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   Múlt év decemberében három rendkívüli és egy 
soron következő testületi ülést tartott az önkormány-
zat. Előbbiekre a közigazgatás átalakítása miatti 
önkormányzati jóváhagyásokra volt szükség.
   A december 20-i testületi ülés kezdetén Muraközi 
István polgármester virágcsokorral köszöntötte 
nyugdíjba vonulásuk alkalmából Dr. Éliás Mária 
házi gyermekorvost és Nagy Ernőné asszisztensnőt. 
   A BERÉPO Nonprofit Kft. felügyelő bizottságá-
ba – Pete Judit elhalálozása miatt – új tagot 
választottak Kiss Márta Enikő személyében. 
Döntöttek a képviselők arról is, hogy az önkor-
mányzat tulajdonát képező Ford Tranzit típusú 
gépjárművet ingyenesen a BERÉPO tulajdonába 
adják, megoldandó az ételszállítást a Mátyás 
utca és a Fényes-ház között. Hozzájárultak a 
képviselők az „Egészségügyi alapellátás 
fejlesztése Berettyóújfaluban” című pályázat 
benyújtásához. A pályázat sikere esetén az 
Orbán Balázs téren álló önkormányzati 

tulajdonban lévő gyermekorvosi rendelő 
mintegy 60 millió forintból – százszázalékos 
támogatással - megújul.
Együttműködési megállapodást hagyott jóvá a 
testület az önkormányzat és a Kádár Vitéz 
Városvédő,- Fejlesztő és Kulturális Egyesület 
között. Hatályon kívül helyezték az állattartás 
rendjéről szóló 2005. évi rendeletet. 
  Módosították a képviselők az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatát, amiatt, 
hogy a 2013. január 1-től létrejött járási hivatal és 
tankerület következtében dolgozók áthelyezésére, 
illetve munkakörök megszüntetésére került sor. 
Jóváhagyták a képviselők a testület 2013. évi 
első félévi munkatervét, mely szerint legköze-
lebbi ülésüket január 31-én tartják.
A testületi ülés végén Pálfi Anikó alpolgármester 
kért szót, s elmondta: december 17-én vette át 
a Berettyóújfalui Járási Hivatal élére szóló 
megbízó levelét. Új munkakörével összeegyez-

tethetetlen az alpolgármesteri tisztség, ezért 
arról lemond 2013. január 1-vel. Valamennyi 
testületi tagnak köszönetet mondott az elmúlt 
évek alatt tanúsított jó együttműködéséért.
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Sűrű hónap az önkormányzatnál

Pálfi Anikó, a Berettyóújfalui Járási 
Hivatal vezetője 

   Pálfi Anikó 1975-ben született 
Berettyóújfalunban. 1998-ban építészmérnök-
ként végzett a Kossuth Lajos Tudományegyete-
men, 2002-ben okleveles építészként diplomá-
zott a Pécsi Tudományegyetemen. 2001-től 
építésügyi vezető-tanácsos volt Biharkeresztes 
polgármesteri hivatalában, mellette építész 
tervezőként dolgozott egyéni vállalkozásában. 
2012-ben a Debreceni Egyetemen megújuló 
energetikai szakember szakképzettséget is 
szerzett. 2010-ben Berettyóújfalu alpolgármes-
terének nevezték ki, mely tisztségét mostani 
kinevezéséig látta el. Két gyermek édesanyja.   
 

Lakossági tájékoztató a járásokról
 
1. A járási hivatalok a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként 
2013. január 1-jével jönnek létre. Egyes szociális és gyámügyi, valamint 
az okmányirodai feladatokat a járási hivatalban és nem a polgármesteri 
hivatalban lehet elintézni.
2. A Berettyóújfalui Járási Hivatal új helyszínen a Berettyóújfalu, Kossuth 
utca 6. szám alatti, volt járási hivatal épületében kezdi meg működését. 
Ide költözik a Járási Gyámhivatal (a korábbi gyámhivatali és a jegyzőtől 
átvett gyámhatósági feladatokat ellátva), itt lesz a Hatósági Osztály (az 
egyes szociális ellátásokkal, a kommunális igazgatással összefüggő 
feladatok ellátása, és a szabálysértési ügyintézés).
3. A jelenlegi berettyóújfalui, komádi és biharkeresztesi okmányiroda a  
Berettyóújfalui Járási Hivatal szervezeti egységeként működik tovább, de 
mindhárom településen a jelenlegi ügyfélfogadási helyszínen és változat-
lan nyitva tartással.
4. A járásban további négy helyszínen nyílik kirendeltsége a járási 
hivatalnak: Biharkeresztesen, Komádiban, Körösszegapátiban és Zsákán. 
Itt is intézhetők ezentúl egyes szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyek, itt 
érhetők el a járási gyámhivatal munkatársai.
5. A járás többi településen heti 1-2 alkalommal, az ügyintézési igények-
nek megfelelően tart ügyfélfogadást a települési ügysegéd.
A járási hivatalok a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként 
2013. január 1-jével jönnek létre.
A Berettyóújfalui Járási Hivatal a Berettyóújfalu, Kossuth utca 6. szám 
alatti, volt járási hivatal épületében kezdi meg működését.
A járási hivatalhoz kerülő ügyek legnagyobb részét az okmányirodai 
feladatok jelentik, így a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, 
útlevél-igazgatással és a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok. 
A jelenlegi berettyóújfalui, komádi és biharkeresztesi okmányiroda a 
Berettyóújfalui Járási Hivatal törzshivatalának szervezeti egységeként 
működik tovább, mindhárom településen a jelenlegi ügyfélfogadási helyszínen.
A járási hivatal hatósági osztályának hatáskörébe tartoznak az egyes 
szociális ellátásokkal, (időskorúak járadéka, alany és normatív alapon 
megállapított közgyógyellátásra való jogosultság, ápolási, emelt összegű 
ápolási díjra való jogosultság (méltányosság kivételével), egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság) a kommunális igazgatással összefüggő 
feladatok (pl. temetőengedélyezés), a menekültügyek, az egyes vízügyi, 
illetve védelmi igazgatási, földrendezési és földkiadási ügyek, az érettsé-
gi vizsgával, oktatással, valamint egyes távhő, villamosenergia és 
földgázellátással kapcsolatos ügyek. Szabálysértési hatáskörben 2012. 
április 15-étől már a kormányhivatal jár el, január 1-jétől a járási hivatal 
hatósági osztálya. A Hatósági Osztály munkatársai a járásszékhelyen 
és a biharkeresztesi, komádi, körösszegapáti és zsákai kirendeltsége-
ken lesznek elérhetők.
A jegyzői és a városi gyámhivatali feladat- és hatáskörök járási hivatal 
szakigazgatási szerveként működő járási gyámhivatalhoz kerülnek. A 
gyámhivatal munkatársai a járásszékhelyen és a biharkeresztesi, 
komádi, körösszegapáti és zsákai kirendeltségeken lesznek elérhetők.

A járás többi településén heti 1-2 alakalommal, az ügyintézési igényeknek 
megfelelően tart ügyfélfogadást a települési ügysegéd.
A járási hivatal illetékessége 25 településre terjed ki:

