 
előtt legalább 4-5 nappal) telefonon történő 
bejelentkezés után.
A kiállítás látogatható június 13-ig, keddtől--
szombatig naponta 10-16 óráig. Csoportok 
számára (bejelentkezéssel) hétköznapokon 
8-10 óra között is.
A kiállítás zárónapján 15 órakor a T-Partner 
jóvoltából a kiállítás látogatói között kisorsolunk 
egy SAMSUNG GT-S 3550 készüléket Dominó 
csomagban!

VÁRUNK MINDEN JELENLEGI ÉS LEENDŐ 
MOBILTELEFON TULAJDONOST A 

BIHARI MÚZEUMBA!

Kállai Irén múzeumigazgató

MOBIL-KOR-TÖRTÉNET

Takarékosan a fogyó energiával!
A Sinka István Városi Könyvtár vendége volt 
Szabó Zoltán közgazdász, a Levegő Munkacso-
port tagja, az Országos Környezetvédelmi 
Tanács Közlekedéspolitikai Bizottságának 
elnöke, a Corvinus Egyetem kutatója, aki 
„Kapcsolj! – Ne égess!” - címmel tartott előadást 
az energiatakarékosság fontosságáról.
  Az előadás aktualitását az emberi eredetű 
éghajlatváltozás adta. A szakember pedig arra 
kereste a választ, mit tehet az átlagember az 
energiatakarékosság, a fenntartható fejlődés 
érdekében. Mindenekelőtt leszögezte: úgy 
bánjunk a jelenlegi energiaforrásokkal, hogy a 
következő generáció igényeit is ki tudjuk 
elégíteni. A takarékos energiafelhasználás 
érdekében figyelmeztette a jelenlévőket arra, 
hogy feleslegesen ne hagyjanak bekapcsolva 
villanyégőt, cseréljék azokat energiatakarékos-

ra. Ugyancsak kapcsolják ki a készenléti 
üzemmódot, illetve a lakások szigetelését, a 
nyílászárók cseréjét is oldják meg a hatéko-
nyabb energiafelhasználás érdekében. Javasol-
ta továbbá a szakember energiatakarékos 
berendezések, háztartási gépek vásárlását.

Látássérültek tavaszköszöntő 
rendezvénye a múzeumban

  Március 28-án a Bihari Múzeumban rendez-
vényt tartottak a Látássérültek Észak-Alföldi 
Regionális Egyesületének biharkeresztesi és 
berettyóújfalui kistérségi csoportjai, melynek 
keretén belül tisztújításra is sor került.
   Nagy Sándor a regionális egyesület elnökének 
bevezetője után, a program Dr. Szabó Miklósnak, 
a Fehér Bot Alapítvány elnökének köszöntőjével 
folytatódott. Ő illetve munkatársai bemutatták 
alapítványukat és azt a rehabilitációs projektet, 
melynek szolgáltatásait  ingyen vehetik igénybe a 
látássérültek. Ezt követően került sor a tisztújításra. 
Az összevont két csoport munkáját ezután a 
Biharkeresztesen élő Koszorus Tünde vezeti, segítői 
Major István és Nagy Zoltán Berettyóújfaluból.
A résztvevőknek műsorral kedveskedett a 
berettyóújfalui Széchenyi István Tagiskola alsós 
diák csoportja, felkészítőjük Major Istvánné 
tanítónő.
A rendezvény zárásaként rendhagyó múzeumi 
tárlatvezetés során a látássérültek meg is 
tapinthatták a múzeum műtárgymásolatait, a 
Sárrét vízi világa kiállításban bemutatott eszkö-
zöket, a hálókat, a varsát, tapogatót is.
A rendezvény alatt együttműködési megállapodás 
született a Bihari Múzeum és a Látássérültek Észak 
Alföldi Regionális Egyesülete között. 2012 májusá-
tól kezdődően a látássérültek részére minden 
hónap második csütörtökén fél 10-től KLUB 
DÉLELŐTT- öt tartunk a Bihari Múzeum előadóter-
mében, melyen a közös dolgaink megbeszélése 
mellett minden alkalommal, egy rövid 10-15 
perces múzeumi programon, foglalkozáson is részt 
vehetnek az érdeklődő látássérültek.
A csoport vezetője köszöni a felajánlásokat 
mellyel még kellemesebbé tehettük ezt a szép 
március végi napot.

Májustól mindenkit szeretettel várunk a 
klubnapokra!  

     Koszorus Tünde látássérültek kistérségi csoportvezető 

                                  Kállai Irén múzeumigazgató

A Tájak Korok Múzeumok Egyesület berettyó-
újfalui tagcsoportja
II. emléktúráját 2012. május 19-én Bácsi 
Antal, Gosztonyi István, Gyenge Lajos, Mester 
Béla, Mester Béláné, Katona Lajos elhunyt 
tagjainak emlékére Debrecenbe szervezi.
III. emléktúráját 2012. június 9-én Kathó István, 
Holhós János, Nagy Lászlóné, Veres Gyuláné, 
Dr.Ráczné Smogrovics Zsuzsa, Vékony Ferenc 
elhunyt tagjainak emlékére Eger városba 
szervezi.        Portörő Miklós tagcsoport vezető

F E L H Í V Á S
A szociális tv. 2012. április 15-i változása 
értelmében az alanyi közgyógyellátásra 
jogosultak köre megváltozott.*
Eszerint az aki:
-rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi 
állapota a rehabilitációs hatóság komplex 
minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os 
mértéket,
-rokkantsági ellátásban részesül és 2011. 
december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, 
baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,
-öregségi nyugdíjban részesül és 2011 decem-
ber 31-én I, vagy II, csoportú rokkantsági, 
baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, 
részükre újra megállapítható az alanyi 
közgyógyellátási igazolvány.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a fenti 
feltételek valamelyikének megfelel úgy kérelmét 
előterjesztheti ügyfélfogadási időben a Polgár-
mesteri Hivatalnál.
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200 db virághagymát kapott az Arany János 
Gyermekotthon a Dorcas Segélyszervezettől



A Bihari kistérségben élő állami gondozott 
gyermekek társadalmi integrációját segítő 
programot valósítanak meg a berettyóújfalui 
Arany János Gyermekotthonban és a Komádi 
Gyermekotthonban. A programról sajtótájékoz-
tatón számoltak be az intézmények igazgatói – 
Fodor István és Hídvégi László – és a megvalósí-
tó AVP Hungary Közhasznú Egyesület tagjai 
szociális területen dolgozó szakemberek és 
Muraközi István polgármester előtt.

