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 ÖNKORMÁNYZAT 2

   Soron következő ülését április 10-én tartotta a 
képviselő testület. Az ülést mandátumátadás 
előzte meg.
    Mint ismeretes, Boruzs Imre (Jobbik) március 
13-án lemondott képviselői tisztségéről, s a 
kompenzációs lista 3. helyén álló Farkas Zoltánt 
jelölte testületi tagnak a Jobbik Magyarország-
ért Mozgalom. A választási bizottság, melynek 
elnöke Dr. Horváthné Dr. Nagy Ibolya Mária, 
mindent rendben talált, s a mostani ülésen igazol-
ta Farkas Zoltán mandátumát. Farkas Zoltán a 
polgármester és a jelenlévők előtt letette esküjét.
    A továbbiakban 23 napirendi pont megtárgya-
lására került sor. A szokásos rendőrkapitánysági 
beszámoló megtárgyalásán és elfogadásán jelen 
volt Gyurosovics József dandártábornok, megyei 
rendőr-főkapitány és Aranyi István, a Berettyóújfa-
lui Rendőrkapitányság megbízott vezetője. Utóbbi 
az írásos beszámolóját a következőkkel egészítette 
ki: az ismertté vált bűncselekmények száma a 
2008. évi adatokhoz képest a felénél is kevesebb-
re esett vissza. A tendencia folytatódik, amihez 
hozzájárul a törvényes keretek közötti információ-
vásárlás is. Ezt a rendőrség az eredményes felderí-
tés érdekében alkalmazza – tudták meg a jelenlé-
vők. A kapitány elmondta még, hogy bizonyos 
településeken célirányos ellenőrzéseket tartanak a 
bűnözői csoportokat illetően, melyeket aztán 
igyekeznek kiemelni a településekről. Az idei év 
első negyedévében tovább csökkent az ismertté 
vált bűncselekmények száma, csakúgy, mint a 
folyamatban lévőké. A tulajdon elleni szabálysér-
tésekben gyakran alkalmazzák az őrizetbe vételt 
és a bíróság elé állítást. Míg tavaly 22 esetben volt 
őrizetbe vétel, addig idén az első negyedévben 
29 esetben 45 főt vettek őrizetbe. A baleseti 
helyzetről kiderült: 45 százalékos csökkenés 
észlelhető az év első 3 hónapjában, és ami örömte-
li: eddig nem történt halálos közlekedési baleset, 
míg tavaly ugyanebben az időszakban, öt esetben 
öten haltak meg. A továbbiakban a passzív bizton-
sági eszközök használatának kikényszerítését 
szeretnék elérni – húzta alá Aranyi István, aki 
megköszönte az önkormányzat és a polgárőrség 
együttműködését. Muraközi István hozzászólásá-
ban felajánlotta a helyi médiát a rendőrségi 
felhívások, közlemények közzétételére. A megyei 
főkapitány elismerően szólt a Berettyóújfalui 
Rendőrkapitányságról, mint fogalmazott: a megye 

legkiegyensúlyozottabb szakmai munkát végző 
kapitánysága. Fő célként jelölte meg azt, hogy a 
továbbiakban is csökkenjen az ismertté vált bűncse-
lekmények száma, ami által az itt lakók biztonság-
érzete növekedhet. Ehhez járulhat hozzá a 
rendőrök fokozott gyalogos járőrszolgálata az 
utcákon, köztereken. Elégedettségre adhat okot, 
hogy Hajdú-Bihar Megye a középmezőnyben van 
az országos rangsort illetően – fűzte hozzá. 
  Elfogadta a testület az Orvosi Ügyelet 
Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót, egyúttal módosították a feladat 
ellátási szerződést. Eszerint az ügyeleti ellátás 
munkanapokon 18 óra helyett már 16 órától 
működik. 
  Szintén elfogadták a polgárőrség múlt évi 
munkájáról szóló beszámolót. Mazács Ferenc 
elnök szóbeli kiegészítésében elmondta: március 
29-én a berettyóújfalui járáshoz tartozó polgár-
őr egyesületek vezetőinek szavazatai alapján a 
járást a Berettyóújfalui Polgárőrség képviseli, őt 
pedig beválasztották a megyei elnökségbe. 
Örömmel szólt arról is, hogy a megyében 
egyedül nekik van autóvadász-rendszerük, 
melynek segítségével – a rendőrséggel együtt-
működve – tudják kiszűrni a körözött gépjármű-
veket, amiknek a rendszámát napi frissítéssel 
megkapják. Megköszönte a Kálvin tér 5. sz. alatt 
kialakított irodát, amit az önkormányzat biztosí-
tott a polgárőrség számára. Muraközi István 
kiegészítésében elismerte a polgárőrök munká-
ját, hiszen – mint fogalmazott - mindennapjaink 
részesei lettek, mert már nemcsak segély 
kifizetésekor, de a polgármesteri fogadóórák 
napjain is szükség van jelenlétükre. 
   Módosította a képviselő testület a korábbi 
parkolási rendeletét. Ennek értelmében a 
Népliget utcai felújítási munkák befejeztével 
nem lesz fizetős a piac és a strand előtti terület. 
Ezt az tette lehetővé, hogy az önkormányzat a 
pályázatban vállalta: nem lesz fizetős a parko-
lás. Ellenkező esetben csak 50 százalékos 
támogatást kaptak volna, így viszont 100 
százalékos támogatottságot élvez a pályázat. 
Szintén jó hír, hogy a Millennium utcán szomba-
tonként nem lesz fizetős a parkolás.
  Elfogadta a testület Faragó-Flaskay Béláné 
augusztus 31-i hatállyal történő lemondását a 
Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár 

igazgatói posztjáról, egyúttal kiírta a pályáza-
tot az intézmény igazgatói munkakörének 
betöltésére. 
  Nagy vihart kavart a 22. napirendi pont tárgya-
lása, ugyanis a Magyar Államkincstár 62 millió 
forint megfizetésére kötelezte az önkormányza-
tot, mint készfizető kezest, a felszámolt Bihari 
Vállalkozási Övezet Menedzser Kft. tartozása 
miatt. A több, mint tízéves ügyről Muraközi István 
elmondta: a BVÖM 400 millió forintot nyert 
közmű infrastrukturális beruházásra a Bihari 
Regionális Ipari Parkban, ám a szerződésben 
vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget. Annak 
idején az önkormányzat kezességet vállalt a 
kft-ért, s jelzálogot jegyeztek be a strandra és a 
volt szovjet katonai repülőtérre. Ahhoz, hogy most 
a MÁK követelésének eleget tudjon tenni az 
önkormányzat, a volt repülőtér területét, az 
összefüggő 192 hektár területet értékesíteni 
kívánja – még mielőtt a MÁK kényszerértékesítést 
nem rendel el, hiszen akkor az értékesítés áron 
alul történhet. Farkas Zoltán kérdésére – ki volt a 
tulajdonos, ki volt a kft. vezetője – a polgármester 
elmondta: az önkormányzat tulajdonában volt a 
kft, utolsó vezetője pedig Pénzes László volt. A 
frissen megválasztott képviselő azt firtatta még, 
nem lehetne-e más forrásból kiegyenlíteni a MÁK 
követelését, ám a polgármester válasza határo-
zott „nem” volt – lehetőség híján. A testület végül 
megszavazta a 192 hektárnyi terület értékesítés-
re történő kijelölését, 192 millió forint értékben, 
mivel érdeklődés van az ingatlan iránt. 
 A képviselők zárt ülésen döntöttek a 
Herpály-Team Kft. ügyvezető igazgatói állásra 
kiírt pályázatról. A döntés értelmében újabb öt 
évre Bondár Sándor kapott megbízást a vezetői 
poszt betöltésére.
  Az egyebek közt Szabó Katalin képviselő a 
lakótelepekre kihelyezendő padok iránt érdek-
lődött. Muraközi István elmondta: az időjárástól 
függően, hamarosan megkezdik a padok 
kihelyezését, a Tardy utcára is, ahová hat pad 
jut majd. Nagy Istvánné a Széchenyi utca 
elejére kért egy padot, melyre a polgármester 
„áldását” adta. Nagy László az utcák kátyúzá-
sát sürgette, ugyanis a tél sokat rongált az 
aszfalt utak állagán. A válasz ebben az esetben 
is az volt, hogy amennyiben az időjárás engedi, 
hozzáfognak a kátyúzáshoz.

Szélhámosok helyett fizessen az önkormányzat?!