Az állampolgároknak állandó ügyintézésre a járási hivatal székhelyén lesz 
lehetőségük, valamint a biharkeresztesi, komádi, körösszegapáti és zsákai 
kirendeltségeken. A kirendeltségek a jelenlegi polgármesteri hivatalok 
épületeiben lesznek elérhetőek Ártánd, Bakonszeg, Bedő, Berekböször-
mény, Bojt, Csökmő, Darvas, Furta, Gáborján, Hencida, Körösszakál, 
Magyarhomorog, Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki, Szentpéterszeg, 
Told, Újiráz, Váncsod, Vekerd települések  polgármesteri hivatalaiban.
A járási gyámhivatal lesz jogosult eljárni a gyermekvédelmi feladatokkal 
kapcsolatos ügyekben (pl. gyermekelhelyezés, védelembe vétel), a szülői 
felügyeleti jog gyakorlásával, gyermektartásdíjjal, kiskorú házasságkö-
tésének engedélyezésével, örökbefogadással, családi jogállás rendezé-
sével, gyámsági és gondnoksági, valamint vagyonkezeléssel kapcsolatos 
ügyekben. A gyermekvédelmi ellátások közül azonban egyes gyermekvé-
delmi támogatások (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészí-
tő gyermekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támogatás) továbbra is 
jegyzői hatáskörben maradnak, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás-
sal kapcsolatban pedig a települési önkormányzat képviselő-testülete a 
döntéshozó szerv. 
A jövő évtől a munkaügyi kirendeltségek, a népegészségügyi intézetek, a 
körzeti földhivatalok, az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivata-
lok, valamint az építésügyi hivatalok is járási szinten végzik majd a 
feladataikat. A berettyóújfalui járásban, a járás illetékességéhez tartozó 
települések lakossága az alábbi helyszíneken intézhetik ügyeiket:
- Berettyóújfalui Járási Népegészségügyi Intézet 
   4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6.
- Berettyóújfalui Járási Földhivatal 
   4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 31.
- Berettyóújfalui Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége 
   4100 Berettyóújfalu, Bocskai u. 9. 
- Berettyóújfalui Járási Hivatal Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
   Szakigazgatási Szerve 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6.
- Hajdúszoboszlói Járási Építésügyi Hivatala (egyes építésügyi hatósági
   feladatok) 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
- Debreceni Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 
  (a műemlékekkel kapcsolatos első fokúépítésügyi hatósági feladatok)
  4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
Az ügyfélfogadás rendje a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal honlap-
ján megismerhető.  (www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar)
                                                      Berettyóújfalu, 2012. december 12.
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- Úgy gondolom, nagyon változatos képet látunk 
magunk előtt, ha visszatekintünk a nem is távoli 
elmúlt esztendőre. Ahogy a gyerekek a 
kaleidoszkópba néznek, nagyon sok, apró, színes 
kockából áll össze a kép. Az év 365 napján 
rengeteg olyan esemény volt a városban, ami 
színessé, emlékezetessé tette az elmúlt évet: a 
magyar kultúra napi gálaelőadás a sportcsar-
nokban, a Szélsőérték fesztivál, a múzeumok 
éjszakája, a mézlovagrend avatás, a Református 
Szeretethíd, a székely-magyar válogatott 
futsalmérkőzés, stb. És akkor még nem beszéltünk 
városunk jelentős sportéletéről sem! Láthatjuk, 
nagyon sokan dolgoznak – civilek, egyesületek, 
magánszemélyek – azon, hogy tömegeket 
megmozgató rendezvényeket szervezzenek 
mindannyiunk megelégedésére. Természetesen, 
voltak az elmúlt évben sikerek, kudarcok, örömte-
li és szomorú pillanatok, események, úgy az 
ország, mint a város és a családok életében is. 
- Ha egy szóval kellene jellemezni az elmúlt évet, 
mi lenne az?
- A legmegfelelőbb jelző az lenne, hogy küzdel-
mes volt a 2012-es év. A minket körülvevő világ 
eseményeinek hatása alól mi sem tudtuk kivonni 
magunkat. Az európai uniós válság nálunk is 
éreztette hatását, egyre nehezebben élnek az 
emberek, egyre több problémával kell szembe-
nézniük. Ugyanakkor azt el kell mondanunk, 
hogy Berettyóújfalu példát mutat az egész 
országnak abban a vonatkozásban, hogy napi 
csatározások helyett összefogással, néha 
összeszorított fogakkal, de mégis csak fegyel-
mezetten, egy irányba húzzuk a város szekerét. 
Mindezért köszönet illeti a képviselőtestület 
különböző világnézetű tagjait, de a város 
valamennyi polgárát is. Hiszen politikai vitáink 
lehetnek, ez a kampány során elő is jön, ugyanis 
mindenki szeretné bemutatni azt az alternatívát, 
amit megválasztása esetén megvalósítana. A 
ciklus alatt azonban ennek nincs helye, mert ha 
egymással hadakozunk, akkor nem tudunk 
építkezni. Hogy a közkeletű mondást idézzem: 
kiabálva nem lehet kertet ásni.   
- Hogyan sikerült a költségvetési nehézségeket 
áthidalni, illetve milyen átalakítások történtek az 
intézmények vonatkozásában?
- Az elmúlt év költségvetési szempontból nagyon 
fegyelmezett gazdálkodást követelt az önkor-

mányzattól, hiszen pénzügyi helyzetünk – 
finoman szólva – nem sok jóval kecsegtetett. 
Ilyen körülmények között kellett biztosítanunk 
intézményrendszerünk zavartalan működtetését. 
Ma már elmondhatjuk, hogy mindez sikerült. Ha 
ehhez hozzávesszük, hogy év közben állami 
működtetés alá került a tűzoltóság, a Gróf Tisza 
István Kórház, 2013-tól pedig az alap és 
középfokú oktatás, elmondhatjuk, hogy ez az év 
ebből a szempontból is eltért a korábbiaktól. 
Hiszen az átadás-átvétel hatalmas feladatot 
rótt mind a hivatal, mind az intézmények dolgo-
zóira. Büszkén mondhatjuk, hogy az átalakulás 
nem érintette intézményeink működését, abból a 
betegek, hozzátartozóik, diákjaink, szüleik 
semmit nem vettek észre.
- Az elmúlt év a nagy átalakítások éve is volt. Mit 
eredményezett ez városunkban?
- Valóban. A közigazgatás átalakítása új 
helyzetet teremtett városunkban. 2013. január 
elsejétől megalakult a Berettyóújfalui Járási 
Hivatal valamint létrejött a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui 
Tankerülete is. Büszkék vagyunk arra, hogy 
Berettyóújfalu az átalakulás nyertesei közé 
tartozik azáltal, hogy nemcsak járási székhely, 
nemcsak tankerületi központ, hanem a választó-
jogi reform következtében a megye felét, 41 
települést magában foglaló 4. számú választó-
kerület központja is lett. Elmondhatjuk, hogy 
most már papírunk van arról, hogy városunk 
valóban Biharország fővárosa. Büszkék vagyunk 
arra is, hogy mind a járási hivatal, mind a tanke-
rület vezetője városunk szülötte: Pálfi Anikó és 
Kapornai Judit. A Gróf Tisza István Kórház 
főigazgatója pedig újabb öt évre továbbra is 
Dr. Muraközi Zoltán. 
- Eddig az intézmények biztonságos működtetésé-
ről volt szó, ám a város fejlődése sem állt meg.
- Így igaz. Lehetőségeinkhez mérten próbáltuk 
szépíteni, fejleszteni is a várost. 2012-ben 
befejeződött az autóbusz pályaudvar környé-
kének felújítása, ezzel teljessé vált a városköz-
pont rehabilitációja. Átadtuk a katolikus 
templom és a Dózsa György utca közötti kerék-
párút újabb szakaszát. Teljesen megújult az 
Orbán Balázs tér, és új sétány épült a Tardy 
utcán. Év végére elkészült a kórház technológiai 
tömbjének építési beruházása, amely a gép- és 

műszerbeszerzést követően tavasszal kerül 
átadásra. E pályázat összértéke két és félmilli-
árd forint. Örvendetes tény, hogy további 
pályázatokkal tudjuk városunk fejlődését 
biztosítani, amit már láthatnak is a Bihari Hírlap 
olvasói: elkezdődött a Millennium és Népliget 
utcák rekonstrukciója, melynek várható befeje-
zése idén május. Ennek a beruházásnak az 
összértéke meghaladja a 400 millió forintot. 
Még januárban megtörténik a kivitelező 
kiválasztása a Nagyváradot Berettyóújfaluval 
összekötő kerékpárút megépítésére. Jelenleg is 
folyik a 34 bihari, sárréti település szemétlera-
kójának rekultivációja, 1,7 milliárd forint 
értékben. Elnyertünk mintegy 300 millió forint 
összeget a déli városrész csapadékvíz elvezeté-
sére kiírt pályázaton. Ennek kivitelezési munká-
latai – reményeink szerint – tavasszal elkezdőd-
nek. Szintén idén kezdődik a félmilliárdos 
ivóvízminőség javító projekt megvalósítása. 
Fugyivásárhellyel közösen benyújtott pályáza-
tunk is nyert, melynek eredményeképpen 
megújul a Táncsics tér környéke, a Bercsényi 
utca, a Fazekas Mihály utca és a Béke útja. 
Láthatjuk tehát, hogy nagyon sok futó és megva-
lósításra váró pályázattal szeretnénk még 
élhetőbbé, szebbé és szerethetővé tenni 
városunkat. Nagy segítség, hogy a magyar 
kormány felismerte: egyetlen forintnyi uniós 
pályázat nem ragadhat benn, ezért országosan 
35 milliárd forintot biztosít a települések önere-
jének kiváltására. Ezzel gyakorlatilag 100 
százalékos támogatási intenzitásúak projektje-
ink. Így további eladósodástól nem kell 
tartanunk. További segítséget jelentett a 
kormány részéről az önhikis támogatás, melynek 
két fordulójában összesen 361 millió forintot 
kaptunk. Szintén jó hír volt még tavaly, hogy a 
kormány döntése értelmében konszolidálják a 
város adósságának 60 százalékát. Ez városunk 
esetében 2,5 milliárd forint adósság elengedé-
sét jelenti. Ennek az adósságnak az éves kötele-
zettsége 120 millió forint, ennyit költhetünk 
másra 2013-ban. Úgy gondoljuk, hogy a 
kormány ezen lépései sokkal tervezhetőbbé és 
kiszámíthatóbbá teszik a település életét. Ha 
ehhez hozzávesszük, hogy január 1-től a 
pedagógusok bérét illetve iskoláink működését 
is a központi költségvetésből finanszírozzák – 
melyhez hozzájárulást kell fizetnie a városnak – 
elmondhatjuk, hogy 2013 - reményeink szerint - 
a fellendülés éve lehet mindannyiunk számára. 
Éppen emiatt volt örömteli, hogy a képviselőtes-
tület január 1-től további kedvezményes bérlet-
vásárlással enyhíteni tudott az eddig szigorúnak 
tűnő parkolási rendeleten. Minden eddigi 
kedvezményt, juttatást megőrzünk 2013-ban is, 
továbbra is támogatjuk a rászoruló családokat, 
mert valóban komolyan gondoljuk, hogy felelős-
séggel tartozunk azon honfitársaink iránt, akik 
önhibájukon kívül nehezebb körülmények között 
élik mindennapjaikat. Mindezek tükrében 
kívánok a Bihari Hírlap valamennyi olvasójának 
jó egészségben eltöltendő, sikeres, boldog, új 
esztendőt!                                    Nyírő Gizella  