   A projektismertetőből kiderült: olyan gyerme-
keket vonnak be a programba, akiknek 
társadalomba való beilleszkedésüket, munka-

vállalásukat, sikeres párkapcsolat, illetve 
családi élet kialakítását, gyermekeik megfelelő 
gondozását, nevelését jelentős hátrányok 
gátolják. Ezeket a hátrányokat igyekeznek 
leküzdeni az érintettekkel, hiszen születési 
családjukban gyakran kénytelenek átélni fizikai, 
mentális és szexuális bántalmazást, elhanyago-
lást, s megtapasztalják a mélyszegénységet is. 
Gyakori ezeknél a gyermekeknél a deviancia 
felé sodródás: rongálás, bűnözés, kábítószer 
használat, alkoholfogyasztás, prostitúció. A 
program hosszú távú célja, hogy az állami 
gondoskodásban élő gyermekek helyzetét 
javítsa, társadalmi beilleszkedésük esélyeit 
növelje. Mindezt felzárkóztatással, egyéni 
pszicho- és kutyaterápiával, sportfoglalkozá-
sokkal, családi kirándulással, gyermeknappal, 
táboroztatással kívánják elérni.
   A programba 100 gyereket vonnak be, akiket 
előzetes felmérés alapján választanak ki, s a 
terápiát egyénre szabottan dolgozza ki 
számukra a 20 szakember – derült ki a tájékoz-
tatóból.
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   Tíz éve – egy év kihagyással – rendszeresen 
szervez a Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
ifjúsági hangversenyeket. Az idei tanévben is 
három előadásból álló hangversenysorozatra 
került sor a Debreceni Egyetem Zeneművészeti 
Kara együtteseinek fellépésével – tudtuk meg 
Solymosi Rudolfné művelődésszervezőtől.
   A záróhangversenyen a Debreceni Egyetem 
Szaxofon Együttese lépett fel Puskás Levente 
szaxofon művész vezetésével, zongorán 
közreműködött a berettyóújfalui születésű Dr. 
Váradi Judit zongoraművész. A közel egyórás 
műsorban az általános és középiskolai tanulók 
megismerhették a klasszikus hangszerek között a 
legfiatalabbnak számító szaxofoncsaládot: a 
tenor-, az alt-, a szoprán- és bariton szaxofont. A 
170 éves múltra visszatekintő hangszerről 
megtudhatták a részt vevők, hogy – a 
hiedelemtől eltérően – nem réz-, hanem fafúvós 
hangszert szólaltattak meg az együttes tagjai. A 
romantikus, klasszikus, jazz, tangó zenétől a 
regtime-ig, teqilláig hallhattak népszerű, 

fülbemászó dallamokat a hallgatók – mintegy 
időutazást téve az elmúlt másfél évszázad zenei 
skáláján.
  A művelődési központ dolgozói fontosnak 
tartják, hogy már kora gyermekkorban 
komolyzenei élményhez jussanak a fiatalok, 
ugyanis ha ebben a korban nem szoktatják 
hozzá a fiatalokat, később sem lesznek 
befogadók a zenére, s nem válnak hangverseny 
látogatókká – mondta el Solymosi Rudolfné.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

 

Zenei időutazás

Több éves hagyománya van már annak, hogy a 
tavaszi szünetet megelőző napon fordított napot 
tartanak a József Attila Általános Iskolában – 
tudtuk meg Hodosán Csaba igazgatótól.

A diákok nagy lelkesedéssel készülnek erre a 
napra, hiszen az első három órát ők tartják. A 
„diákórák” után játékos vetélkedők, sportprog-
ramok színesítik a napot, amivel az informatika 
szakos igazgató szerint az a cél, hogy minél 
több gyermeket megmozgassanak, minél 
kevesebben töltsék számítógép mellett szabad-
idejüket. Az idei rendezvényen is sikerült ez, 
hiszen az alsó tagozatosok aerobikoztak, 

Karácson Balázsné aerobikoktató vezetésével, 
majd az új sportcsarnokban a felsősök, tanáraik 
és a vállalkozó kedvű szülők 45 percig 
zumbáztak. 
Mint azt Szurmai Tamás zumbaoktatótól 
megtudtuk, igen népszerű a berettyóújfaluiak 
körében a zumba, mely az ezredfordulón indult 
el világhódító útjára. S hogy mit kell tudni a 
zumbáról? Kolumbiában, egy Beto Perez nevű 
aerobik és latintánc oktató egyik órájára 
elfelejtette magával vinni aerobik zenéit. Hogy 
mentse a helyzetet, elővette kedvenc latintánc 
zenéket tartalmazó gyűjteményét, s a rögtön-
zött edzéssel hatalmas sikert aratott. A zumba 

egy olyan kötetlen mozgásforma, mely kikap-
csol, szórakoztat, jókedvre derít. Kortól függet-
lenül, bárki kipróbálhatja, mint ahogy a 16 éve 
zumbázó Szurmai Tamásnak is vannak táncosai 
4 évestől 72 évesig. 