 

Április utolsó csütörtökén városunk és Mezősas 
közös testületi ülésével kezdődött a városi 
közgyűlés, melynek keretében módosították a 
Berettyóújfalu-Mezősas Körjegyzőség előző évi 
költségvetését, illetve elfogadták a 2012. évi 
zárszámadást.

A polgármesteri jelentés elfogadása után módo-
sították az önkormányzat költségvetési rendele-
tét, illetve elfogadták az elmúlt évi zárszámadá-
si rendeletet. Előterjesztést fogadtak el a 
jelenlévő képviselők a 2014. évi költségvetési 
koncepcióra. 
A BERÉPO Nonprofit Kft. 2012. évi beszámoló-
jának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyá-
sa előtt Muraközi István polgármester hozzászó-
lásában követendő példának állította a város 
intézményei számára, mivel – mint fogalmazott – 
az ott folyó munkát magas szintű gazdálkodás, 
a pályázatokon való sikeres szereplés jellemzi, 
aminek eredményeként négymilliós nyereséggel 
zárták az elmúlt évet. Ehhez Tisóczki József 
hozzáfűzte: felüdülés volt olvasni a jelentést. 
Karalyos Krisztina ügyvezető köszönetet 

mondott a két telephelyen dolgozó munkatársai-
nak, valamint az önkormányzatnak a segítő 
együttműködésért.
A Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. tevékenységé-
nek előző évi beszámolójáról és közhasznúsági 
jelentéséről a polgármester elmondta: részletes, 
tartalmas beszámolót állított össze az ügyveze-
tő, jóllehet, az önkormányzat súlyos terheket rótt 
a cég vállára a parkolási rendszer bevezetésé-
vel. – Örömteli, hogy a megnövekedett felada-
tok ellenére, a közművelődési feladatokat is el 
tudja látni a cég, hiszen 59 programot szervez-
tek, illetve bonyolítottak le tavaly. 
Módosították a képviselők a városi kitüntetések-
ről szóló rendeletüket, ennek értelmében idén 
két-két Báthory Gábor, illetve Fehér Istvánné 
díjat adnak át a város napján. A kitüntetések 
odaítéléséről zárt ülésen döntött a testület.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

Beszámolókat fogadtak el, kitüntetésekről döntöttek



 

„Itthon megtalálni az érvényesülést és a boldogulást!”
 

      INTERJÚ 3

- interjú Dr. Vitányi István országgyűlési képviselővel 

Legutóbb éppen két éve adott interjút a Bihari 
Hírlapnak Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő. 
Akkor a második Orbán-kormány egyéves munkáját 
értékelte. Két év elteltével nagyléptékű változások-
ról számolt be úgy az ország, mint a Berettyóújfalu 
központú választókerület életét illetően.

- Ami az országot illeti, a szigorú gazdálkodásnak 
köszönhetően csökkent az államháztartás hiánya, 
illetve a GDP-hez viszonyított hiány. Előbbihez 
természetesen hozzájárult a magánnyugdíj 
pénztárak megszüntetéséből eredő összeg. Akkor 
mindenki azt hitte, hogy ez a csökkenés csupán 
egyszeri alkalomra szól, ám a kormány rácáfolt: 
ma már 1,9 százalékos a GDP-arányos hiány, ami 
az uniós országok között az 5. legjobb eredmény! 
Természetesen, a lakossági erőfeszítések is hozzá-
járultak ahhoz, hogy ilyen kedvezően alakultak a 
gazdasági mutatók. Az idei évben – a recesszió 
ellenére – 0,7 százalékos gazdasági növekedéssel 
számolunk. 2013 tehát az elrugaszkodás éve lesz: 
a gödörből már kilátunk, sikerült a tönk széléről az 
országot visszahozni. Amikor ugyanis átvettük a 
kormányzást, két hétre elegendő pénzkészlet állt 
rendelkezésre. Ugyanaz volt a helyzet, mint 
Görögországban, ám amíg Görögország csődbe-
ment, addig Magyarország IMF hitel nélkül talpon 
tudott maradni. Ehhez – már említettem – a 
lakosság áldozatos munkájára is szükség volt, 
amiért köszönetet mondunk. 
- A talpon maradáshoz kemény kiigazító lépésekkel 
jutottunk el. Miért volt minderre szükség?
- A kormány célul tűzte ki az államadósság 
csökkentését, hiszen a nagymértékű államadósság 
gúzsba köti a kezét, illetve szűkíti a mozgásterét. A 
történelmi hűség kedvéért hadd mondjam el: 
amikor 2002-ben átadtuk a kormányt, az 
államháztartás hiánya 52,7 százalék volt, 2010- 
ben pedig meghaladta a 80 százalékot. A 
következő lépésben a kormány a devizahitelesek 
megsegítését tűzte ki célul: egyrészt az árfolyam-
gát bevezetésével, másrészt a devizahitelek 

kiváltása lehetőségének megteremtésével, 
valamint végtörlesztés biztosításával. Ezek a 
lépések közel 200 ezer családon segítettek, ami – 
két gyerekkel számolva – közel egymillió embert 
érint. A következő lépés az önkormányzatok 
megsegítése volt, hiszen köztudomású, hogy az 
önkormányzatok nyakig ültek az adósságban, 
hitelállományuk megközelítette az 1.1oo milliárd 
forintot, ebből az állam közel 7oo milliárd forintot 
vállalt át. A magyar állam az ötezer lélekszám 
alatti települések adósságállományát teljes 
egészében átvállalta, míg az efölötti települések 
esetében 40-70 százalékos támogatást nyújtott. 
Sikerült azt elérnünk, hogy a 4. sz. választókerület 
4 – ötezer lélekszámot meghaladó – településén, 
háromban - így nálunk is - a maximális, tehát 70 
százalékos adósságátvállalást kaptuk meg. 
Berettyóújfaluban ez 2,7 milliárd forint adósság-
konszolidációt jelentett. Az önkormányzatok viszont 
vállalták, hogy „addig nyújtózkodnak, ameddig a 
takarójuk ér”, azaz hiánnyal nem tervezhették idei 
költségvetésüket. 
- Milyen intézkedések támasztják alá az „elrugasz-
kodást”?
- Az elmondottakon túlmenően, a Nemzeti Bank 
kétszer 250 milliárd forintot, azaz 500 milliárd 
forintot bocsát a bankok rendelkezésére, azzal a 
céllal, hogy maximum 2 százalékos kamatra 
adhatnak hitelt kis és közepes vállalkozásoknak. 
Ettől, valamint az úgynevezett szabad vállalkozói 
zóna kijelölésétől a gazdaság fellendülését várjuk. 
Utóbbiba Berettyóújfalu is beletartozik. A szabad 
vállalkozói zónába települő, illetve ott működő 
vállalkozások adó- és egyéb kedvezményeket 
kapnak. Erről bővebb tájékoztatást a május 10-én 
megrendezendő konferencián kapnak az érdeklő-
dők. Összességében elmondhatjuk, a kormány úgy 
igyekezett megoldani a gazdasági kérdéseket, 
hogy a lakosságra külön terheket ne rójon, hanem 
az extraprofitot elérő multinacionális cégek viseljék 
a terhek nagy részét. Most már mindenki tapasztal-
ja azt, hogy nemcsak retorikai szinten, hanem 
ténylegesen is megvalósította a kormány a 
rezsicsökkentést, amit a jövőben is folytat. Egyrészt 
az év második felében a víz, a szemétszállítás, a 
kéményseprés díját csökkenti, másrészt az ősz 
kezdetén megvizsgálja a kormány a fűtési díjak 
további csökkentésének lehetőségét is. Ezen intézke-
déseknek köszönhetően, két százalékra csökkent az 
infláció. Ennek következtében pedig a nyugdíjak 
reálértéke nőtt.
- Közelítsünk most már a Berettyóújfalu központú 
választókerülethez!
- Legjelentősebb változás 2014-től következik be, 
hiszen a parlament elfogadta az új választójogi 
törvényt, aminek következtében felére – 199-re - 
csökken a képviselők száma. 106 egyéni és 93 listás 
hely lesz az országgyűlésben. Hajdú-Bihar Megyé-
ben 9 helyett 6 választókerület marad, a berettyóúj-
falui központú a megye 4. számú kerülete lesz, 
melyhez 41 település tartozik 2014-től, – 
Mikepércstől Csökmőig, Biharnagybajomtól 
Ártándig – a megye 82 településének a fele. A 
Fidesz részéről ennek a kerületnek kinevezett válasz-
tókerületi elnöke vagyok. 
- Hogyan alakult Berettyóújfalu - az egészséges 
város - helyzete?  