Küzdelmes évet hagytunk magunk mögött

      INTERJÚ 3

                             - interjú Muraközi István polgármesterrel -

A Bihari Hírlap olvasói megszokhatták már, hogy év elején számvetésre, összegzésre kérjük fel városunk polgármesterét, Muraközi Istvánt. Így volt 
ez az idei év második munkanapján is, amikor hivatali dolgozószobájában arról kérdeztük a városvezetőt, milyen évet tudhatunk magunk mögött.



  

 

 
 

  A városházán az önkormányzat bizottsági 
elnökei, intézményvezetők előtt tartott sajtótájé-
koztatót Dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium államtitkára a térség országgyűlési 
képviselője, Dr. Vitányi István, valamint a város 
polgármestere, Muraközi István és alpolgármeste-
re, Pálfi Anikó társaságában. 

  Vitányi István emlékeztetett rá, hogy idén 
október 27-én az „Önkormányzatok adósság-
csapdában” című rendezvényen jelentette be 
Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a kormány 
átvállalja az ötezer fő alatti települések 
adósságállományát, míg az efölötti lélekszámú 

települések esetében 40-70 százalékban siet 
az önkormányzatok megsegítésére. A honatya 
bejelentette: amíg 2002-ben 52,7 százalékon 
állt az államadósság, addig 2010-ben ez az 
arány 80 százalék fölé nőtt. A polgári kormány 
eltökélt szándéka az önkormányzatok megsegí-
tése, s az adósságrendezés érdekében a 
kormánytagok felkeresik az ötezer feletti 
lélekszámú településeket, ezért került sor a 
mostani sajtótájékoztatóra.
    Fónagy János szerint a legnagyobb sorscsa-
pás az önkormányzatokra nézve a 2002-2010 
között két és félszeresére - nyolcezer milliárdról 
húszezer milliárdra - nőtt államadósság, amit a 
korábbi három MSZP-SZDSZ-kormány halmo-
zott fel. Utalt az államtitkár arra, hogy egyrészt 
az állam a kötelező feladatok ellátására egyre 
csökkenő normatívát biztosított, másrészt az 
európai uniós pályázatok megvalósításához 
szükséges önkormányzati önerőt csak hitelből, 
vagy kötvény kibocsátásából tudták előteremte-
ni a települések. Súlyos problémaként említette 
az államtitkár azt, hogy az adósság közel fele 
devizaalapú. Itt jegyezte meg, hogy az e 

körben érintett 600 ezer családból, aki még 
nem tette meg, december 28-ig jelentkezzen be 
az árfolyamrögzítésre.
   A berettyóújfalui adósság keletkezéséről 
elmondta: a 4,1 milliárd forintnyi teher 2010 
előtt keletkezett. A felvett fejlesztési hiteleket 
iskola, kórház, strandfelújításra, kerékpárút 
építésére fordították. Elismerően szólt az 
iparűzési adó befizetéséről. 2013-ban az állam 
megközelítőleg 50 százalékban – egyedi 
elbírálás alapján - átvállalja az önkormányzat-
ok adósságát.
   Muraközi István polgármester a jelenlévők 
előtt elmondta: drámai forráskivonás történt az 
önkormányzatoknál 2006 és 2010 között. 
Berettyóújfalu adósságállománya ez idő alatt 
meghúszszorozódott: húszmillióról négymilliárd 
forintra! 2010 óta ez az összeg azonban nem 
nőtt, sőt, az egymilliárdos kötvénykibocsátásból 
250 milliót visszafizettek. A polgármester úgy 
véli, Újfalu 60 százalékos konszolidációra 
számíthat 2013-ban a kormánytól. 
Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

 Berettyóújfalu adósságkonszolidációja

 Örömteli esemény színhelye volt a berettyóújfalui 
városháza díszterme: a Bihar-Sárrét Vidékfejlesz-
tési Egyesület tagjai nyertes pályázataik támoga-
tási határozatait vehették át Dr. Vitányi István és 
Bodó Sándor országgyűlési képviselőktől. 

A Darányi Ignác terv keretében az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból – 
EMVA - mikrovállalkozások létrehozására, 
illetve turisztikai tevékenységek ösztönzésére 
lehetett pályázni idén nyáron, s öt hónap alatt 
bírálták el a pályázatokat – mondta el Szegi 
Emma egyesületi elnök. Előbbire közel hetven 
millió forint összegben tíz gazdasági társaság, 
civil szervezet és magánszemély, míg utóbbira 
hat hasonló státuszú egyesületi tag 53 millió 
forintnyi összegű támogatásról szóló határoza-
tot vett át a honatyáktól. 
  Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnökeként 
reményét fejezte ki amiatt, hogy a pályázatok 
révén egyre több vállalkozás és civil szervezet 
kap lehetőséget fejlesztésre, s ami külön siker: 
még 15 új munkahelyet is létrehoznak. 
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

                                          

A napokban tette közzé a kormány azon 
önkormányzatok listáját, amelyek önhikis 
támogatásban részesültek. A 4. számú 
választókerület, melynek elnöke Dr. Vitányi 
István országgyűlési képviselő, egymilliárd 
136 millió 180 ezer forint támogatásban 
részesült. A hír hallatán kérdeztük a honatyát, 
ossza meg gondolatait olvasóinkkal.

- Köztudomású, hogy a bihari települések döntő 
többsége rászorul a kormány támogatására, 
hiszen tartósan önhikisek. A kormány ebben az 
évben kettős segítséget nyújtott az önkormány-
zatoknak, melyeket a korábbi 
MSZP-SZDSZ-kormányok teljesen eladósítottak. 
Az eladósodás egyik oka az volt, hogy ezek a 
kormányok egyre több feladatot róttak az 

önkormányzatokra, ugyanakkor csökkent az 
állami támogatás. Az első segítség október 
27-én érkezett, amikor Orbán Viktor miniszter-
elnök bejelentette, hogy az ötezer fő alatti 
települések teljes adósságállományát átvállalja 
a kormány, míg az efölötti lélekszámú települé-
sek esetében az adóképesség arányában 
40-70 százalék közötti mértékben konszolidálja 
az adósságot. Előbbi 1956 önkormányzatot 
érint, 612 milliárd forint összegben. Megyénk-
ben, a 4. számú választókerületben, melyhez a 
megye fele, 41 település tartozik, négy kivéte-
lével – Berettyóújfalu, Komádi, Derecske, 
Hosszúpályi – 100 százalékos adósságátválla-
lás történik, azaz 37 település adósságát 
rendezi a kormány. A második segítség a 
napokban érkezett, önhiki formájában. A 4. 

számú választókerületben 36 települést érintett 
ebben. Örömmel mondhatom, minden település, 
amely pályázott, megkapta az önhikis támoga-
tást: az igényelt támogatás felét, de inkább 
kétharmadát, sőt, olyan település is akad, 
amely a teljes összeget megkapta. A legtöbb 
támogatást – 241 millió 440 ezer forintot – 
Berettyóújfalu kapta. Nagyon jól jött ez a kettős 
kormányzati segítség karácsony előtt, mert a 
kifizetetlen személyi juttatásokat – túlóradíj, 
vizsgáztatási díj, stb. – szállítói elmaradásokat 
rendezhetik az önkormányzatok, amelyek 
2013-at tiszta lappal kezdhetik. Erre egyéb-
ként a kormány is kötelezi az önkormányzato-
kat, ugyanis hiánnyal már nem lehet tervezni a 
következő évet az új szabályozás szerint – 
mondta el Vitányi István.

 GAZDASÁG4

Jókor jött a segítség Biharnak és Berettyóújfalunak is

Nyertes pályázatok a karácsonyfa alá ADJ VÉRT, ADJ ESÉLYT!
Véradásra szólít a Magyar Vöröskereszt!