Fordított nap zumbával

Az állami gondozottak beilleszkedését segítik

Húsvéti adományosztás
   Nagycsütörtökön és nagypénteken hat raklapnyi 
adományt osztottak szét a Bihari Szociális Szolgál-
tató Központ munkatársai berettyóújfalui lakosok-
nak, a Wesselényi utca 1. szám alatti – jelenleg 
használaton kívüli – iskola épületében.
   Szabóné Kovács Zsuzsa, intézményvezető-he-
lyettes elmondta: az önkormányzat együttműkö-
dési megállapodást kötött a Magyar Élelmiszer-
bank Egyesülettel, melynek értelmében az 
egyesület tartós élelmiszert adományoz 
rászoruló kisnyugdíjasoknak, a létminimum 
közelében vagy alatta élőknek, több gyermeket 
nevelő, önhibáján kívül alacsony jövedelemmel 
rendelkezőknek. Az élelmiszer leszállítását az 
önkormányzat vállalta magára. „Az Európai 
Unió a közösség legrászorulóbb személyeinek 
intervenciós készletekből származó élelmisze-
rekkel történő ellátása” nevet viselő program 
keretében 760 csomagot osztottak szét a két 
napon. Míg korábban lisztet, cukrot, kekszet 
tartalmazott az adomány, most tartós tejet, 
kakaós italport, valamint vaníliás tejitalt kaptak 
a rászorulók.
   Szabóné Kovács Zsuzsa reményét fejezte ki 
arra vonatkozóan, hogy az élelmiszeradomány-
nyal az érintettek megélhetési problémáinak 
enyhítéséhez járultak hozzá, illetve segítséget 
nyújthattak a húsvéti ünnepek előtt a helyieknek.

  

Berettyóújfalu Város Önkormányzata pályáza-
tot ír ki a „Kulturált lakókörnyezetünkért” címért.
A pályázaton részt vehetnek természetes és jogi 

személyek. A jelölés formája lakossági, egyéni, 
jogi személy, illetve képviselő javaslata alapján. 
A pályázatok benyújtási határideje: 2012. 
június 15. A pályázatnak tartalmaznia kell: a 
pályázó nevét, címét, mellékelni lehet a lakóte-
rületről készült fotókat. A pályázaton nem vehet 
részt, akit a bírálati évet megelőzően köztiszta-
sági szabálysértés elkövetése miatt 2 éven belül 
bírságoltak. A pályázatok benyújtási helye a 
polgármesteri hivatal műszaki irodája.

Pályázati felhívás!



ITT TÖRTÉNT8

  Ragyogó tavaszi napsütés csalogatta el a 
költészet napi megemlékezésre nemcsak a 
helybelieket, de a környék versszerelmeseit is a 
Tavasz körút 1. szám alá, ahol Dr. Benke Mária 
nyugalmazott főorvosnő évente egyszer kitárja 
kapuit az egykori Nadányi-házban.

  

Mint ismeretes, Nadányi Zoltán, Bihar megye 
főlevéltárosa, költő, író, műfordító, 1927-től 
1941-ig élt az ingatlanon. Annak emlékére a 
hálás utókor 1996-ban Kurucz Imre képzőmű-
vész által elkészíttette a Nadányi-emléktáblát, 

melyet 1997-ben avatott Bakó Endre, a megyei 
napilap akkori főszerkesztője. Azóta a - József 
Attila születésnapján - a költészet napjaként 
nyilvántartott április 11-ét, ott ünnepli városunk 
irodalomkedvelő közönsége.
   Az idei ünnepségen is jelen volt Nadányi 
Zoltán unokája, a Németországban élő 
Kovacsóczy Katalin.
   Kocsis Csaba előadóművész, Lakatos Antal és 
Pércsi Liliána Biharhoz, Berettyóújfaluhoz kötődő 
verseket adtak elő, majd Kocsis Csaba beszélge-
tett a József Attila-díjas Kiss Judit Ágnes íróval, 
költővel. A sokoldalú fiatal költőről kiderült, 
nemcsak verseket ír, hanem zenét is szerez. Új 
verseskötete pedig az idei könyvhétre jelenik meg 
az Európa Kiadó gondozásában. A költőnő és Fűri 
Anna előadóművész verses-zenész összeállítással 
szerzett felemelő élményt a közönségnek.
  A műsor után Muraközi István polgármester, 
Krisztik Csaba, a Nova Villa 2010 Nonprofit 
Kft. ügyvezetője, valamint Portörő Miklós, a 
Tájak Korok Múzeumok Egyesület Berettyóújfa-
lui Tagcsoportjának vezetője megkoszorúzta a 
Nadányi-emléktáblát, majd vendéglátással 
egybekötött beszélgetés következett a ház 
udvarán. 

 

Újra megnyílt a Nadányi-ház a költészet napján

Ébresztő akciót tartottak a Berettyóújfalui Rendőr-
kapitányság dolgozói húsvét előtt és után a 42-es 
főútvonalon. Az éjjeli megállítások alkalmával a 
Nyugat-Európából hazafelé, majd  odafelé tartó 
vendégmunkásokat teával és kávéval kínálták – 
az esetleges elalvásos balesetek megelőzése 
érdekében

  Az országszerte megdőlő melegrekordból 
városunk sem maradt ki: igazi forró nyári kániku-
lában köszönthettük a majálist a BUSE pályán!
    Az Ifjúsági Fúvószenekar zenés ébresztője után 
szállingóztak az emberek a futballpálya környé-
kére, hogy ki-ki megtalálja a kedvének megfele-
lő, önfeledt szórakozást: a focirajongók kispályás 
tornára neveztek be, a gasztronómia hódolói a 
MájusFakanál főzőversenyre, míg a gyermekek 
pónira pattanhattak, ugróvárazhattak, arcot 
festhettek, a Gróf Tisza István Kórház sátrában 
pedig vérnyomás- és vércukorszint mérést végez-
hettek el az egészségükért aggódók.

  A Borsos Lajos emlékére megrendezett 
főzőverseny étkeit háromtagú zsűri bírálta: 
Borsos Lajos özvegye, Vékonyné Molnár Emese 
és Hajdú Zoltán. A győztes csapat a Specialistá-
ké lett, kemencében sült, sörben pácolt csülök, 
tarja, oldalas ételével. Második a Sürgősségi 
Betegellátó Osztály marhapörköltje juhtúrós 
galuskával, míg harmadik a Jobbik babgulyása 
csipetke tésztával. A győztes csapatok jutalma 
grillező szett, illetve bogrács, de a dobogóról 

lemaradt csapatok sem távoztak üres kézzel: 
Borsos Lajosné vacsorajegyét kapták a Hullám 
Vendéglőbe, illetve Papp János városnézésre 
szóló italbringás utazását.
    A kispályás focin 10 amatőrcsapat vett részt 
igen sportszerű játékkal. A körmérkőzések után 
a sorrend: I. a Reál, II. a Berettyó United, III. 
Hencida csapata lett. 
   Rácz István „Jó ebédhez szól a nóta!” című műsora 
után az Igazgyöngy alapítványi iskola művészeti 

csoportjainak, illetve a nyugdíjasok táncos lábú 
fellépőinek tapsolhatott a majálisozó közönség, 
majd a várva várt, örökifjú Soltész Rezső követke-
zett slágereivel. A lassan lenyugvó napot Maróth 
Viki és a Nova Kultúr Zenekar műsora zárta.   