- Az itt élők látják és tapasztalják, hogy a város 
szépen fejlődik. Most is több beruházás van 
folyamatban: a Gróf Tisza István Kórház rekonst-
rukciója, a piac, a Népliget és a strand környéké-
nek térburkolása. Hamarosan indul négy út – a 
Táncsics tér, Bercsényi utca, Béke utca, Fazekas 
Mihály utca – felújítása, melynek összköltségvetése 
600 millió forint. 308 millió forint összegű nyertes 
pályázatunk van a déli városrész belvíz elvezetési 
programjának megvalósítására.   Egy éven belül 
valósul meg az egész várost érintő, félmilliárdos 
értékű ivóvízminőség javító projekt. Április utolsó 
hetében írtuk alá a támogatási szerződést az 
„Esélyt a bihari gyermekeknek!” című projekt 
megvalósítására, melyre a következő két évben 
600 millió forint áll rendelkezésre, a bihari 
önkormányzatok közös pályázataként. Mindebből 
látszik tehát, hogy a város vezetésével karöltve 
olyan pályázatokat nyújtunk be, amelyek elnyerése 
és megvalósítása esetén tovább építjük, szépítjük 
környezetünket, annak érdekében, hogy a lakosság 
otthonának és magáénak érezze a várost. Bízom 
abban, hogy a gazdasági növekedés 2013-at 
követően tovább folytatódik, ami lehetővé teszi 
azt, hogy jobb életkörülményeket biztosítsunk 
polgártársainknak annak érdekében, hogy 
mindenki itthon keresse és találja meg az érvénye-
sülés és boldogulás lehetőségét.        Nyírő Gizella      

                                     

 

 

 

 

 

VÁLLALKOZÓK FIGYELMÉBE!

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
közreműködésével vállalkozói konferenciát 
szervez Berettyóújfaluban

Munkahelyteremtés – munkahelyvédelem 
Hajdú-Bihar Megyében címmel.

Helyszín: Járási Hivatal, Fráter László-terem      
             (Kossuth u. 6. sz. I. emelet)
Időpont: 2013. május 10. (péntek) 10 óra
Program:
9.30 – 10.00 – Vendégfogadás, regisztráció
10.00 – 10.25 – Köszöntők
- Rácz Róbert, Hajdú-Bihar megyei kormány    
   megbízott
- Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei 
   Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
- Bodó Sándor országgyűlési képviselő, 
  a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke
- Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő 
- Muraközi István, 
  Berettyóújfalu polgármestere
10.25 – 10.50
Szabad vállalkozási övezetek Magyarországon
Előadó:  Dr. Czomba Sándor, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkozta-
táspolitikáért felelős államtitkára.
10.50 – 11.15
A Magyar Nemzeti Bank hitelprogramjának 
hatása a kis- és közepes vállalkozásokra.
Előadó: Szatmáry Kristóf, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaság-
szabályozásért felelős államtitkára
11.15 – 12.00 – Fórum 

Fotó: Kogyilla Zsolt



Berettyóújfalu Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A §. alapján 
pályázatot hirdet a

Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár 
igazgatói (magasabb vezető) munkakörének betöltésére.

Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság;
- büntetlen előélet;
- szakirányú egyetemi végzettség és 
  szakképzettség
- tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret;
- a végzettségének és szakképzettségének, és
  egyben az intézmény alaptevékenységének
  megfelelő jogviszonyban legalább 5 éves
  szakmai gyakorlat;
- kiemelkedő szakmai vagy szakirányú 
  tudományos tevékenység.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-
lások: 
- szakmai végzettséget igazoló dokumentumok
  másolata;
- nyelvismeret igazolása;
- erkölcsi bizonyítvány 30 napnál nem régebbi,
  eredeti példánya;

- szakmai önéletrajz;
- munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai
  elképzelések, vezetői program.
A munkavégzés helye: 
Hajdú-Bihar megye, Berettyóújfalu, Kálvin tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó felada-
tok ellátása, nyilvános közgyűjteményi tevékeny-
ség, egyéb kulturális ágazatban végzett kiegészí-
tő tevékenységek és az intézmény vezetése.
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2013. szeptember 1. 
napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. 
május 31. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, vagy személyesen, a pályázatnak a 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata címére 
történő eljuttatásával (4100 Berettyóújfalu, 
Dózsa György u. 17–19.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni: intézményvezetői pályázat. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő--
testülete a pályázat leadási határidejét követő-
en, az emberi erőforrások minisztere véleményé-
nek megismerése utáni első soros ülésén dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2013. augusztus 31. 
Az intézményvezetői megbízás 5 évre szól, 
melynek kezdő napja 2013. szeptember 1., 
megszűnése 2018. augusztus 31.
A pályázati felhívást közzé kell tenni az 
Oktatási és Kulturális Közlönyben, mely az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának hivatalos 
lapja, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató 
és Közigazgatási Képzési Központ internetes 
oldalán (www.kozigallas.gov.hu), a fenntartó 
internetes oldalán (www.berettyoujfalu.hu), 
valamint az önkormányzat székhelyén.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt a Berettyóújfalui Közös Önkormány-
zati Hivatal kulturális menedzsere nyújt a 
06-54/505-412-es, illetve a 06-30/747 
-7994-es telefonszámokon, valamint a 
kolozsvariistvan@berettyoujfalu.hu e-mail címen.

4 KÖZÉRDEKŰ
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Az Európai Unió és az Európa 
Tanács ajánlásával összhang-
ban még tavaly döntött úgy 
hazánk, hogy megyénként 
legalább egy rendőrkapitány-
ság épületében gyermekbarát 
meghallgató szobát alakíta-
nak ki. Hajdú-Biharban, éppen 

Berettyóújfaluban, ennek már volt előzménye, ám némi felújítás után 
április 3-án Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium minisztere adta át a kapitányság második 
emeletén található szobát.
A sajtó előtt zajló - országos szinten a 13. - átadón jelen volt Gyurosovics 
József dandártábornok, megyei rendőr-főkapitány, Rácz Róbert megyei 
kormánymegbízott, Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke, Aranyi István 
helyi kapitányságvezető, Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, Pálfi 
Anikó, járási hivatalvezető, Dr. Kiss László, a járásbíróság elnöke, Dr. Füredi 
László, járási vezető ügyész, valamint Muraközi István polgármester.
  Navracsics Tibor beszédében utalt rá, hogy Berettyóújfalu határőrizeti 
jellegéből adódóan, a schengeni külső határ szempontjából különleges 
helyzetben van, ezért indokolt, hogy legyen itt egy gyermekbarát meghall-

gató szoba. Ennek kialakításával az a cél, hogy a bűncselekmények 
gyermekkorú áldozatai olyan környezetben tehessenek vallomást, amely 
oldja a traumát, hiszen a gyermek nincs tisztában a helyzettel, nem tudja, mit 
tehet, mit tegyen. Ezért támogatja a KIM a kezdeményezést, mely elsősorban 
nem pénz, hanem szív és lélek kérdése. A miniszter azt kívánta, minél 
kevesebbszer vegyék igénybe a szobát, melyet nemcsak a rendőrség, hanem 
a bíróság és a törvényszék is használhat. 
Házigazdaként Muraközi István elmondta: minden polgármester úgy véli, a 
saját települése a világ központja. Ám most Berettyóújfalu Hajdú-Bihar megye 
központja lett a gyermekbarát meghallgató szoba átadásával. Jóllehet, 
korábban is volt megyeszékhely a város, január 1-jétől pedig járási központ 
lett, a megyében viszont itt alakították ki az első gyermekbarát szobát. 
Gyurosovics József megyei rendőr-főkapitány megtisztelőnek vélte, hogy 
éppen Berettyóújfaluban adhatták át a gyermekbarát szobát, hiszen a 
legnagyobb rendőrkapitányság - a maga 32 településével - itt található. 
A használatba vételi tanúsítvány átvétele után a vendégek megtekintették 
a gyermekbarát meghallgató szobát, ahol Aranyi István kapitányságveze-
tő szólt a jelenlévőkhöz. Kiderült: az Igazgyöngy Alapítvány által működte-
tett művészeti iskola növendékei festették ki a helyiséget, melyben 
gyermekbútor, játékok sokasága járul hozzá a meghallgatandó gyerekek 
biztonságérzetének javításához, az oldott légkörhöz. A beszélgetést rejtett 
kamera rögzíti, amit a szomszédos szobában értékelnek ki a szakemberek.