Talán nem is sejti, mekkora érték az egészség. 
Önnek csak 20 perc az életéből, 

másnak maga az Élet!
Aki általános, jó közérzetnek örvend, egészsé-
gesnek érzi magát, kérjük járuljon hozzá az 

országos vérkészlet növeléséhez a szervezett 
véradásokon való részvétellel!

A Magyar Vöröskereszt Berettyóújfalui Területi 
Szervezete véradást szervez

A véradás helyszínei és időpontjai:
TESCO Áruház, Honvéd u. 13. 
Február 1. 09.00-tól 13.30-ig

Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, 
Kossuth u. 17- 19.

Február 8. 09.00-tól 13.00-ig
Szeretettel várunk minden kedves régi és új 

véradót, segíteni akarót!
A véradásra hozza magával a személyi 

igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ kártyáját!
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  A város vezetése és a műszaki szakemberek 2011. 
májusában átgondolták a város fejlesztési koncepci-
óját, melyben első helyen szerepelt a Népliget utca 
– mondta el Demény Zsolt műszaki főelőadó.
  Közel fél év előkészítési munka után, tavaly 
januárban nyújtottak be pályázatot mintegy 
400 millió forint összegre. Májusban kapták 
kézhez a közel 358 millió forint támogatási 
összegről szóló határozatot. Ehhez kellett volna 
10 százalék önkormányzati önerőt mellétenni, 

ám erre az összegre is pályázhatott az önkor-
mányzat az EU Önerőalapból, s annak 2012-re 
eső részét el is nyerték. A közbeszerzési eljárás 
során a nyertes kivitelező helyi vállalkozót is 
foglalkoztat, akik 2012. december elején el is 
kezdték a munkálatokat. A három ütemben 
megvalósuló kivitelezés első fázisában a Millen-
nium utca összekötése történik meg a Népliget 
utcával. Ezen a szakaszon kétirányú közlekedés-
re nyílik lehetőség, ezzel megszűnik a Millennium 

utca zsákutca jellege. A második ütemben a 
Nadányi Zoltán Művelődési Központ melletti 
szakaszon szintén kétirányú közlekedést alakíta-
nak ki, 6,5 méterre szélesítve az úttestet. A 
harmadik ütemben a strand és a Kádár utca 
közötti szakaszt építik át, melynek során a 
Népliget és a Kádár utca kereszteződése 
egymással szembe kerül. 
Valamennyi ütemben parkolók is épülnek, új 
közvilágítással és csapadékvíz elvezetéssel.
A munkálatok befejezése idén május közepére 
várható.                 

Dr. Muraközi Zoltán, az újfalui kórház főigazga-
tója elmondta: a projekt keretében 126 ezer 
eurót nyertek meg, melyből mintegy 69 ezer 
euró a vezető partneré - az élesdieké - , míg 56 
ezer euró a projektpartneré lett. A partiumi 
kórházból 120 dolgozó, az újfaluiból 350 
dolgozó vett részt a közel egy évig futó projekt-
ben. Nyolc tudományos ülést tartottak, fele-fele 
arányban egymás intézményében, de még 
30-30 fő részvételével magyar és román 
nyelvtanfolyamokat is tartottak 20 héten át. A 
pályázatból infrastrukturális fejlesztésekre is 
jutott: az élesdiek 16 számítógéppel gazda-
godtak, míg az újfaluiak egy laptopot, kivetítőt, 
projektort, és egy sürgősségi eseteket élethűen 
szimuláló, számítógéppel összekötött AMBU 

babát is vásároltak. - 
Végső soron erősödtek a 
kapcsolatok a két 
kórház között, az igazi 
eredmény pedig az, 
hogy emberileg közel 
kerültünk egymáshoz. Az 
őszinte, baráti kapcsola-
tok azt vetítik előre, 
hogy a jövőben is 
megtaláljuk egymást – 
összegzett a főigazgató.
Létai Zoltán, Élesd 
alpolgármestere, szintén 
azt emelte ki, hogy 

nemcsak anyagilag, szakmailag nyertek a közös 
pályázattal, hanem olyan emberi kapcsolatok 
szövődtek, amelyek a jövőben hasznukra 
válnak. 
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő 
emlékeztetett arra, hogy a határon átnyúló 
együttműködések elindítója és élharcosa a 
fiatalon elhunyt Pálfi István európai parlamenti 
képviselő volt. Berettyóújfalu az európai uniós 
pályázatoknak köszönhetően látványosan 
fejlődik, ez érezhető a strand fogalmán, ahol 
több a román rendszámú gépkocsi, mint a 
magyar. Legutóbb Fugyivásárhellyel közös 
pályázatuk nyert, hamarosan pedig elkezdőd-
het a Nagyvárad és Berettyóújfalui közötti 
kerékpárút építése. 

Muraközi István polgármester örömét fejezte ki 
amiatt, hogy a Városháza díszterme adhat 
otthont a projektzárónak – jóllehet, a kórház 
július 4-e óta az állam fenntartásába került. 

Berettyóújfalu élen jár abban, hogy a határ 
túloldalán lévő településekkel élő kapcsolatot 
tart fenn. Margitta testvérváros, Nagyváraddal 
pedig 12 éve közösen rendezik meg a Magyar 
Kultúra Hete eseményeit. A mostani Élesddel 
közös projekt pedig a szakmai eredményessé-
gen túl emberi kapcsolatok kiépítését hozta el a 
két kórház között.
Ioan Todoka, az Élesdi Városi Kórház főigazga-
tója azon meggyőződésének adott hangot, 
miszerint a projekt befejezése ellenére is folyta-
tódik a két kórház közötti együttműködés.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella    
     

Lezárult az Élesdi Kórházzal közös projekt Berettyóújfaluban

Megkezdődtek a Népliget utca építési munkálatai

A berettyóújfalui Városháza dísztermében tartották annak a projektnek a záró rendezvényét, melyet a Gróf  Tisza István Kórház és az Élesdi Városi Kórház 
közösen nyert meg az összefogás és a határon átívelő együttműködés az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása érdekében.

   A világhírű magyar zeneszerző, Kodály Zoltán 
születésének 130. évfordulója alkalmából a 
Magyar Művelődési Céh kérte fel Kurucz Imre 
berettyóújfalui szobrászművészt az arcképes 
dombormű elkészítésére. A művész örömmel tett 
eleget a megtisztelő felkérésnek, hiszen ez már a 
negyedik emléktáblája, amely az egyetem belső 
udvarának falait díszíti. (Korábban Kazinczy, Liszt és 
Trianon-emléktáblák kerültek oda műhelyéből.)
  Lászlóffy Zsolt a Kodály által mondottak – a zene 
mindenkié – szellemében idézte fel ma is élő nagyma-
mája visszaemlékezését. 1942-ben Kodály-évet 
rendeztek a történelmi Magyarországon, akkor 
avatták Kodályt Kolozsváron díszpolgárrá. Útközben 
a zeneszerző megállt Nagyváradon, s vezényelni 
kezdte az egyesített összkart. Az akkor 16 éves 

nagymama pedig ma is büszkén emlegeti, 
hogy énekelhetett a zeneszerző dirigálásá-
val.
    Az ünnepségen jelenlévő Tőkés László 
európai parlamenti képviselő köszönetet 
mondott az egyetemi tanszéknek, amiért 
méltóképpen állította össze reprezenta-
tív eseménysorozatát az évforduló 
kapcsán. Aztán eszébe jutott Juhász 
Gyula, aki annak idején azt kérdezte: lesz-e még 
magyar dal Váradon? Lesz, amíg van hordozója a 
magyar daloknak – adta meg a választ Tőkés 
László. – Az értékteremtő és értékhordozó 
magyarságot éltetjük s visszük tovább. Ékes példá-
ja ennek egyházépítő tevékenységünk és az 
egyetemalapításunk – fogalmazott Tőkés László, 

majd az egyetem énekkara Berkesi Sándor 
Liszt-díjas karnagy vezényletével elénekelte a 
Serkenj fel! című dalt.   Az emléktáblánál koszorút 
helyezett el az egyetem vezetősége, Tőkés László, 
valamint Berettyóújfalu önkormányzata nevében 
Nagy László képviselő és Kolozsvári István, a város 
kulturális menedzsere. 

Újabb dombormű Nagyváradon Kurucz Imrétől
Nagyjainkra emlékezni szükségszerű. E szavakkal kezdte avató beszédét Lászlóffy Zsolt 
egyetemi tanár, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem udvarán elhelyezett Kodály-em-
léktábla leleplezése előtt.