Majális 
rekkenő hőségben
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Mindig szerény, sokoldalú és határozott embernek 
ismertük aktív korában és nyugdíjas éveiben is. 
Részben idősebb testvére biztatására választotta 
a debreceni Tanítóképzőt, ahol 1960-ban képesí-
tőzött. 1959-ben került Álmosdra, ahol először egy 
olyan negyedik osztályt kapott, akiknek nevére és 
arcára máig is emlékszik. 16 évig dolgozott ott a 
nagylétai születésű fiú, közben elvégezte az Egri 
Tanárképző Főiskola testnevelés–biológia szakát. 
A feleségét is Álmosdon ismerte meg, akivel nyolc 
évig tanítottak együtt, majd családot alapítottak. 
Szerette a települést, ahol a szülők úgy mutatták 
be a pedagógust a gyerekeknek – illő tisztelettel -, 
hogy nézd fiam, ő a tanító.
 - Szerettem a szülőhelyemet Nagylétát, amely 
egykor még járási székhely is volt, de nagyon jól 
teltek a debreceni kollégista évek is – kezdi a 
visszaemlékezést Portörő Miklós. – Előfordult, hogy 
a tavaszi szünetet végig kézilabdáztuk a társaim-
mal, haza se mentünk.
 - Álmosd után – ahová még időnként visszaálmo-
dok – megpályáztam a berettyóújfalui Toldi Miklós 
/1.sz./ Iskola testnevelő tanári állását 1975-ben. A 
következő évben már igazgatóhelyettes lettem, 
majd 1982-től 85-ig igazgató. Ezután következett 
az 5-ös Iskola, ahol 20 évig irányítottam.
 - Mennyiben fért meg egymás mellett a testnevelő és 
az iskolavezető személyisége?
 - A legközelebb a gyerekek álltak, de szerencsém 
volt a vezetéssel is. 46 évet töltöttem a pályán, 
ebből 33-at igazgatóként. Már a tanítóképzőben 
belém nevelte Földényi tanár úr, hogy a tanítónak 
nem lehet egy vesszőhibája sem. Megtanították a 
szakma mellett, hogy mit jelent tanítóként helytállni.
  - Hogyan sikerült ez hosszú ideig iskolavezetőként?
 - Az ember bölcselkedik és sokat tanul a gyerekek-

től, a kollégáktól és a szülőktől. Az ember is lassan 
érik, mint a jó gyümölcs. Mindig magamat vizsgál-
tam először, amikor valamiről döntöttem. Dönteni 
pedig gyakran kellett.
 - Volt-e valami különös elvárás a vezetők részéről a 
sporttagozatos II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
megalapításakor?
 - Az akkori művelődési osztályvezető Lőrincz Lajos 
döntötte el, ha már testnevelő szakos az új igazga-
tó, legyen az intézmény fő profilja a sport. Nekem 
nagy élmény volt már a tornaterem is. Álmosdon 
szükségtanteremben dolgoztam, a padlója mindig 
felpúposodott, helybenfutással hoztuk helyre 
óráról-órára. Az újfalui 1-esben is csak egy 
tanterem lett átalakítva a célnak megfelelően. Az 
5-ösben igazi helyen dolgozhattunk. Vezethettem a 
szertornát és az atlétikát, jobb szakemberként 
Kovács Zoltán a kézilabda ágat.
Visszatérve a kérdéshez. Nem szóltak bele a 
munkába. Teljesíteni kellett a tantervet, mindennap 
volt testnevelés óra, hetente kétszer edzés a 
tanulóknak abból a sportágból, amit ők választot-
tak. Megterhelő volt, de szívesen vették. Büszke 
vagyok rá, hogy 10 testnevelő tanár került ki a 
kezeink közül. Foglalkoztam diáksporttal is városi 
és megyei szinten.
- Manapság nem minden gyerek veszi jónéven ha 
sokat kell mozogni…
- Sok az egyéb csábító lehetőség, mint például a 
számítógép. Ha meglelik a sport szépségét és 
hasznosságát manapság is szívesen veszik a 
mozgást amatőrként és versenyzőként.
- Portörő Miklóst hallhatjuk szomorú családi 
események alkalmából, temetéseken is, mint búcsúz-
tató szónok…
- Hirtelen bekerültem egy tanfolyamra, amelynek a 
tartalmát menetközben értettem meg. Őszintén 
szólva gátlásokkal kezdtem a tevékenységet, de 
később egyre többen kértek fel a közreműködésre. 
Egyik alkalom adta a másikat. Egy közismert és 
szeretett újfalui főorvos temetésekor kért fel egy 
résztvevő, hogy őt is én temessem el. Sajnos egy év 