  Nyírő Gizella 

Gyermekbarát meghallgató szobát adott át a miniszter

KÖZLEMÉNY
A 2013. május 12  napjára kitűzött időközi helyi 
önkormányzati képviselőválasztással kapcsolat-
ban az alábbi fontos közérdekű információkról 
tájékoztatjuk a választópolgárokat:
Berettyóújfalu Város Helyi Választási Bizottsá-
gának megválasztott tagjai:
Dr. Horváthné dr. Nagy Ibolya Mária elnök
Porkoláb Lajosné dr. elnök-helyettes
Dr. Gömöri György bizottsági tag
Kapornai Andrásné póttag
Karácsony László póttag
delegált tagja: Boruzs Imre Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom               
Berettyóújfalu Város Helyi Választási Iroda:
vezetője: Dr. Ökrös Zoltán, 
címe: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. 
Telefon: 54/505-450  Telefax: 54/505-411
Választási Információs Szolgálat (ahol a válasz-
tással kapcsolatban felmerülő bármely kérdés-
re felvilágosítást lehet kérni): Polgármesteri 
Hivatal fsz. 11. ajtó (Berettyóújfalu, Dózsa Gy. 
u. 17-19.) Telefon: 54/505-456

A városban a szavazás napján működő szava-
zókörök száma és címe:
Berettyóújfalu 013 Ady E. u.1., 014 Puskin u. 44.
A választási értesítő tartalmazza, hogy kinek melyik 
szavazókörben van lehetősége a szavazatát leadni.
Mozgóurnát kizárólag a mozgásában gátolt 
választópolgár részére lehet biztosítani. Kérni 
írásban kell, pontos név, lakcím, aláírás adattar-
talommal. (E célra szolgáló nyomtatvány a 
www.berettyoujfalu.hu honlapról letölthető vagy 
a Polgármesteri Hivatal fsz. 11. sz. irodájában 
is beszerezhető.)
A mozgóurna iránti kérelmeket a szavazás 
napjáig a választási irodához, a szavazás 
napján a szavazókör szerint illetékes szavazat-
számláló bizottsághoz kell eljuttatni. Szavazni 
kizárólag személyesen a választópolgár lakóhe-
lye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. A 
szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. Szava-
záskor a választópolgár a személyazonosságát 
és a lakcímét a következő érvényes igazolvá-
nyok bemutatásával igazolhatja:
- lakcímet tartalmazó érvényes személyi 

  igazolvánnyal, vagy
- érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS: 
- érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy
- érvényes útlevéllel, vagy
- érvényes, kártya formátumú (2011. január 1.
  után kiállított) vezetői engedéllyel.
A mozgóurnás szavazás során a választópolgá-
rokat a Szavazatszámláló Bizottság legalább 
két tagja keresi fel. 
A választópolgárnak a szavazáshoz szavazófül-
ke áll rendelkezésre, azonban ennek használata 
nem kötelező. A szavazólap kitöltésének ideje 
alatt csak a szavazó tartózkodhat a szavazófül-
kében. Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, 
vagy akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok 
akadályoz a szavazásban, más választópolgár – 
ennek hiányában a Szavazatszámláló Bizottság 
két tagjának – segítségét igénybe veheti.
A szavazólap ABC sorrendben tartalmazza a 
jelöltek neveit. Érvényesen csak egy jelöltre 
lehet szavazni, a hivatalos szavazólapon 
szereplő jelölt neve melletti, alatti, feletti körbe 
tollal írt két, egymást metsző vonallal. 

  www.berettyotv.hu/meghallgatoszoba
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Berettyóújfaluban születtem, házasságban élek, 
két felnőtt gyermekem van. 1984-től dolgozom a 
berettyószentmártoni iskolában. Az évek során 
előbb tanító-rajz szakon szereztem képesítést, 
majd informatikából diplomáztam, később közok-
tatás-vezetőként szakvizsgáztam. 2011-ben 
mestertanárként végeztem pedagógia szakon. 
2005-ben lettem a Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola vezetője, a szülők, kollegák és a képviselő-
testület teljes körű támogatásával. 
Úgy érzem a szülők, ismerősök bizalommal 
fordulnak felém. Tapasztalják szeretek beszélget-
ni, szívesen meghallgatom örömeiket, gondjaikat, 
igyekszem jó tanácsot adni. 
A folyó bal partján élek, de gyermekkorom, családom 
szervesen köt a település több városrészéhez.
Miután mindenki többnyire csak szoros lakókör-
nyezetéből rendelkezik naprakész információkkal, 
igyekszem minél többet megtudni a körzet problé-
máiról, adottságairól, az ott élők igényeiről, 
lehetőségekről. 
Ebben kérem segítségét a körzet volt képviselői-
nek. A tervek 1 évre szólhatnak, amelyben sok 
területen eltöltött órát tervezek, hogy valame-
lyest megismerjem a körzet lehetőségeit.
Ennek érdekében tervezem:
- Folyamatos elérhetőséget, személyes és 
elektronikus formában 
- Rendszeres kapcsolattartást fogadóórák, 
területbejárás formájában
- Szorgalmazom az önkormányzati döntések 
többféle fórumon való nyilvánosságra hozatalát
- Zöldterületek bővítése, parkosítás a Táncsics 
téren, és a Puskin utcán
- A polgárőri szolgálat és járőri jelenlét növelé-
se a településrészeken
- Utak állapotának felmérése, nyilvántartása a 
valós állapotok alapján
- Az utcai vízelvezető árkok felmérése, a 
hiányzók pótlására lehetőségek keresése
- Az általános iskolákban az eddigiek szerinti 
ingyenes úszásoktatás biztosítása
- A szentmártoni városrészben a gyermekorvosi 
rendelés megszűnésének megakadályozása.
Úgy vélem tudásban, élettapasztalatban elérkez-
tem ahhoz, hogy felajánlhassam a választókerület 
lakosainak, érdekeik képviseletében, megválasztá-
som esetén legjobb lelkiismeretem szerint járok el.

Tisztelt Hölgyem! Kedves Uram!
Nevem: Leléné Varga Ildikó 
Berettyóújfaluban születtem, általános és középis-
kolai tanulmányaimat is itt végeztem.  Debrecenben 
szereztem röntgen asszisztensi majd később emelt 
szintű képalkotó diagnosztikai képesítésemet. 
Érettségi után a helyi kórház radiológiai 
osztályán helyezkedtem el, jelenleg is itt dolgo-
zom immár 28 éve. A Vadaskertben nőttem fel és 
jelenleg is itt élek a családommal. 
A Jobbik berettyóújfalui alapszervezetének egyik 
alapító tagja, alakulása óta alelnöke vagyok. 
Megválasztásom esetén fontosnak tartom 
képviselni a következőket:
- Mivel városunk ez évtől egyben járási központ is 
lett így különösen fontos: Biztosítani kell a megél-
hetést; munkahelyeket kell teremteni és támogatni 
kell a helyi vállalkozásokat, hogy az  emberek ne 
vándoroljanak el városunkból és a régióból! 
- Bővíteni kell az őstermelői piacot; jó minőségű 
és ellenőrzött élelmiszerrel kell ellátni az itt 
élőket és segíteni kell a helyi gazdálkodókat.
- Az önkormányzati szántókat a városnak kell 
megművelni, hogy olcsón adhassunk élelmiszert 
gyermekeinknek, nyugdíjasainknak, és így 
munkahelyek is létesüljenek. 
- Együtt kell működni a lakossággal; több 
fórumot, fogadóórát és közmeghallgatást kell 
tartani, hogy valóban a berettyóújfaluiak 
érdekei érvényesüljenek.
- Fejleszteni kell a közlekedést; a városi raghoz 
méltóan aszfaltozott utak kellenek és vissza kell 
állítani a helyi, menetrend szerinti autóbusz 
közlekedést.
A választás nem tét nélküli!
Minden egyes ilyen alkalom nagyon fontos 
üzenetet hordoz a hatalmat gyakorlók számára. 
De az Ön szavazata fontos visszajelzés az 
egyetlen, valódi nemzeti erő, a Jobbik részére is.
Amennyiben Ön egyetért azzal, hogy a városi 
képviselő-testületben megerősödjön az a 
szemlélet, amely IGEN-t mond mindarra, ami a 
berettyóújfalui emberek érdekét szolgálja, 
kérem tiszteljen meg szavazatával!
2013. május 12-től legyen két jobbikos képvise-
lő az önkormányzati testületben, hogy még 
erősebben és hatásosabban hallathassuk a nép 
hangját! 