ÉVFORDULÓ 
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A már hagyománnyá vált évzáró 
közgyűlését tartotta a Bihari Népmű-
vészeti Egyesület 2012. december 
14-én a Bella Costa étteremben.
Török Istvánné elnök ismertette a 
2012-es év eseményeit kiemelkedő 
rendezvényeit.
A számos szép siker közül kiemelte a 
tagság létszámának folyamatos 
növekedését, amely jelenleg 176, 
aktivitásukat a hagyományok éltetésé-
ben, a tárgyi kultúra átörökítésében, 
amely a folyamatos zsűriztetés, kiállítá-
sokon, vásárokon való részvételt 
jelentette.
Beszámolt a sikerrel zárult „Hagyo-
mányos mesterségek újjáélesztése” 
pályázatról, ahol a kistérségből 60 fő tanulha-
tott 4 féle mesterséget, segítve ezzel megélhe-
tésüket.
Legfontosabb célként említette a mesterek 

tudásának átadását a fiataloknak, gyerekeknek 
ezt a most folyó Tüzet - viszek pályázat megvaló-
sításával, játszók, bemutatók tartásával érik el. 
Példaként említette a Szatmári családot, akik 

vesszőfonással foglalkoznak, míves 
munkájukat, amit fiuk is megtanulta, 
és Ifj. Szatmári Ferenc 2012-ben a 
Népművészet Ifjú Mestere címet 
kapta. Terveikről is beszélt, hiszen a 
Bihari Népművészeti Egyesület 
2013-ban ünnepli 20. évfordulóját.
Szeretnék megvalósítani a „Négy 
égtáj - Négy évszak” című vándorki-
állításukat, a „Kitesszük a szűrét” 
országos pályázatot, a Város napi 
rendezvényekhez kapcsolódó 
kézműves - gasztronómiai napokat, 
kiadványt megjelentetni.
Az egyesület tagjait Dr. Vitányi 
István országgyűlési képviselő, 
Muraközi István polgármester 

köszöntötte, majd Gyönyörű Zsigmond énekmon-
dó műsora után  beszélgetés, vacsora, szórako-
zás következett.

Török Istvánné

Évzáró közgyűlést tartott a Bihari Népművészeti Egyesület

Advent varázslata a 
Hunyadiban

A Hunyadi Mátyás Tagiskolában a karácsonyt 
megelőző 4 héten át színes programokkal 
tesszük még izgalmasabbá és sejtelmesebbé az 
ünnepi készülődést.

Hiszen ahogy Kovács-Győri Zsuzsa tiszteletes 
asszony is mondta: „a várakozás sokkal 
izgalmasabb, mint a beteljesülés.” Itt most 
minden a karácsony és az advent jegyében 
történt. Minden nap volt közös éneklés, építet-
tünk betlehemi jászolt és minden héten meggyúj-
tottuk az adventi koszorú következő gyertyáját, 
amit még színesebbé tettek a tiszteletes házas-
pár gyönyörű gondolatai. Luca napján minden 

osztály bemutatott egy karácsonyi vagy ahhoz 
kapcsolódó szokást, folyamatosan sütöttük a 
mézes kalácsokat, sportversenyeket rendeztünk 
ezekbe is belecsempészve az ünnepi hangulatot. 
December 20-án meghitt karácsonyi ünnepség 
keretében engedtük a gyerekeket a téli szünetre.
Azt gondoljuk, hogy az ünneplés nem a drága 
ajándékoktól lesz meghitt. A karácsony Jézus 
születéséről, egymás szeretetéről szól, és ha a 
családokhoz sikerül egy-egy mozzanatot 
eljuttatnunk ezekből a programokból, akkor 
mindez nem volt hiábavaló.
Programjainkról részletes képes beszámolót 
láthatnak a www.hunyadi4.extra.hu honlapun-
kon.

A Hunyadi Mátyás Tagiskola nevelőtestülete

 
 

Betlehemet állított a Bihari Népművészeti 
Egyesület Rácz Sándor és családja segítségével.

Karácsonyi vásár volt a Nadányi Zoltán Művelődési Központban és a Szent István téren

Új műsor a Berettyó Tv-ben minden 
páros héten kedden 18.00 órától

Fotók: Kocsis Attila
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Szívet melengető műsor-
ral keltettek igazi 
karácsonyi hangulatot a 
Rákóczi Tagóvoda gyer-
mekei Szénási Tiborné és 
Bagdi Margit vezetésé-
vel, illetve a Váncsodi 
Mesevilág Tagóvoda 
gyermekei Gulyásné 
Kardos Dóra és Ökrösi 
Gyuláné irányításával. 
Előbbiek verseket, da-
lokat adtak elő árnyjátékkal, utóbbiak betlehemes játékot mutattak be a 
már hagyományos félévi értekezleten. A kedves műsorok után Szalay 
Csaba Váncsod polgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd Török 
Istvánné intézményvezető rövid értekezlete következett. A karácsonyváró 
összejövetel a finom kalácsok, illatos teák fogyasztásával, beszélgetéssel 
zárult.

 

 MOZAIK 7

Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági 
Kara országos levelezős közgazdaságtan 
versenyt hirdetett középiskolás diákok számára. 
Háromfős csapatok jelentkezését várták a 4 

levelezős fordulóból álló versenyre. Iskolánk 
közgazdasági tagozatáról 3 csapat indult az 
összesen 167 csapatot regisztráló vetélkedőn. A 
12. E osztályból a Baranyi Dániel, Erdei Csaba 
és Haraszti Patrik alkotta „Agymenők” az 
országos döntőt jelentő élő fordulóig menetel-
tek, amely december 15-én került megrende-
zésre az egyetemen.
A döntőbe jutott 5 csapat feladata egy vállal-
kozás megalapítása és ennek prezentálása volt. 
A fiúk végül a 3. helyezést és az ezzel járó 
értékes ajándékokat hozták el Budapestről, de 
emellett sok-sok élményt és tapasztalatot is 
nyertek. Gratulálunk sikerükhöz és eredményes 
érettségit, illetve továbbtanulást kívánunk nekik.

Mihucz Sándorné

Lezárult a „Referencia munka a Vass Jenő 
Óvoda és Bölcsőde Székhely Óvodájában” 
című TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0017 számú 
pályázat.
A pályázat megvalósítása 2012.03.01. és 
2012.10.31. között történt. Az elnyert összeg 
2.983.140 Ft, amelyből továbbképzések 
valósultak meg, tárgyaló bútorok, fénymásoló, 
fényképezőgép vásárlása történt. A pályázati 
munka megvalósítása a nevelőtestület szerve-
zetfejlesztését is segítette, a műhelymunkák 
kiváló alkalmak voltak az együttműködésre.
Reméljük, a referencia intézményi munkánkat, 
jó gyakorlatainak minél több óvoda ismerheti 
meg.             Török Istvánné projektmenedzser 

Aranyosok országos döntőben

Féléves értekezlet 
az óvodában  

(x)

BERETTYÓÚJFALU
Január 18. (péntek)
15.00 A közösségi művelődés – a nemzet megmaradása. Fórum
Résztvevők: Angyal László a Népművelők Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének 
elnöke, Dr. Fleisz János egyetemi tanár, Mons. Fodor József vikárius, 
Dr. Szabadi István levéltárigazgató, Kolozsvári István néprajzos
A beszélgetést vezeti: Porkoláb Lajos, a Megyei Népfőiskolai Egyesület elnöke
Helyszín: Bihari Múzeum előadóterme
17.00 A Marosvásárhelyi Fotóklub kiállításának megnyitója
Megnyitja: Dr. Kiss Kálmán, helyszín: Bella Costa Étterem
Január 21. (hétfő)
14.00 Művelődni kicsit másképpen
Helyszín: Sinka István Városi Könyvtár
Január 22. (kedd)
14.00 Az Aranytulipán. Benedek Elek meséje.
Előadja: a nagyváradi Matyi Műhely Bábszínház társulata
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagyterme
15.00 Ady, a korai Rilke és az „istenes vers” – Dr. Takács Miklós egyetemi 
adjunktus könyvbemutatóval egybekötött előadása
Helyszín: Sinka István Városi Könyvtár
17.30 Csató Töhötöm nagyváradi festőművész kiállításának megnyitója 
Köszöntőt mond: Kolozsvári István kulturális menedzser
Megnyitja: Holló Barna grafikusművész
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ – Bihar Vármegye Képgaléria 
19.00 Ünnepi díszelőadás
Köszöntőt mond: Muraközi István polgármester
Mikszáth Kálmán különös házassága. Görgey Gábor színjátéka két részben.
Az MM Pódium szervezésében előadják a Szigligeti Színház művészei
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagyterme
Január 24. (csütörtök)
16.30 „Alkotni jó” – az Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
tanárainak kiállításmegnyitója.
Köszöntőt mond és a kiállítást megnyitja: Muraközi István polgármester
Helyszín: Bihari Múzeum időszaki kiállítóterme
Január 25. (péntek)
17.00 „Aranyjegy hangjegyekből” - a 45 éves Ifjúsági Fúvószenekar  
krónikájának bemutatója. Köszöntőt mond: Muraközi István polgármester
A kötetet bemutatja: Gyuláné Kathi Ilona szerző és Harasztosi Csaba
Helyszín: a Járási Hivatal Fráter László-terme