múlva bekövetkezett a fájdalmas alkalom.
- Milyen lelkiállapot szükséges ehhez?
- A beszéd írásakor általában leizzadok, majd a 
„szertartás” elején sem vagyok nyugodt. Úgy 
gondolkozom, mint az orvos, akinél a beteg azt 
képzeli, hogy számára ő a legfontosabb. Én pedig 
a családnak és az elhunyt emlékének.
- A másik fontos megbízatás a Tájak-Korok-Múze-
umok berettyóújfalui csoportjának vezetése.
- Beiratkoztam hozzájuk és később itt is vezető 
lettem. Jó szívvel végzem, hiszen korombeliekkel 
vagyok a kirándulásokon, találkozókon és rendez-
vényeken. Most írom a csoport húsz évéről szóló 
könyvet, amelyhez nagyon sok értékes dokumentu-
mot kaptam Szűcs Lajosnétól az egyik elődömtől.
- A nyugdíj óta sem a pihengetős életmód jellemző…
- Elárulok egy másik titkot. Olyan könyvet írok, ahol 
játszom a betűkkel és a szavakkal. 1240-nél több 
érdekes szót találtam a magyar nyelvet kutatva. 
Csak egyet említek példaként, ahol a betűcserék-
kel alakul ki új szó:  sáfrány-nyárfás vagy 
tipor-ropit.
- Hogyan telnek a sima napok?
- 2005-ben lettem nyugdíjas. Be-bejárok az 
iskolába, de a szünet rövid, pár pillanatot örülünk 
egymásnak és a kollégák mennek az órákra. A 
rendezvényeken több idő van beszélgetni. Nem 
szeretek unatkozni, nincs is rá időm. Van a három 
gyerek és az unokák, együtt járunk kertészkedni, 
szeretek fúrni-faragni.
- Nem lehet megkerülni a kérdést. Manapság sok 
kritika éri a fiatal pedagógusokat és a gyerekeket is. 
Mi adhat ezekre okot?
- Arról, hogy változtak a pedagógusok és a gyere-
kek, ők nem tehetnek. Újak a körülmények. Manap-
ság már nincs szükség a „lámpásokra”. Az ipar, a 
kereskedelem és a vendéglátás uralja a mai 
generációt. Hiszem, hogy a gyerekek többsége 
még fogékony a jóra, ha jól szólnak hozzájuk, jó 
választ is adnak.                         Harasztosi Csaba

    A Drogmentes Magyarországért Maraton egy 
42 napos rendezvénysorozat, amely az ország 
összes megyéjén áthaladva, kétezer km lefutá-
sával, immár 11. éve hívja fel a figyelmet a 
drogok veszélyeire, és juttatja el az üzenetet 
valamennyi korosztályhoz: lehet tenni valamit a 

drogokkal kapcsolatban.
  Az idei Drogmaraton – mely április 13-tól 
május 27-ig tart - április 27-én érkezett 
városunkba, a Szent István térre, ahol valameny-

nyi oktatási intézmény képviseltette magát, s a 
diákok, tanárok az előadások után esküt tettek 
együtt, egy drogmentes Magyarországért. A 
szervezők sporttal, tánccal hívták fel a figyel-
met arra, hogy lehet drogmentesen élni, majd a 
bemelegítő mozgás után, kb. egy km-es távot 
tettek meg - tempósan futva - rendőrségi 
felvezetéssel. A mozgalomnak berettyóújfalui 
szervezője is van, Rimán Dóra személyében, aki 
2010 júniusa óta erősíti a csapatot.
 

Drogmentes Magyarországért futottak

„ … valamikor a szülők megmutatták: Nézd, ő  a tanító!”
                  -Beszélgetés Portörő Miklós aktív nyugdíjassal –

Hirdetési áraink:
 184x272 mm

1/1 oldal színes: 85.000 Ft
1/1 oldal FF:       50.000 Ft
 90x272 mm
1/2 oldal színes:  42.500 Ft
1/2 oldal FF:        25.000 Ft
 90x133 mm
1/4 oldal színes: 21.500 Ft
1/4pldal FF:          12.500 Ft
 90x62 mm
1/8 oldal színes: 12.800 Ft
1/8 oldal FF:         8.500 Ft
 45x62 mm
1/16 oldal színes: 6.400 Ft
1/16 oldal FF:         4.250 Ft

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Hirdessen a Bihari Hírlapban!
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     Faültetésre invitálta az önkormányzat a városért tenni akaró polgárait április 
14-én délelőttre. Talán az oly áhított eső miatt, csak kevesen tettek eleget a 
felhívásnak.
    A testületi képviselők, az országgyűlési képviselő, a Bihari Természetba-
rát Egyesület tagjai viszont fontosnak tartották, hogy az önkormányzat 
szervezésében meghirdetett faültetési akcióban részt vegyenek. 68 darab 
- főleg platán, gömbmeggy és oszlopos galagonyát – ültettek el a Tardy, 
Kossuth, Árpád és Hétvezér utcákon a korábban kivágott, illetve elpusztult 
fák pótlására. Ezzel egy időben kezdődik meg a Szent István téren is a 
növényzet pótlása – mondta el Muraközi István polgármester.

   A fásításban a hivatali 
dolgozók irányításával 
közfoglalkoztatottak is 
részt vettek. A munka 
végeztével a polgármes-
ter köszönetet mondott 
Papp János és Szabó 
József vállalkozóknak is, s 
reményét fejezte ki arra 
vonatkozóan, hogy a 
mostani kezdeményezést 
több hasonló követi.

Tettek is az egészséges városért

   Hazánk európai uniós csatlakozása óta az európai 
parlamenti képviselőknek évente 100-100 fő 
fogadására van lehetőségük. Gál Kinga, a Fidesz 
néppárti képviselője második ciklusát tölti az 
Európai Parlamentben, ahol Hajdú-Bihar megye 
tartozik hozzá. Március 14-18. között egy 50 fős 
tanári küldöttséget hívott meg Földesről, akiket 
elkísért néhai Pálfi István EP-képviselő sajtótitkára, a 
Bihari Hírlap főszerkesztője is.
  Az autóbuszos utazás idegenvezetője igen 
hasznos információkkal, ismeretekkel „bombázta” 
az utasokat, akik az osztrák autópályán megtud-
hatták: Ausztria hét tartományi szövetség állama, 
melynek fővárosa Bécs, a császárváros. Passau 
pedig arról híres, hogy Szent István felesége, 
Gizella ott van eltemetve. Szó volt még Linzről, 
Régensburgról, Münchenről, majd a csoport megér-
kezett németországi szálláshelyére, Kehl városába.
   A nemzeti ünnepet viszont már Franciaország-
ban, Strasbourgban, az elzászi régió központjá-
ban töltötték a vendégek. A szigorú beléptetés 
után az Európai Unió működéséről kapott tájékoz-
tatást a csoport. Kiderült: az Európai Bizottság és a 
Miniszterek Tanácsa Brüsszelben ülésezik, míg az 
Európai Parlament négynapos plenáris ülésére 
havonta utazik az egész brüsszeli küldöttség 
(képviselők és asszisztenseik) Strasbourgba. A 
2007-es bővítés után a képviselők létszáma 754 
lett, akik különböző frakciókban dolgoznak. 