Tisztelt Lakótársaim!

Örülök, hogy közös akaratunkból a 7. sz. 
választókörzet képviselőjelöltje lehetek! Eddigi 
46 életévem folyamán szinte mindvégig 
közszolgálati tevékenységet végezve és jelentős 
tapasztalatot szerezve vállalkoztam arra, hogy 
a lakóhelyem képviseletét ellássam a helyi 
önkormányzatban. Tudom, hogy a város lehető-
ségei korlátozottak, de mégis hiszem, hogy - 
egy család gazdálkodásához hasonlóan - a 
meglévő erőforrásokat a kellő helyismerettel, 
tapasztalattal és hozzáértéssel ésszerűen 
felhasználva, fokozatosan fejlődve, szép 
eredményeket lehet felmutatni környezetünk-
ben, közterületeinken. Olyan képviselőre van 
szükségünk, aki nem a mi hátunkon akar maga-
sabbra kapaszkodni, hanem valóban a lakóhe-
lye fejlődését tűzi ki célul maga elé. Annak 
érdekében, hogy ez megvalósulhasson, a 
településünk életében, vezetésében ki kell 
küszöbölni azokat a hibákat, amelyek eddig 
előfordultak. Ésszerűen, jobb módszereket 
alkalmazva, hatékonyabban lehet városunk és 
körzetünk útját egyengetni. A tervezett fejlesz-
téseket (útépítés, belvízrendezés, ivóvízminőség 
javítása) újabbaknak kell követniük, közműveink, 
közterületeink állapotát javítani kell. A város 
gazdálkodását racionálisan, a hosszú távú 
fenntarthatóság és a helyben élők érdekei szem 
előtt tartásával kell megtervezni. Tudom, hogy 
ezek a célok nem máról holnapra érhetők el, de 
szívós, kitartó munkával mindez megvalósítható. 
Hiszem, hogy a képviselői megbízatás felelős-
ségvállalást jelent Önök felé. Amikor vállaltam 
a jelölést, ezt is mérlegeltem. Tudom, hogy a 
közszolgálat mit jelent, hiszen közel 22 évig a 
polgármesteri hivatal köztisztviselőjeként volt 
módom beletanulni. Jelenlegi vállalkozói 
munkám is jórészt önkormányzatoknak és más 
közintézményeknek végzett tevékenységet 
jelent szerte az országban. Az ennek folyamán 
szerzett információkat és tapasztalatokat is 
szeretném kamatoztatni lakóhelyemen. Azt 
szeretném, ha látszana körzetünkön, hogy van 
képviselője! 
Kérem, hogy május 12-én támogassanak szava-
zatukkal!

SZÁNTAI LÁSZLÓLELÉNÉ VARGA ILDIKÓKOVÁCS TIBORNÉ



Sajtóközlemény

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2012. május 7-én 4 163 872 forint 
uniós támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív Program „A 
fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat 
ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” című 
pályázati konstrukciójával az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt 
összköltsége: 4 383 024 forint, a támogatás intenzitása: 95% 
Az összegből a pályázati konstrukció keretében előre meghatározott 
forgatókönyv és szakmai tartalom szerint a József Attila Általános 
Iskola, EPSZ KEOP-6.1.0/A/11-2011-0133 kódszámú, „Fenntartható 
életmódot a gyermekeknek!” címmel 5 rendezvényt valósított meg a  
2012-2013-as tanév folyamán. A foglalkozásokon a József Attila 
Általános Iskola valamint a Széchenyi István Tagiskola 350 tanulója vett 
részt aktívan. A projekt célja volt a fogyasztók környezettuda-
tosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése 
főleg a mindennapi élet területén. Minden programelem, valamint az 
ajándékkiadványok és a csoportfoglalkozások, vetélkedők is ezt a 
szemléletformálást szolgálták. A fenntartható életmód értékeinek és 
eszközeinek széleskörű elterjesztésével kapott hangsúlyt a kompetens 
és felelős fogyasztói magatartás kialakítása nem formális tanulási 
helyzetekben. 
A projektmenedzsment tagjai: Bukusné Tóth Lívia, László Lajos 
(pénzügyi tanácsadó), Tóth Erzsébet. 
 
A pályázattal kapcsolatos bővebb információt a jabujfisk.uw.hu oldalon 
olvashatnak.

Kapcsolat:
József Attila Általános Iskola, EPSZ
Tel:06-54-402052
E-mail:iroda@jozsefa-bu.sulinet

Az Európa a polgárokért „REAC-
TION” elnevezésű pályázatban 
11 ország 17 települése 
találkozott az osztrák Spittal an 
der Drau városában. Berettyóúj-
falu 7 fős delegációját Muraközi 
István polgármester vezette. A 
workshopon, illetve a kerekasz-
tal beszélgetéseken az 
önkormányzati, civil, illetve a 
gazdasági szervezetek össze-
fogási lehetőségeiről, példáiról 
volt szó. Az egyik kerekasztal 
témavezetője Hegedűs Zoltán, a 
Bihari Természetbarát Egyesület 
elnöke volt, aki a különböző 
szférák közötti bizalomerősí-
tésről szólt. 

Nagyné Székely Katalin aljegyző

 Helyi erőforrásokkal a válság ellen

6

Erdélyi turnéjáról hazafelé menet – a sepsiszentgyörgyi Szent György Napokon 
adtak több ezres közönség előtt koncertet – Berettyóújfaluban, a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központ nagytermének színpadán lépett fel az Ismerős Arcok április 
utolsó szombatján. A nemzeti rock jeles képviselői a legszélesebb korosztály előtt 

koncerteztek, hiszen a 
nyakban ülő, kisgyermekes 
apukáktól a fiatalokon, 
középkorúakon át a nagy-
mamákig, nagypapákig, 
számosan tapsoltak, és 
énekelték együtt a zene-
karral a legnépszerűbb 
dalokat. A hálás közönség 
újra és újra színpadra hívta 
kedvencét.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Ismerős Arcok Berettyóújfaluban

hirdetés

hirdetés

  www.berettyotv.hu/ismerosarcok
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Költészetnapi ünnepségek
Április 11-ét, József  Attila születésének napját, a Költészet napjaként ünneplik 
határon innen és túl. Az idei ünnepséget kétnaposra szervezte az önkormányzat. 
   

10-én a Nadányi Zoltán Művelődési Központ Bihar Vármegye Képgaléri-
ájában Kolozsvári-Donkó Rebeka által, nagy művészi hozzáértéssel 
összeállított ex-libris kiállításra került sor. A Sinka István Városi Könyvtár 
és Bihari Múzeum gyűjteményéből álló kiállítást Kolozsvári István, a város 
kulturális menedzsere nyitotta meg, majd Meleg Vilmos nagyváradi 
színművész híres emberek könyvekről vallott gondolatait osztotta meg a 
jelenlévők előtt. 
   Az ünnepség a nagyteremben folytatódott, Meleg Vilmosnak József 
Attila műveiből összeállított műsorával.
  Másnap Nadányi Zoltán egykori lakóházánál, a Tavasz körút 1. szám 
alatt gyűltek össze az irodalomkedvelők, akiket a háziasszony, Dr. Benke 
Mária nyugalmazott főorvosnő köszöntött. Pércsi Liliána, Bai Károly, 
Lakatos Antal szavalatai, illetve Kocsis Csaba előadóművész műsora után 
Rostás-Farkas György József Attila-díjas költő vallott Biharhoz fűződő 
kapcsolatairól.
Az ünnepség a Nadányi-emléktábla koszorúzásával ért véget.