NAGYVÁRAD 
Január 19. (szombat) - Helyi idő szerint
17.00 Filmvetítés: „Erdély nyugati ablakában” – Nagyváradról és 
Bihar megyéről szóló dokumentumfilm 
Helyszín: Partiumi Keresztény Egyetem díszterme
Szervező: Varadinum Film Alapítvány
Január 21. (hétfő)
17.00 A közösségi művelődés – a nemzet megmaradása. Fórum
Vitaindítót tart: Dr. Pomogáts Béla irodalomtörténész
A beszélgetést vezeti: Porkoláb Lajos, a Megyei Népfőiskolai Egyesület elnöke
18.00 Kiáltás Istenhez. Meleg Vilmos színművész József Attila-estje
Helyszín: Ady Endre Líceum díszterme
Január 23. (szerda)
17.00 „Biharban alkotunk” – A Bihari Népművészeti Egyesület jubileumi  
kiállításának megnyitója
Köszöntőt mond és a kiállítást megnyitja: Pálfi Anikó hivatalvezető, 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala
Közreműködik: Szederinda Énekegyüttes, Rákász Citerazenekar
Helyszín: Tibor Ernő Galéria
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A húsz hónapon át zajló program résztvevői – 
húsz családsegítő, szociális munkás – először 

képzésen vettek részt, majd 20 bihari települé-
sen azokat keresték fel, akik adósságcsapdába 
kerültek. A kutatás eredményét Dr. Béres Csaba 
egy kiadványban foglalta össze. Kiderült: a 
legnagyobb gond a munkanélküliség, ennek 
következtében az alacsony jövedelem, az 
elszegényedés, ami aztán a családok eladóso-
dásához vezet. A családsegítők életvezetési 
tanácsokat adtak az adósságspirálba került 
érintetteknek. Segíteni azonban csak azokon 
lehet, akik maguk is akarják sorsuk jobbra 
fordítását, és hajlandók is ezért tenni – hangzott 
el. A több, mint 200 felkeresett családnak 

tanácsokat adtak a költségek lefaragásához, 
illetve segítettek az elmaradott közüzemi 
számlák részletfizetési kérelmének kitöltésében, 
a szolgáltatókkal való kapcsolatfelvételben.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

December 12-én szerdán este 8 óra után a templomhajó feletti nádvakolat 
mennyezet felirati mezője mellett mintegy 2 nm felületen leszakadt és a presbi-
teri padokra zuhant.
   A káresemény után a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöki hivatalá-
nak műemléki tanácsosa vezetésével helyszíni szemlét tartottunk, melyen 
megállapításra került, hogy a Református Templom emberi tartózkodásra 
biztonsággal nem alkalmas, benne további intézkedésig Istentisztelet nem 
tartható. A kárese-
ményt megtekintet-
ték a polgármesteri 
hivatal építészi 
irodájának szakem-
berei is.
  Vasárnapi Istentisz-
teleteink 9 órakor a 
Wesselényi utcai 
Imaházban és 10 
órakor a Kálvin téri 
Gyülekezeti Terem-
ben vannak. Egyéb 
alkalmainkat a 
megszokott rend 
szerint tartjuk. 

Áldáskívánással: A Berettyóújfalui Református Egyházközség.

 

Az EBCL annyira népszerű, hogy múlt év őszén 
egy európai uniós projektnek köszönhetően 

bekapcsolódik három szlovákiai és két romániai 
oktatási intézmény is. A projektnyitó Hajdúszo-
boszlón volt, ahol a felvidéki és erdélyi partner-
iskolák mutatkoztak be, majd a berettyóújfalui 
középiskolában a helyszínen ismerkedtek meg 
az ott folyó képzéssel. Mihucz Sándorné 
előadásából kiderült: az Egységes Európai 
Gazdasági Oklevél tulajdonosa az európai 
üzleti és vállalkozási szférában szükséges 
jártassággal rendelkezik, hiszen a megszerzett 
tudás munkaerő-piaci esélyt teremt, illetve az 
oklevél felvértez az EU-ban támasztott követel-
ményeknek megfelelő gazdasági tudással. Az 

Aranyban évente két 32 órás tanfolyamot 
szerveznek, mely ingyenes az abban részt 
vevőknek, azonban a vizsgadíjat – 69 eurót – , 
valamint a tankönyvet – 3700 Ft-ot - meg kell 
fizetni. A nyolc héten át tartó tanfolyam 120 
órás írásbeli vizsgával zárul. Eddig 95 diák tett 
sikeres vizsgát – hangzott el.  

       Kép és szöveg: Nyírő Gizella

 Adósságkezelési tanácsokkal segítettek

 

Európai diploma az Aranyból!
Az Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola még 2006-ban 
csatlakozott ahhoz a bécsi székhelyű vizsgaközponthoz, mely Egységes Európai Gazdasági Oklevél – 
EBCL -megszerzését teszi lehetővé – tudtuk meg Mihucz Sándorné tanárnőtől, projektmenedzsertől, aki 
a kezdetek óta részt vesz a kurzusok lebonyolításában.

Karácsony és újév között volt a projektzárója annak a pályázatnak, melyet a Bihar Fejlődéséért Egyesület 
nyert. A tájékoztatón a programban résztvevőkön kívül jelen volt Gyula Ferencné szakmai vezető, Szilágyi 
Péter egyesületi elnök, Dr. Béres Csaba szociológus és Bánfalvi Győző projektmenedzser.

Leszakadt a nádvakolat a 
református templomban
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Januártól a négy hónaposnál idősebb kutyát csak egyedi azonosítóval, 
úgynevezett elektronikus transzponderrel ellátva lehet tartani. Az új 
rendszer nagy segítséget jelenthet az elveszett állatok családjukhoz 
történő visszajuttatásában, és megkönnyíti az állatkínzások felderítését, 
bizonyítását.

Kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010. kormányrendelet módosított rendelkezései alapján 2013. 
januárjától a négy hónaposnál idősebb kutyát csak egyedi azonosítóval, 
úgynevezett elektronikus transzponderrel ellátva lehet tartani.

A jogszabály előírja, hogy a magán állatorvos az eb vizsgálata, kezelése 
előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-e. A 
transzponderrel való megjelölés, vagy az ivartalanítás megtörténtét az 
azt elvégző magán állatorvos az oltási könyv, vagy a kisállat-útlevél 
megfelelő rovatának kitöltésével, aláírásával és bélyegzőjével igazolja.
Az eb transzponderrel történő megjelölését követő nyolc napon belül a 
beavatkozást végző magán állatorvos köteles az állat adatait a 
transzponderrel megjelölt ebek adatait nyilvántartó országos elektronikus 
adatbázisban regisztrálni.
Akiken már van, azokat is regisztrálni kell
A transzponderrel korábban megjelölt, az adatbázisban nem szereplő eb 
adatait az állat tartója köteles volt 2012. december 31. napjáig a magán 
állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A rendelkezés tehát 
úgymond visszamenőleges hatállyal is él, hiszen azoknak az állattartóknak 
is fel kellett keresni az állatorvost, akik ugyan korábban már ellátták 
egyedi azonosítóval kedvencüket, de azt még nem vették nyilvántartásba.

Az adatbázisba történő regisztrációs díj befizetését követően az állattar-
tó köteles minden adatváltozást bejelenteni, mely azonban díjfizetési 
kötelezettséggel már nem jár. Köteles a gazda jelenteni, ha az állat 
tulajdonosa megváltozik, ha a tartási hely megváltozik, illetve azt is, ha az 
állat elpusztul.
A jegyző és az állatorvos jelenti
Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható 
2013. január első napjától. Ennek a szabálynak a betartását a jegyző, és 
a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb 
transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magán állatorvos köteles 
jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé.
Amennyiben valaki a jövőben valamilyen szervezettől (menhely, állatvé-
delmi szervezet) fog kutyát örökbe fogadni, annak a transzponder költsé-
gével is számolnia kell, mivel azt a jogszabály szerint az örökbefogadó-
nak kell megfizetnie.
Az új szabályozásnak azonban nagy előnye, hogy az egyedi azonosítás 
nagy segítséget jelenthet az elveszett állatok családjukhoz történő vissza-
juttatásában, illetve nagy haszna, hogy megkönnyíti majd a most már 
bűncselekménynek minősülő állatkínzások felderítését és bizonyítását.
Pótolták a hiányosságot
Korábban a kormányrendelet a chipezés mellé nem írt elő semmilyen 
regisztrációs kötelezettséget, vagyis hiába volt chip a kutyában, nem volt 
összesített nyilvántartás, ezt a hiányosságot azóta pótolták. Ezért a 
kutyatulajdonosoknak kötelező a chippel megjelölt kutyát regisztrálni a 
Magyar Állatorvosi Kamara adatbázisába, ezzel egységes "ebkataszter" 
jön létre a tervezet szerint.