Legnagyobb az Európai Néppárt, Európai Demok-
raták Frakciója 277 fővel, melyhez a Fidesz 14 
képviselője is tartozik. A magyar képviselők száma 
22, ugyanis kettővel csökkent számuk a legutóbbi 
bővítés óta. Egyébként összesen 27 magyar 
nemzetiségű képviselő van az EP-ben: Romániából 
három, Szlovákiából pedig kettő.
  Az EP első roma képviselőjét a Fidesz adta Járóka 
Lívia személyében, mint ahogy az első siket képvise-
lőt is, Kósa Ádámot. Utóbbiról tudni kell, hogy 
jeltolmácsa az elnökségre háttal foglal helyet a 
plenáris teremben, a képviselővel szemben. Az EP 
havi munkarendje úgy alakul, hogy egy hét a 
szakbizottsági üléseké, a másik a képviselőcsoporto-
ké, míg a harmadik héten plenáris ülések vannak. Az 
úgynevezett külső parlamenti tevékenységek kereté-
ben van lehetőség a választókkal való találkozókra, 
illetve részt venni a hazai kampányban. 
   A látogatócsoport körében megjelent Járóka 
Lívia, aki a tavalyi magyar EU-elnökség 
legnagyobb eredményének könyvelte el a 
romastratégia kidolgozását. A képviselőasszony 
nemcsak a romák érdekeiért áll ki, hanem a nők 
jogaiért is, hiszen mint mondta: a nőknek 14 
hónapig kell dolgozniuk ahhoz, hogy ugyanannyi 
pénzt kapjanak, mint a férfiak 12 havi munka után. 
Megtudták a jelenlévők, hogy nyugaton apasági 
szünet is jár, pl. szerda délutánonként a belga 
férfiak hazamehetnek munkahelyükről, mivel iskolai 

szünet van akkor. Az is 
igaz viszont, hogy 
Belgiumban 3 hónapig 
jár a szülési szabadság, 
utána bölcsődébe kell 

adni a csecsemőt. A képviselőnő megosztotta a 
jelenlévőkkel, hogy ő maga csütörtöki napon szült, s 
hétfőn már bizottsági ülésen volt jelentéstevő, tehát 
egyetlen napig sem volt szülési szabadságon. 
  A kedvezőtlen demográfiai irány-arány kapcsán 
elmondta: egyrészt társadalmunk egyre inkább 
elöregedik, másrészt 2050-re a népesség 40 
százaléka roma lesz, tehát nagyon fontos az, hogy 
a munkaképes lakosság valóban dolgozzon. A 
romák felemelkedéséhez pedig az iskolán és a 
munkán át vezet az út – szögezte le. 
  A plenáris terem karzatán helyet foglalva, 
bepillantást nyerhettek a látogatók a parlament 
munkájába. A képviselői jelenlét hazai hasonló-
ságot mutatott: a Schmallenberg-vírus járvány-
szerű terjedésére kb. harmincan voltak kíváncsi-
ak, ám a szavazásra megtelt a terem. 
    Az uniós tagállamok zászlói előtti fotózás után 
strasbourgi városnézés következett. A Notre 
Dame Székesegyház, a Guttenberg-szobor, a 
jellegzetes fagerendás épületek megtekintése 
után sétahajózáson vettek részt a Rajnán.
   16-án elzászi barangolás következett, elsőnek 
az Elzász védőszentje, Szent Odile tiszteletére 
emelt kolostor és templom bejárásával. A 65 
ezer lakosú Colmar város nevezetességei után 
az elzászi borvidék szőlőültetvényei mellett 
jutott el a csoport Riquewihrbe, ahol a vidék 
legjelentősebb borászatában borkóstolón 
vettek részt.   
  Hazafelé megálltak Mozart szülővárosában, 
az Alpok kapujában, Salzburgban, majd vasár-
nap reggelre értek vissza Földesre.
Köszönet ezért az igen tartalmas, élménydús 
szakmai útért és kirándulásért Gál Kinga Képvi-
selő Asszonynak!     Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

Szakmai út és kirándulás Strasbourgba

Hirdetés
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     Születtek
Április

20.: Mihálka Lili Kata 
       (Mihálka László – Farkas Katalin)

      Elhunytak
Március
31.: Nagy Gábor (1949)

Április
3.: Karácsony Lajosné Tutor Ilona (1933)
7.: Szántó Béla (1947)
9.: Gellén Sándor (1924)
9.: Oláh Gyula József (1941)
11.: Verebi Vince 
       (1947) (Debrecenben halt meg)
12.: Vajóczki János (1937)
14.: Gellén Sándorné Erdei Erzsébet (1930)
15.: Görbe József (1938)
18.: Erős Imréné Dajka Róza (1914)

 

Anyakönyvi hírek
Május:
Elixír
Szentmárton
Tesco
Ibolya
Elixír
Elixír
Elixír
Szentmárton
Tesco
Ibolya
Berettyó
Elixír
Elixír
Szentmárton
Tesco
Ibolya
Berettyó
Elixír
Elixír
Elixír
Tesco
Ibolya
Berettyó
Elixír
Elixír
Szentmárton
Szentmárton
Ibolya
Berettyó
Elixír
Elixír

Június:  
Elixír       
Tesco
Tesco
Berettyó
Elixír
Elixír
Elixír
Szentmárton
Ibolya
Ibolya
Elixír
Elixír
Elixír
Szentmárton
Tesco
Berettyó
Berettyó
Elixír
Elixír
Szentmárton
Tesco
Ibolya
Elixír
Elixír
Elixír
Szentmárton
Tesco
Ibolya
Berettyó
Elixír