   
 

    
     

CZUPRIK AUTÓSISKOLA
www.czuprik.hu                                  Telefon: (52) 432-335

Berettyóújfalu és környéke kedvelt autósiskolája! „Ha minőségi oktatást 
szeretne, a Czuprik Autósiskolát keresse!”
Az üzemanyag áremelés ellenére, árainkat NEM emeltük!
Kategóriák: MA, A1, A2, A, B, C, D, C+E, T
Államilag elismert akkreditált autósiskola (AL 1972).
Már 10.000 Ft-tól elkezdheti a tanfolyamot MOST HITELRE IS!
- Gyors képzés, akár 6 hét alatt is!
- Fizetés akár 6-8 részletben is!
- Tapasztalt, türelmes oktatók!
- Jogosítvánnyal nagyobb eséllyel talál munkát!
Tanfolyamra jelentkezni lehet:
2013.05.28. 17-18 óráig, 
Berettyóújfalu Kossuth u. 33. (Arany János Gimnázium)
10 FŐ JELENTKEZÉSE ESETÉN A TANFOLYAMOT HELYBEN TARTJUK! 
További információkért látogasson el honlapunkra, vagy hívja az 
alábbi oktatót:
       Czuprik András  Iskolavezető   06 30 95-31-176
SZAKTANFOLYAMOKRA FOLYAMATOSAN LEHET JELENTKEZNI, 
20% KEDEZMÉNNYEL:
- Árufuvarozói (GKI)
- Autóbusz vezetői (GKI)
- Vállalkozói árufuvarozói
- Vállalkozói autóbusz
- Taxi gépkocsivezető, taxi vállalkozói
- Szakkísérői
- Gépkezelői: targonca, emelőgép hátfal, földmunkagép
- ADR: darabárus, vegyszer, undorkeltő, tartályos

    Immár egy évtizede szervezi meg a 
Magyar Vöröskereszt Berettyóújfalui 
Területi Szervezete elsősegélynyújtó 
versenyét általános és középiskolás 
diákok számára. Az ideit a vöröske-
reszt bázisiskolájában, a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskolában tartották.
  A felmenő rendszerben megren-
dezett versenyt Rácz Szilvia, 
területi vezető nyitotta meg, aki 
köszöntötte a versenyzőket, 
felkészítő tanáraikat, valamint 
bemutatta a zsűrit, melynek elnöke 
Dr. Korcsmáros Ferenc, a Gróf 
Tisza István Kórház Sürgősségi 
Osztályának vezető főorvosa, a 
Magyar Vöröskereszt Berettyóúj-
falui Területi Szervezetének 
elnöke, tagjai pedig a Sürgősségi 
Osztály nővérei, illetve a 
Biharkeresztesi Mentőállomás 
vezetője és mentőtisztjei voltak. A 
jelenlévő Muraközi István polgár-
mester azon meggyőződésének 
adott hangot, miszerint nem lehet 
elég korán kezdeni a felkészülést 
az elsősegélynyújtás fortélyainak 

elsajátításához. Azt kívánta: soha 
ne kelljen „élesben” kipróbálni a 
segítségnyújtást. 
   A verseny elméleti és gyakorlati 
feladatokat tartalmazott. Előbbiben 
a vöröskereszt történetével, illetve az 
elsősegélynyújtás alapvető tudniva-
lóival kapcsolatos tesztet töltöttek ki 
a diákok. A négy gyakorlati feladat 
életszerű szituációkat ölelt fel: 
kerékpáros balesetben megsérült 
gyerek ellátása, áramütést szenve-
dett férj ellátása, hisztériás feleség 
megnyugtatása, epilepsziás gyer-
mek és ijedtében csuklóját megvágó 
anyuka elsősegélyben való részesí-
tése. Az iskola udvarán pedig egy 
közlekedési baleset résztvevőit 
kellett ellátniuk a versenyzőknek.
A versenyt az általános iskolák 
kategóriájában a József Attila 
Általános Iskola, míg a középisko-
lások esetében az Arany János 
Szakközépiskola csapata nyerte, 
ők tovább jutottak a megyei 
megmérettetésre.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella 

Elsősegélynyújtó verseny 11 csapattal

Pontosan húsz éve találkoztam a vendéggel és készítettem riportot a 
Hajdú-Bihari Naplónak. Ezt felidézve kezdjük a beszélgetést.
- Az egyik prózai kötetének a címe „Cigányságom vállalom” volt. Mit jelent 
manapság ezt a vállalást teljesíteni?
- Ugyanúgy, mint akkor. Nem szabad elfelejteni honnan jöttünk, mert a 
gyökerek nagyon fontosak. Mint egy zarándok vándorlok Európában és 
ha hívnak, megyek. Remélem, húsz év múlva ismét jövök Újfaluba is.
- Szép gyermekkorról beszél, amikor nem számított megkülönböztetésnek 
származása. Mit tapasztal a mai gyerekeknél?
- A gyerekekkel mindig jóban kell lenni, jó hozzájuk érkezni és tanulni 
tőlük. Engem azért szerettek, mert cigánynak születtem Magyarországra. 
Olyan barátai, mint nekem vannak, talán Kölcseynek voltak. Mindig 
számíthattam a már eltávozott Gyurkovics Tiborra és Bánffy Györgyre, 
mint ahogy ma is számíthatok sokak mellett Jókai Annára és Béres Ilonára.
- A versek mellett írt néprajzi tárgyú könyveket és cigány-magyar szótárt. 
Ezeknek milyen visszhangjuk volt?
- Nagyon meglepődtem, mert a nagy példányszámú szótárt már kiadták 
3. kiadásban is és elfogyott.
- Tervezte A kis herceg cigányra fordítását is …
- Meg is történt, sőt másodszülött fiam lefordította Kertész Imre Sorstalan-
ságát is a mi nyelvünkre.
- Az irodalmi tevékenysége mellett népének szószólója is. Mekkora feladat 
ez manapság?
- Én vagyok a világ első számú cigány főpolgármestere. Azt hiszem 
viszont, nem vagyok jó politikus. Én azt vallom, hogy az őszinteség a 
legjobb befektetés.
- Több díj tulajdonosa a rendszerváltás után is. Melyik a legkedvesebb?
- Egyszer egy fórumon elmondtam, hogy a cigánynak nem terem bér és 
babér. Biztos nem csupán ezért, de a következő évben megkaptam a 
Magyar Köztársaság Babérkoszorúját. Ami a legjobban esett, hogy 
József Attila 100. születésnapján kaptam meg a róla elnevezett díjat.
- A következő rendezvény, ahol vendég lesz, Nagyváradhoz kötődik. 
Mennyire ismert külföldön?
- Bulgáriában, Szlovákiában és Erdélyországban jó otthon lenni, szerete-
tet adni és kapni. A már nem élő irodalmi elődök könnyű szívet és nagy 
terhet adnak.                                                              Harasztosi Csaba

„A nagy elődök könnyű szívet és nehéz terhet adnak”
- Beszélgetés Rostás-Farkas Györggyel -

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik Hoszpodár Sándor temetésén 

megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, és a család 
mély gyászában osztoztak.

                                                                                            
a gyászoló család

hirdetés

(x)

  www.berettyotv.hu/kolteszetnap2013

Fotó: Kocsis Attila
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   Nemcsak a katasztrofális időjárás miatt, hanem 
a Népliget utcai felújítási munkálatok okán is új 
helyszínekre hirdette meg az önkormányzat az 
idei március 15-i ünnepséget. A szokásos reformá-
tus istentisztelet a templom mennyezetének 
életveszélyes volta miatt szintén új helyszínen, a 
római katolikus templomban volt. 
A megjelenteket a házigazda, Márku János 
plébános köszöntötte, majd igét hirdetett Kovács 
Krisztián, a berettyószentmártoni református 
egyházközség lelkipásztora. Szolgálata elején 
hálát adott istennek azért, hogy nem hagyta 
veszni nemzetünket, majd kérte a Mindenhatót, 
kovácsoljon eggyé mindannyiunkat, hogy 
megőrizzük továbbra is együvé tartozásunkat, s 
adjon közös célokat, akaratot azok megvalósítá-
sához. A továbbiakban arról szólt a lelkész, hogy 
nem könnyű keresztény emberként ünnepelni s 
emlékezni a múltban hozott áldozatokra. Egy 
nemzet jövője és boldogsága hosszú távú 
folyamat. Áldozat és előretekintés nélkül nincs 
előrelépés. Ám most vannak sokan, akik nem önös 
érdekeiket hajszolják, hanem a közösség érdeké-
ben lépnek fel, s hoznak áldozatot 
valamennyiünkért. A közös imádság után a hívek 
elénekelték a Székely himnuszt és a Szózatot, 
majd a Szent István tér helyett a Makk Kálmán 
Moziban folytatott az ünnepség, amely a 
Himnusz eléneklésével kezdődött.
Ünnepi beszédet Muraközi István polgármester 
mondott, aki elöljáróban a 165 évvel ezelőtti 
forradalmat és szabadságharcot meghatározó 
eseménynek, a nemzeti identitás alapkövének 
tekintette. Kiemelte nagyjaink – Batthyány, 
Kossuth, Deák, Széchenyi, Szemere, Eötvös – 
sorsfordító cselekedeteit, de szólt a márciusi 
ifjak radikális követeléseiről is. Az események és 
a történelmi példák részletes ismertetése után 