Berettyóújfalu, 2013. január 3.

JANUÁRTÓL KÖTELEZŐ A KUTYÁK EGYEDI, MIKROCHIPES MEGJELÖLÉSE 

A Bihari Hírlap februári lapzártája: 
2013. január 31. csütörtök



 

Hivatásom az életem
Stílusosan berendezett iroda, finom kávé és egy határozott kézszorítás 
fogad, miközben rögtön a tárgyra térünk. Érzem, itt minden percnek súlya 
van, nincs idő a mellébeszélésre, lazaságra. Kari Irén már csak ilyen: 
határozott, és mint a beszélgetés végére kiderült, mégis végtelenül 
empatikus. Nélkülözhetetlen személyiségjegyek egy olyan kényes és 
érzékeny területen, amely minden ember életében elkerülhetetlen: a tisztes 
befejezés, az elmúlás, a halál. Először a cég arculatváltásáról faggatom, 
egy „személyre szabott” barchobával: mi a világegyetem egyik legtartó-
sabb féme? Az igazgató mosolyogva vette a lapot és elmondta: - „Minde-
nekelőtt azért volt szükséges új nevet és logót választani, hogy megkülön-
böztethetőek és mégis könnyen felismerhetőek legyünk, mert a verseny 
egyre erősebb a temetkezési piacon.” Az arculattervezés ugyanakkor csak 
így leírva tűnik egyszerűnek. Hosszú és grádicsos folyamat volt. Nehéz volt 
az igazgató hitvallásának és a szakma elvárásának 
megfelelni! Megjeleníteni a vállalatot az emberek 
tudatában úgy, hogy kiderüljön: ez a temetkezési 
szolgáltatást végző cég, nem csupán egy a sok közül a 
megyében, hanem a CÉG. Ahol a szolgálaton van a 
hangsúly! –„Ez nem egy magánvállalkozás, ahol 
kizárólag a profitszerzés a végső cél. Ez a vállalat 57 
önkormányzat tulajdona, egy olyan szolgáltatási 
területen, ahol nap, mint nap meg kell nyerni az emberek 
bizalmát, mert sajnos nagyon sok negatív tapasztalat éri 
őket más, tisztességtelenül viselkedő temetkezési 
vállalkozások miatt.” Sok ötletet vetettek el, (mert nem 
egy külsős marketingcég, hanem az általa kiválasztott 
munkatársai segítették az arculattervezésben) míg végül 
az egyik barátja, „lelkitársa” javaslatának köszönhető-
en „beugrott” az igazi név, a Platinum. Debrecenben, 
2012. november 9-én megtartott tulajdonosi közgyűlé-
sen Kari Irént a közgyűlés jelenlévő tulajdonosi köre 
egyhangúlag, ellenszavazat nélkül ismételten öt évre, 
2017-ig megbízta a Platinum Hajdú-Bihar megyei 
Temetkezési Vállalat vezetésével. –„2007. november 
14-én választott meg a tulajdonosi közgyűlés először 
igazgatónak, az előző kilenc évem munkáját is elismer-
ve, hiszen én előtte Berettyóújfaluban dolgoztam területi 
vezetőként. Ha visszagondolok arra, hogy mennyire 
meghatott ez az akkori és a most megszavazott bizalom, 
ugyanakkor mennyire próbára is tett, mekkora nagy 
kihívást jelentett nekem, ennek az elvárásnak megfelelni, 
hát néha magam is elcsodálkozom ezen, hogy bírtam 
ki… Egy amortizálódott, korszerűtlen eszközpark 
fogadott, motiválatlan és fásult munkatársak vettek 
körül, az egész temetőfenntartás, üzemeltetés a kora 
nyolcvanas évek stílusjegyeit hordozta magán.” 
Mondhatnám azt is, hogy igazi „férfimunka”volt – nézett 
rám mosolyogva, majd hozzátette: - „Húsz éves lemara-
dást kellett nekem öt év alatt bepótolni, és ezt csak úgy 
tudtam elérni, hogy rátettem az életemet. Nem bántam 
meg, mert nekem ez a hivatás az életem. A megyében 
20 településen temetőt, 5 településen ravatalozót 
üzemeltetünk. Sokan nem is tudják, - ezért is nagyon 
megtévesztő és tisztességtelen néhány hirdetés - hogy a 
temetés költsége nem csak abból tevődik össze, hogy 
kifizetem a sírhely, a koporsó vagy urna és a kellékek 
árát. A kegyelet gyakorlás feltételéhez tartozik a 
sírkertek útjainak, a ravatalozók karbantartása, a 
szemétlerakók, a kutak kifogástalan állapota. Öt évvel 
ezelőtt volt bizony volt olyan temető, amely a gaztól 
megközelíthetetlen volt. Ma, soha nem látott rend van a 
szolgáltatási területünkön és ezt nem csak én mondom, 

hanem a temetők látogatói. Ez persze csak pusztába kiáltott szó lenne, - 
hangsúlyozta Kari Irén - ha csak én gondolnám így. Szerencsére az elmúlt 
öt évben – és erre vagyok a legbüszkébb – a kollégáim gondolkodásmód-
ja is megváltozott. Ma már mindenki azt vallja, ami nekem meggyőződé-
sem: a halállal való találkozás komoly és elkerülhetetlen dolog. Nem 
mindegy azonban, hogy ez a folyamat, hogyan zajlik le az ember 
életében. Munkám során megtanultam: az esetek mögött mindig sorsok, 
családok, életutak vannak! Két szempontot mindig figyelembe kell venni: 
az emberi méltóságot és szeretetet. Ezért is utasítjuk el munkatársaimmal 
együtt a gátlástalan nyerészkedést és az ügyfelek félretájékoztatását, 
mert ez nem méltó a tevékenységünkhöz, nem méltó a hivatásunkhoz, 
amely bármilyen furcsa is így kimondani: a mi életünk.” 
                                                                   / Kerekes Sándor újságíró/
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Bár a médiában folyamatosan olvashatunk arról, hogy milyen kevés női vezető van a magyar közéletben, vállalkozásokban, 
és ez mennyire nincs összhangban a nyugat-európai gyakorlattal, mégis hajlamosak vagyunk meglepődni. Ha egy sikeres 
vállalatról kiderül, hogy nő a vezetője, akkor jelentőségteljesen összesúgnak a férfikollégák, rácsodálkozásuk miatt még 
egy-két elragadtatott kijelentésre is vetemednek. Hát, ő alaposan rászolgált erre a „zavarodottságra”! Egy olyan embert 
próbáló területen bizonyított, amely sok férfi szemében is nagy kihívás lenne. Vajon mi a titka? A Platinum Hajdú-Bihar 
megyei Temetkezési Vállalat vezetőjével, Kari Irénnel beszélgettem, abból az alkalomból, hogy a közelmúltban, öt évre 
ismételten megbízták a cég vezetésével.



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 %
86. Bihar-Express Kft. (Kossuth u.) 
      alkatrészekre                                      5 %

Berettyóújfalu Kártya elfogadóhelyek
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     Születtek
November
26. Almási Lujza Róza 
      (Almási Csaba – Dr. Balogh Ágnes)
27. Pap Zselyke Sára 
      (Papp Zoltán – Kovács Renáta)
29. Magyar Levente 
      (Magyar András – Daróczi Anikó)
December   
 4. Juhász Bella Rebeka 
     (Juhász József – Nagy Mária) 
11. Nagy Ádám András 
     (Nagy Gábor – Zsiga Angéla)
      Házasságot kötöttek
December 
28. Sándor Péter – Lisztes Éva Andrea
2013. Január 
2. Barta Zoltán – Kucián Réka Margit

      Elhunytak
November
16. Máténé Barna Erika Zsuzsanna (1964)
28. Magyar Sándorné Tikász Ilona Julianna (1934)
30. Kapusi Józsefné Monoszi Ilona (1932)
30. Czirják Imréné Szabó Piroska (1931)
December    
3. Török Gyula (1948)
5. Somogyi Endre (1954)
6. Nagy Sándorné Daróczi Irén (1927)
7. Szűcs Károlyné Szabó Erzsébet (1945)
8. Pásztor Imre (1928)
8. Fülöp Miklós Ernő (1949)
9. Máté Endre (1927)
9. Csoma Pál (1939)
11. Karácsony Sándorné Barna Zsuzsánna Sára (1923)
11. Lovas Lászlóné Czehe Olivia (1915)
13. Pozsgai Ferenc (1970)                  
14. Nagy Imre (1944)
15. Horgosi Andrásné Hajzer Mária (1926),  
22. Szabó Józsefné Nagy Irma (1954)
22. Boros Béláné Popic Piroska (1932)
24. Erdei Imréné Kerezsi Erzsébet (1929)
30. Makovinyi Dezsőné Duró Róza (1930)
30. Nagy Károly (1930)
2013. január 
1. Elek Sándorné Karacs Ildikó (1959)