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ügyeletes gyógyszertárak 

1. Bihar Termálliget (Népliget)  10 %
2. Mezey Divat (Bajcsy-Zs.) 5 %
3. Gépkölcsönző (Krúdy u.)  10 %
4. Süteménybolt (József A. ltp.)  5 %
5. Angel Fehérnemű üzlet (Körépület) 10 %
6. Ilanzs Fehérnemű (József A. üzletsor) 10 %
7. Ilona Divat (Dózsa Gy.)  10 %
8. Jani Csárda (42. sz. főút)  5 %
9. Lama-Ép Kft. (Dózsa Gy. 68.) 5 %
10. KER-FU 2000 Kft. (Kádár V. 143.)  5-10 %
11. Origo Sport (Körépület)  5 %
12. Bihari Hírlap (Bajcsy-Zs. 27.) 20 %
13. Berettyó Rádió (Milleniumi út)  10 %
14. Meta Divat (Dózsa Gy.)  5 %
15. Euro-One (József A. ltp.)   10 %
16. Gyermekdivat (Bajcsy-Zs.)  5 %
17. Helga és Riki Bt. (Dózsa Gy. 50.) 5 %
18. Internet Cafe (körépület)   5 %
19. Kígyó Patika 90 Bt. (Orbán B. tér)  5 %
20. Ibolya Gyógyszertár (Kossuth u.)  3-5 % 
21. Arzenál Ingatlanközvetítő Iroda 

(Váci M. u. 11.)                                10 %
22. Winkler Papírker (Puskin u.)  5 %
23. Virág-Ajándék üzlet Kóti Tamás  10 %
24. Gami Conulting Kft. (Millenium út 4.)   20 %
25. Projekt Dekor Kft. (Dózsa Gy. 8-10.)  20 %
26. Jázmin 2003 Bt. (Oláh Zs. u.) 5 %
27. D& EMMA Bt. (József A. üzletsor) 5 %
28. Margaretta-Marketing Kft. (Sinka u. 8.) 10 %
29. Enikő Ajándék és Lakásfelszerelés  5 %
30. Ilanzs Fehérnemű (Dózsa Gy. 8-10) 10 %
31. Simi Divat (Millennium u.)   5 %
32. Simi Vendégház (Balogh Tanya) 5 %

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

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

elméleti oktatásból                                  20 %

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

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

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

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

állatorvosi ellátásból                                       10%
79. Békésiné B. Andrea relaxmasszázs                       
     (Bihar Termálliget)                                            3 %
80. Tomicar Design Kft. (Mártírok u. 1 3-as üzlet)                
     divatáru                                             10%
81. Katalin Motel és Étterem 
     (Király-Hágó 22) étterem és szállás      30%
82. Dc-Shock-360 Bt. (Halász u. 10) 
      egészségügyi szervezés,tervezés 
      és ellátás                                           10%
83. Hajdú Lajos egyéni vállalkozó 
      Batthány út) takarítás                           5% 
84. High Care Kozmetikai és 
      Alakformáló Stúdió (Oláh Zs. U.)          5 %
85. Buborék 92 Kft. (Körös u.) 
      termelői borból                                   5 %

Berettyóújfalu Kártya elfogadóhelyek

(x)

A gyógyszertárak 22.00 és 07.00 óra 
között készenlétet tartatnak, melynek 

telefonszáma: 06-30-629-23-46

Értesítés
2012. május 15. Diabetes közgyűlés, melyre minden Egyesü-
leti tagot és érdeklődőt szeretettel várunk. Mindenki előtt 
nyitva az ajtónk.
    A program alatt ingyenes vércukor méréssel, vérnyomás 
méréssel állunk rendelkezésére. Ha kérdése van, felteheti e 
témában. Elhasznált, régi vércukormérő készülékét becserél-
heti 1990 ft-ért. A diabetes program e napon a törvény- 
módosításról szól, mely a cukorbetegeket érintő résszel 
foglalkozik. Természetesen más diabetes kérdésekre is 
választ kaphatnak a jelenlévők.
Élet Diabétesszel Egészségesen Sokáig 
                                                         Közhasznú Egyesület 
                                                             elnöke Biró Antalné

A Berettyó Televízió 18. heti adása

Fontos döntések a rendkívüli Testületi ülésen
Korlátozott zárszámadás, beszámolók az elmúlt évről
A Mobil-kor a Bihari Múzeumban
Életveszélyes szituációkat oldottak meg
I�úsági Hangverseny a Szaxofon Együttessel
Bemutató vetítés a moziban
Critical Mass több száz bringással
Megnyitott a Bihar Termálliget

(ismétlések: kedden, csütörtök 10.00 és 18.00 órától, 
szerdán és pénteken 20.00 órától, 
valamint vasárnap 10.00 órától) 



  

  Kétszer is sikerült mostanában legyőzni a Mezei 
legénységnek a nagy rivális Rába Eto csapatát. Az 
egyik győzelem hazai pályán majdnem telt ház előtt a 
bajnokságban, a másik diadal idegenben kevés 
szurkoló előtt, de jóval nagyobb sikert hozva. Történt 
ugyanis, hogy április 15-én Veszprémben az MVFC 4:0 
arányban legyőzte a győri csapatot és ezzel 
megnyerte a Magyar kupát. 
A bajnoksággal párhuzamosan zajló kupasorozat 

kétnapos döntőjében a mieink az első napon 11:1 
arányban tarolták le a Veszprém csapatát. A másik 
ágon Rába Eto – Újszeged mérkőzésre került sor, 
ahonnan a Marco Anguló edző által vezetett győriek 
kerültek ki győztesen. Következett tehát a már lassan 
örök rangadónak nevezhető Rába Eto – MVFC mérkő-
zések „sokadika”. 
Be kell vallani nem sok babér termett idáig a három éve 
megjelenő igen tőkeerős győri csapat ellen a mieinknek. 
Hol hajszál híján, hol nagyobb arában, de mindig 
vereséget szenvedtünk a rendkívül jó képességű játékos-
állománnyal rendelkező riválistól. Ha megszorítottuk 
őket, akkor is a csapatmunkának köszönhetően sikerült. 
Az idei bajnoki szezon azonban fordulatot hozott és 

fantasztikus hangulatú mérkőzésen sikerült őket legyőzni 
Újfaluban. Igaz, hogy utána 3:2-re visszavágtak, de 
április 15-én újra nekünk állt a zászló. 
Az előző napi magabiztos játék már előre vetítette, 
hogy lehet keresnivalója a Mezei legénységnek a 
döntőben. Bár az internetes beszámoló szerint a mérkő-
zés előtt visszafogottan nyilatkozott Thurzó József edző 
mégis magabiztos diadal lett a vége. Még a legfanati-
kusabb MVFC drukkerek sem számítottak ilyen 