párhuzamot vont napjaink történéseivel. Mint 
fogalmazott, míg korábban egy jól látható 
ellenség – Bécs, Moszkva – ellen kellett fellépni, 
addig manapság mindenki szövetséges, 
már-már barát. Így a legegyértelműbb nemzeti 
érdekek esetében sem tudunk egységesen 
fellépni. Amíg 2010-
ben fülkeforradalom volt, ma már szabadság-
harc, függetlenségi háború zajlik. „Miközben 
több oldalról próbálják megtörni erőfeszítése-
inket, nem lépünk ki a saját soraink közül, hogy 
éppen az ellenünk támadókkal parolázzunk. 
Európai szemlélettel képviselni a nemzeti egysé-
get – ez az egyetlen lehetőség” – húzta alá a 
szónok, aki felsorolta a város azon eredményeit, 
amik az utóbbi években születtek. Végezetül 
Széchenyi István szavait idézte: „Akit magyar-
nak teremtett az Úristen és nem fogja pártját 
nemzetének – nem derék ember… A nemzet 
nagysága, boldogsága mindig csak magában a 
nemzetben rejtezik.” 
A debreceni Orfeum Művészeti Egyesület ünnepi 
műsora – Zúgjatok harangok – után a megemlé-
kezés a Szózat eléneklésével ért véget.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Holokauszt megemlékezés

A Bihari Múzeum udvarán tartották idén is a holokauszt megemlékezést 
április 16-án.

A megemlékezés címét Izrael himnuszának első sora adta: „A mi 
reményünk soha el nem fogy”. Emlékműsort a Diószegi Kiss István Reformá-
tus Általános Iskola tanulói adtak, ám előttük a Debreceni Zsidó Hitközség 
képviseletében ketten szóltak a jelenlévőkhöz, hangsúlyozva azt, hogy a 
borzalom soha nem ismétlődhet meg.

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
tájékoztatása

2013. március 28-án megalakult a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági 
és Vidékfejlesztési Kamara (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara), mely a 
Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara jogutódja, az agrárgazdasági 
tevékenységet végzők törvény által létrehozott önkormányzati és igazga-
tási, valamint szolgáltatási közfeladatokat ellátó köztestülete. Az új 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szeretné a tagságát, így a Berettyóúj-
faluban élő gazdálkodókat az alapszabályban meghatározott szolgálta-
tásokkal minél teljesebb mértékben kiszolgálni. Ebben jelentős szerepe 
van az agrárkamarai tanácsadó hálózatnak. Megyénkben 17 agrárka-
marai tanácsadó dolgozik. 2013. április 10-étől be lehet nyújtani az 
egységes kérelmet (közismert nevén területalapú támogatásigénylést.) 
A kérelmezők számára 2013. április 10. és 2013. május 15. közötti 
időszak áll rendelkezésre, hogy szankciómentesen benyújthassák támoga-
tási és kifizetési kérelmüket.
Célszerűnek tartjuk az egységes kérelem minél korábbi kitöltését és 
benyújtását. A kérelmeket csak ügyfélkapun keresztül történő belépés 
után lehet kitölteni. Azon ügyfelek, akik nem rendelkeznek saját ügyfélka-
pus regisztrációval, meghatalmazott vagy technikai közreműködő 
(falugazdász, illetve agrárkamarai tanácsadó) segítségével tölthetik ki 
kérelmeiket. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy megyénk gazdálkodói a 
rendelkezésre álló forrásokat mind teljesebb mértékben igénybe tudják 
venni. Megyénkben az MVH, a kormányhivatal falugazdász hálózata és 
az agrárkamara a tanácsadó hálózaton keresztül évek óta szoros együtt-
működésben dolgozik ennek érdekében. 
Debrecen, 2013. április 15.

Szabó Sándor elnök          Kissné Gyarmati Ágnes kabinetvezető

A 40 éves Bihar Táncegyüttes szeretettel meghívja Önt és 
kedves családját a Gálaműsorára és az azt követő táncházra

2013. június 8-án szombaton 18 órára
a Nadányi Zoltán Művelődési Központba.

A Gálaműsort megnyitja:

Pálfi Anikó
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási 

Hivatal vezetője, egykori táncos
Művészeti vezetők: Bak Judit, Nagy László

Kísér: a Húzós Banda
Belépődíj: felnőtteknek 500 Ft, gyerekeknek 200 Ft

Támogató jegyek 
a Nadányi Zoltán Művelődési Központban kaphatók.

Meghívó

A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár szeretettel 
meghívja Önt és barátait, családtagjait a

Bihari Múzeumba (Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.) 
2013. május 17-én, pénteken 15 órára a

„FÖLDKÖZELBEN”
110 éve született Szűcs Sándor, a Háromföld krónikása

című időszaki kiállítás megnyitójára. 
Ezen a délutánon Szűcs Sándorra emlékezünk a kiállítás mellett 

néhány, az évfordulóra megjelent kötet bemutatásával is.

A megnyitó programja:
Köszöntőt mond: Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő

A rendezvénysorozatról, a vándorkiállításról szól Dr. V. Szathmári 
Ibolya etnográfus, a Szűcs Sándor Emlékbizottság elnöke

Szűcs Sándorra emlékezik: Dr. Matolcsi Lajos egyetemi docens
A kiállításban tárlatvezetést tart: 
Dr. Vajda Mária PhD. etnográfus

A megnyitón közreműködik: a Berettyó-parti Nyugdíjasok 
Egyesületének népdalköre

A tárlat megtekinthető 2013. augusztus 9-ig 
(hétfőtől péntekig 9–16 óráig, és minden hónap utolsó előtti 

szombatján 10–16 óráig)

A Bihari Múzeum következő családi délutánjára május 18-án, 
szombaton 13.30 és 16 óra között e kiállításhoz kapcsolódó 

foglalkozásokkal várunk Mindenkit!

hirdetés

  www.berettyotv.hu/holokauszt2013Fotó: Kogyilla Zsolt
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 120 éve, 1893. májusában indult meg Berettyóújfalu és környékének, 
illetve főszolgabírói járása iparosainak testületbe szervezése: Júliusban 
megalakult a Berettyóújfalui kerületi Ipartestület 9 község iparosaival, 
Berettyóújfalui központtal. A szervezetnek kezdetben 214 tagja volt 50 
tanonccal, 30 év múlva tagok száma megduplázódott, a tanoncoké 
pedig megötszöröződött.
88 éve, 1925. május 18-án került sor Berettyóújfaluban a vármegye-
háza zárókőletételére. A trianoni békediktátum következtében 
megcsonkult Bihar vármegye székházának nagyterme a két világhábo-
rú között számos rendezvénynek: megyegyűléseknek, megyebáloknak 
volt helyszíne. A második világháború után az egykori megyeháza a 
járási hivatalnak adott otthon, majd a funkció megszűnése után számos 
szervezet költözött az épületbe, 2011-ben Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzata felújíttatta az épületet, timpanonjába visszaállították a 
Bihar-címert, nagytermét pedig Fráter László alispánról nevezte el. 
Napjainkban ismét a járási hivatal működik Csonka Bihar egykori 
székházában.
22 éve, 1991. május 10-én indult újra a Bihari Hírlap, Berettyóújfalu 
kéthetente megjelenő újságja. A lap címe régi hagyomány felújítása 
1938 és 1944 között Berettyóújfaluban már létezett ilyen néven 
politikai és társadalmi hetilap.
                        Krónikás: Dr. Krajczárné Sándor Mária, Bihari Múzeum
 
                

Régen volt, hogy is volt…

    Negyed évszázadot töltött településünkön 
dr. Sándor Mihályné, 1974-ben Szentendrére 
költözött, mégis sokan emlékeznek még a 
vasúti iskola tanító nénijére Berettyóújfaluban.
  Ősi székely családban született 1913. 
május 10-én, már gyermekkorában felkeltet-
te érdeklődését az ősi hitvilág. Tanítói 
oklevele megszerzése után egy évet népraj-
zot is hallgatott.
  1948-ban került körorvos férjével és 
gyermekeivel Berettyóújfaluba, előbb a 
lánypolgári iskolában, majd a „vasúti” 
iskolában tanított.