 

Január:
• 17-én 16.00 Tanácskozó terem 
             Méhész klub
• 22-én 17.30 a Bihar Vármegye Képgalériában 
             Csató Töhötöm 
nagyváradi festőművész kiállításának megnyitója 
A kiállítás megtekinthető: február 11-ig,
munkanapokon 9.00-tól 17.00-ig.
• 24-én 16.30 Nagyterem 
             Méhész közgyűlés

Február:
• 9-10-én Nagyterem
               Galambkiállítás
A kiállítás megtekinthető: 9-én szombaton, 
8-17 óra, 10-én vasárnap 8- 13 óra között.
• 14-én 19 óra Nagyterem 
               Operettgála

• 15-én 20 óra Nagyterem 

               KÁRPÁTIA koncert
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havonta megjelenő közéleti magazinja
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2012. október 20-án a Morotva egyesület által 
szervezett ifjúsági napok lövészversenyén
vettek részt a Bessenyei György Szakközépisko-
la rendvédelmi tagozatos diákjai.
A lövészetre az Arany János Gimnázium, és 
néhány berettyóújfalui általános iskola tanulói 
neveztek.
A bessenyeisek felkészítője Hudák Attila, aki 
immár nyolc éve oktatja a rendvédelmieknek
a lövészetet, elmondta, hogy ezen a versenyen 
a lányok jobb eredményeket értek el, mint a 

fiúk. Az első helyen Hegedűs Zsófia végzett, 
második az Arany János gimnázium tanulója 
Mezei Elizabet lett, a harmadik helyen Szabó 
Vivien végzett.
A fiúk közül első Orosz Krisztián, második Veress 
János, harmadik Tamási Sándor lett.
Mindhárman a rendvédelmi szak tanulói.
Ez a lövészverseny mintegy előfutama volt a 
Debrecenben meghirdetett az MDSZ, ( Magyar 
Diáksport Szövetség) és az MSSZ (Magyar 
Sportlövő Szövetség) által szervezett Sportlövő 
Diákolimpia megyei szintű versenyének, amelyet 
november 8-án tartottak, a Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola pincelőterén.
A kvalifikáció jól sikerült, 25 egyéni jelentkező-
vel valamint az ezekből, a nevekből összeállított 
3 fős csapatokkal, melyeket Hudák Attila 
felkészítő oktató állított össze, adták le a 
nevezést Pető Lászlónak, a verseny levezetőjé-
nek.
Hat középiskola, valamint, öt általános iskola 

diákjai indultak a versenyen, a középiskolás 
lányok egyéniben 15, a fiúk 23 fővel neveztek.
Nagy Zsanett, a Bessenyei György Szakközép-
iskola tanulója, egyéniben  második lett, a fiúk 
közül a legjobb helyen Farkas Márkó  ötödik 
helyen végzett.
A csapatversenyekben a lányok az első helyen 
(Hegedűs Zsófia, Nagy Zsanett, és Balogh Mónika) 
végeztek, a fiúk  második helyezést 
(Varga Áron, Farkas Márkó, Kocsis Ádám.) értek el.
Ennek a versenynek az egyéni kategória első 
három helyezettje jutott tovább az Országos 
döntőbe, melyet Szerencsen rendeztek.
Hudák Attila örömmel mondta el, hogy a 
Bessenyei György szakközépiskola tanulója 
Nagy Zsanett bejutott az Országos Sportlövő 
Diákolimpia döntőjébe.
A döntő versenybe jutott még az Arany János 
gimnázium tanulója Mezei Elizabet, aki szintén 
Hudák Attilához járt lövész oktatásra, és most is 
részt vesz ifjúsági versenyeken.

Jól lőnek a Bessenyeisek

A 2012.12. 7-8-án megrendezett  veszprémi 
Padányi   Kupa  az év   Sportmászó Magyar 
Kupa verseny sorozatának záró versenye volt.  
Városunk mászó sportját a Szirt Sport Egyesület 
tagjai képviselték. A mini korosztályos Fráter 
Iván a Széchenyi István Tagiskola tanulója 
nehézségi kategóriában a harmadik-, gyorsa-
sági kategóriában pedig a negyedik helyezést 
érte el. A magyar kupa nehézségi kategóriáján 
ezüstérmes, gyorsaságin pedig a negyedik lett. 
Az  Ifi/A korosztályos  Szabó Dóra  a Tóth 
Árpád Gimnázium tanulója a versenyen nehéz-
ségi-, és  gyorsasági kategóriában egyaránt  
ezüstérmet szerzett, s a Magyar Kupát nehézsé-
gi kategóriában bronzéremmel, a gyorsasági 
kategóriában negyedik helyezéssel zárta. A 
serdülő korosztály  boulder   kategóriájában    
Orosz Máté a József Attila Általános Iskola 
tanulója a Magyar Kupa ötödik helyezését 
szerezte meg. Kitűnően szerepelt a magyar 
kupában Erdei Vanda a Széchenyi István 
Tagiskola tanulója is, aki gyermek korosztály-
ban a szolnoki versenyről nehézségi ezüstérem-
mel,  a kistelki boulder versenyről pedig bronz-
éremmel térhetett haza. A szolnoki RISZI Kupán 

Dózsa Zoltán az Arany 
János Gimnázium tanu-
lója bronz éremmel 
kerülhetett az ország 
legjobbjai közé. A fenti 
eredmények azért is 
megkülönböztetett fi-
gyelemre méltóak mivel 
a Szirt SE által a 
Széchenyi István Tagis-
kolában épített és 
működtetett sportmászó 
fal országos szinten a 
legkisebb fal felületű.  
Az edzések, sziklamá-
szó túrák, edzőtáborok s a magyar kupa 
sorozaton való versenyeztetés szülők által 
támogatottak, ill. önköltségesek. A napközis 
foglalkozásokhoz  kapcsolódó  DSK  edzéseket 
tíz-tíz lelkes elsős és második osztályos tanuló is 
látogatja, s felsőbb évfolyamos tanulók is segítik 
őket az első lépésekben.  A természetközeli 
sportágak a Széchenyi István Tagiskola környe-
zettudatos szemléletformáló ökoiskola 
programjában kiemelt helyen szerepelnek. E 

programok népszerűek, 2012-ben az egyhetes 
hejcei mászó tábor mellett több mint tíz gyalo-
gos -, kerékpáros-, és sziklamászó túrát szervez-
tek a Bihari Síkon, a Bihar-, Mátra-, és Zempléni 
hegység tájain, továbbá nyolc alkalommal 
képviselték városunkat és megyénket országos 
sportmászó versenyeken. A programok és 
edzések szakmai vezetője Szarka István 
földrajz-testnevelés szakos tanár, sportmászó 
edző.

Berettyóújfalui sportmászók 
sikere Veszprémben

Július: Debrecen Pláza bevásárló központ „Pofon parti”, 3 megye 
részvételével, 3 fő 1. helyezés, 1 fő 2. helyezés.
Szeptember: Berekböszörmény „II. Berekkupa Országos Nemzetközi 
Verseny”, szlovák, román és magyar csapatok részvételével, 4 fő 
részvétele: 4 fő 2. helyezés.
A mezőnyből kiemelkedett Sándor Gergő, aki a döntőben az EB 
ötödik helyezettel bokszolt junior korcsoportban, (2:1) pontozással 
kikapott.
November: Debrecen Pláza bevásárlóközpont „Pofon parti”, 6 megye 
részvételével, 5 fő részvételével, 2 fő 1. helyezés, 1 fő 2. helyezés.

 
A BUSE és a volt játékostársak szervezésében Gulyás János Labdarúgó 
Emléktorna megrendezésére kerül sor 2013. február 3-án vasárnap 14 
órától a Kabos Endre Városi Sportcsarnokban. Az öt évvel ezelőtt fiatalon, 
tragikus hirtelenséggel elhunyt focista  egykori csapatainak a részvételé-
vel szeretnénk emlékének adózni. Akik ismerték és kedvelték JANIKÁT, 
látogassanak el a díjmentesen megtekinthető rendezvényre, ahol a 
Biharkeresztes, Komádi, Sárrétudvari, Zsáka, BUSE és a SUZUKI öregfiúk 
csapatai küzdenek meg egymással. A programot gyermek hetesrúgó és 
felnőtt célbarúgó verseny mellett tombolasorsolás is színesíti. A  rendez-
vény lebonyolítási kötségeihez való hozzájárulásokat a bejáratnál 
elhelyezett ún. "Becsületkasszában" helyezhetik el azok, akik ezt szeretnék 
megtenni.                   A szervezők nevében: Erdei László (70-319-0593)

A BMSE ökölvívónak 2. félévi eredményei Emléktorna
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