eredményre, de győzelemre mindenképpen, 
hiszen 20-25 fő így is elkísérte a csapatot.
„Az első félidőben az ETO dominált”, de ezen a 
napon Leo Mendes adta meg a kezdő és a 
végszót is. A tizennyolcadik percben lőtt góljával 
1:0-al „fordulhatott” a két döntős csapat. A 
második félidőben sorra dolgozta ki a helyzeteit a 
Győr, de egyszerűen képtelenek voltak feltörni 
védelmünket és a Pallai Gábor által őrzött kaput. 
Gabi mindent kivédett és be kell vallani szerencsé-
je is volt a csapatnak. Ezen a napon kivételesen 
nekünk jött be minden. Michelzinho 29. és Gál 33. 
percben lőtt gólja után újra a Leo Mendes talála-
tával (40. perc) alakult ki a 4:0-s végeredmény.
Sajnos kevesen láthatták a nagy távolság miatt 
az MVFC szurkolói közül a mérkőzést, ahol 

nagyon jól játszott a csapat és magabiztosan „tette 
zsebre” a Magyar kupa győzelmet. Fejben és csapat-
munkában múltuk felül a Győrt, mely mentális hozzáál-
lásra továbbra is nagyon nagy szüksége lenne a 
kupagyőztesnek. Folytatódik ugyanis a bajnoki szezon 
lezárása után a rangadók sora, hiszen rájátszásban 
dől el a végső bajnoki sorrend. A kupagyőzelem után 
az első hazai mérkőzésre kilátogató szurkolókat hideg 
zuhanyként érte a kilencedik helyezett Cső Montage 
elleni 6:3-as vereség. Így újra 
a rájátszásban nyújtott 
győzelmekkel vigasztalhatják 
szurkolóikat futsalosaink. 
R. S

Az MVFC nyerte a Magyar Kupát!

Ismét országos diákolimpiai bajnok a Bessenyei-Eötvös SzKI.

2012. április 21-22-én Kazincbarcikán rendezték meg a XIII. Fekvenyomó Diákolimpia 
döntőjét. A versenyen 36 középiskola, több mint kettőszáz versenyzője vett részt, 
három korcsoportban.
A Bessenyei György Szakközépiskola Eötvös Tagintézmény a hagyományokat követve 
ismét országos diákolimpiai bajnoki címet szerzett a VI. korcsoportos csapatverseny-
ben. Kiemelkedő teljesítményt ért el Mikula Norbert aki, a +120 kg-os súlycsoportban 
240 kg-os teljesítménnyel nyert, mellyel nem csak súlycsoportját, hanem az abszolút 
bajnoki címet is megszerezte. Ugyan csak kiemelkedő teljesítményt nyújtott Makula 
Richárd, aki a -74 kg-os súlycsoportban 137,5 kg-ot teljesített, mellyel súlycsoportját 
megnyerte és abszolút második helyezést ért el. A dobogó második fokára állhatott fel 
a -59 kg-ban versenyző Mátravölgyi Zsolt 102,5 kg-os teljesítménnyel. A -66 kg-os 
súlycsoportban versenyző Zsila Róbert 107,5 kg-os teljesítménnyel bronzérmet 
szerzett. Pontszerző helyen végzett a -66 kg-os súlycsoportban versenyző Varga Zsolt 
100 kg-os teljesítménnyel, és a -59 kg-os súlycsoportban versenyző Bogyó Tibor 72,5 

kg-os teljesítménnyel. 
Felkészítő: Ungai János 
testnevelő.
CSAPAT VÉGEREDMÉNY:  
1. Bessenyei Eötvös SzKI. 
   45 pont
2. Szolnoki Műszaki SzKI. 
   44 pont    
3. Surányi SzKI. Kazinc-
    barcika 43 pont

Tavaszi sikerek az úszóinknál
  Az elmúlt hónapban Nagyváradon nemzetközi úszóverse-
nyen vett részt a Herpály Sportúszó Egyesület. A versenyt 
Schier Hermann egykori román gyorsúszó és kiváló edző 
emlékére rendezték meg a csodaszép nagyváradi uszodá-
ban, a Körös partján, immár 3. alkalommal. Közel 400 
versenyző állt a rajthoz Magyarországról és Romániából. 
Erről a rangos versenyről úszóink 8 éremmel tértek haza.
A dobogós helyen végzett versenyzőink névsora:
1. helyezett Kurtán Kitti 200m vegyes   
1. helyezett Kurtán Kitti 50m hát  
3. helyezett Kurtán Kitti 50m pillangó  
3. helyezett Kurtán Kitti 100m gyors  
3. helyezett Békési Eszter 50m gyors  
3. helyezett Békési Eszter 50m hát  
3. helyezett Szabó Róbert 50m mell  
3. helyezett Nagy Bálint 50m mell  
 Országos Diákolimpián Székesfehérváron és Hódmezővá-
sárhelyen is szépen helytálltak úszóink. A megyei diákolimpia 
első helyezettjei nyerték el így a jogot az országos megmé-
rettetésen való induláshoz. Ezek a versenyzőink: Borsós 
Kristóf, Fábián Lili, Kurtán Kitti, Major-Pucsok Panna, Nagy 
Bálint és Vigh Dóra.                        a Herpály SE elnöksége

Sporteredmények
Futsal

MVFC – Üllő FC Cső Montage 3:6
Vasas – MVFC

Labdarúgás megyei bajnokság
Felnőtt
Ebes – BUSE 1:1
Derecske – BUSE 0:2
BUSE – Kaba 4:0
Hajdúsámson – BUSE 0:2

Ifi
Ebes – BUSE 0:7
Derecske – BUSE 1:3
BUSE – Kaba 0:2
Hajdúsámson – BUSE 3:2

U-16
Józsa – BUSE 2:1
Ebes – BUSE 3:3
Debreceni Akadémia – BUSE 5:1
BUSE – Kaba 11:1

U-13
Józsa – BUSE 2:1
Ebes – BUSE 2:1
Debreceni Akadémia – BUSE 1:3

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Tel.: 54(402-286)
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Lapzárta: 2012. május 31.