   A községben és környékén számos néprajzi gyűjtést is végzett többek 
között a népi hiedelemvilágról, gyermekjátékokról, a földművelés szókincsé-
ről, a vízhordásról, a temetők fejfatípusairól. Tanulmányai közül több 
nyomtatásban is megjelent országos szakfolyóiratokban és a Bihari Múzeum 
Évkönyvében. Két évig volt a járási művelődési ház igazgatója, ez idő alatt 
egyebek közt színjátszócsoportot, szövőszakkört szervezett, összegyűjtötte 
a környék szőttesmintakincsét. Tizenhét településen indított el egy-egy 
krónikáskönyvet, a helyi hagyományok és aktuális események rögzítésére.
    1960-ban nyílt meg Berettyóújfaluban Bihar első tájháza a Bercsényi 
utcán. Sajnos 10 év múlva az épületet lebontották, de az ún. „néprajzi 
ház” a Bihari Múzeum megalapításához vezető út első lépése lett. 
Berendezése – melyet nagyrészt Gabi néni gyűjtött össze diákjaival – a 4 
évvel később megvalósuló múzeum gyűjteményébe került.
  Szentendrére való költözése után sem szakadt meg a kapcsolata 
Berettyóújfaluval. Aktív pedagógusi munkája után több ideje maradt az 
alkotótevékenységre: a családjának készített kézimunkáit és szőnyegeit ősi 
motívumokkal díszítette. Az emlékezetében élő székely népmeséket unokái 
kérésére lejegyezte, amelyeket 1999-ben Csíkszeredában könyv formá-
tumban ki is adtak. A Gabi néni meséi c. kötetet elemi iskolás székely 
gyermekek rajzai illusztrálják.
  A több évtizedes önkéntes néprajzi gyűjtőtevékénységét Sebestyén 
Gyula-emlékéremmel ismerték el 1983-ban. Két ízben részesült „Berettyó-
újfalu városért” kitüntetésben (1979, 1994).
Szeretettel várunk mindenkit a Bihari Múzeumba, hogy közösen emlékez-
zünk Gabi nénire 2013. május 11-én, szombaton 11 órától. Ez alkalom-
ból egy rendhagyó kiállítás is nyílik a tanító, néprajzi gyűjtő, a művelő-
désszervező munkásságának és alkotói tevékenységének bemutatására, 
amely május 17-ig megtekinthető a múzeum előadótermében.

Kállai Irén

Gabi néni idén lenne 100 esztendős

LEGYEN ÖN IS A KÖNYVTÁR OLVASÓJA!

A Sinka István Városi Könyvtár ebben az évben is várja régi és leendő 
olvasóit, könyvtárhasználóit!
A könyvtár beiratkozási feltételei nem változtak: az éves tagsági díj egy 
naptári évre dolgozóknak 600- Ft, 16 év feletti diákoknak, munkanélküli-
eknek, 70 év alatti nyugdíjasoknak 300- Ft, 16 éven aluli tanulóknak, 
pedagógusoknak és 70 év feletti nyugdíjasoknak INGYENES. A beiratko-
záshoz személyi igazolvány, lakcímkártya, továbbá tanulóknak diákiga-
zolvány szükséges.
EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ OLVASÓK AZ ÉVES TAGSÁGI DÍJ MELLETT 
TETSZÉS SZERINTI ÖSSZEGBEN TÁMOGATÓJEGYET VÁSÁROLHATNAK.
A beiratkozott és érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasók az alábbi 
könyvtári szolgáltatásokat vehetik igénybe: kölcsönzés - könyvek 
esetében a kölcsönzési határidő 4 hét (egyszer lehet hosszabbítást kérni), 
folyóiratok, heti- és havilapok esetében a kölcsönzési idő egy hét , CD-k, 
CD-ROM-ok, DVD-k kölcsönzése (klubtagság keretében), hanglemezek, 
hangkazetták, diafilmek, újságok CD-mellékleteinek kölcsönzése 
(klubtagság keretében), a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek – 
kézikönyvtár, helytörténeti gyűjtemény – helyben használata, számító-
gép- és internethasználat, könyvtárközi kölcsönzés, irodatechnikai 
szolgáltatások. ÚJ SZOLGÁLTATÁS: a mozgásukban korlátozott lakosok-
nak igény szerint folyóiratok és könyvek házhoz szállítása (a szolgáltatást 
igényelni megbízott útján személyesen ill. telefonon lehet az 54/500- 
207-es telefonszámon).
A Sinka István Városi Könyvtár berettyószentmártoni fiókkönyvtárában 
beiratkozási díj nincs, az olvasók ingyenesen vehetik igénybe a könyvtári 
szolgáltatásokat (Puskin u. 44., a Hunyadi Mátyás Tagiskola épületében), 
természetesen itt is lehetőség van támogatójegy vásárlására. Ugyancsak 
ingyenesen vehetik igénybe a használók az informatikai szolgáltatásokat a 
könyvtár Információs Központjában a szentmártoni városrészen (Puskin u. 48., 
a Posta mellett, a régi fiókkönyvtár helyén). Az intézményegységek nyitva 
tartásáról internetes oldalunkon tájékozódhatnak. A Sinka István Városi 
Könyvtár és a szentmártoni Információs Központ informatikai szolgáltatásai 
(térítési díj ellenében): színes és fekete nyomtatás, fekete és színes fénymáso-
lás, szkennelés, faxküldés, spirálozás, hőkötés, laminálás.  
SZERETETTEL VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ OLVASÓINKAT, KÖNYVTÁRHASZNÁ-
LÓINKAT! KÉRDÉSEIKKEL, KÉRÉSEIKKEL, IGÉNYEIKKEL KERESSENEK 
BENNÜNKET!
Elérhetőségeink: Tel.: (54) 500-207,   (54) 402-273
e-mail: bujfkonyvtar@freemail.hu , fiokkonyvtarbujf@citromail.hu
honlapunk: www.berettyoujfalu-813.emagyarorszag.hu



 
A Berettyó BUDO SE senior csoportjának tagjai Litvániában megtekintet-
ték a 7. Kyokushin Karate Világkupát. A négyévente megrendezendő 
verseny igazi csemege a szurkolóknak. A férfiak és a nők három súlycso-
portban mérték össze erejüket, a világ legjobb versenyzőivel. Az erősebb 
nem 32 fős mezőnyből, a gyengébbik 16-ból állt. Az európai és kontinens 
bajnokokból álló mezőny kiegészült Japán és Oroszország legjobbjaival.
A mindig más régióban megrendezett verseny, most elérhető közelségbe 
került hozzánk. Úgy gondoltuk, el sem jutunk erre a versenyre a nagy 
távolságok miatt. (Az előző Japánban volt, a következő Kazahsztánban 
lesz.) A kihagyhatatlannak vélt versenyre útra keltünk. 6 magyar verseny-
ző került be a fantasztikus mezőnybe. Egy bronzérmet sikerült kiharcolniuk. 
A remek hangulatot teremtő litván szurkolók, a világ legjobb harcosainak 
küzdelme, a jó társaság, a különböző országokon való átutazás élménye 
mind megerősítette bennünk: igen, kihagyhatatlan volt!
Rinyu Sándor
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Tadashi kupa
A Berettyó BUDO SE három felnőtt versenyzője képviseltette magát a 
Tadashi Kupán Kiskunmajsán. Április 20-án egy arany, és egy bronzérmet 
sikerült kiharcolni. 
Dr. Nagy Attila a senior 
férfiak között két 
nagynevű ellenfélét 
legyőzve állhatott fel a 
dobogó legfelső 
fokára. Technikailag, 
erőben és akaratban is 
föléjük kerekedett. 
Czirják Sándor és Csóti 
Gábor egy kategóriá-
ban és egy súlycsoport-
ban harcolt. Bár az első 
körben, a 8 közé 
jutásért még nem kerültek össze, a 4 közé jutásért már igen. Így Gábor, 
aki nagyon nagy csatában győzte le ellenfelét, taktikai okokból feladta a 
Sanyi elleni küzdelmet. Czirják Sanyi, egyesületünk új ügyvezető elnöke, 
rendkívül felkészült és erős versenyző. Sorsdöntő helyzetekben mindig a 
legjobb ellenfeleket kapja. Ezen a versenyen is két másik hazai szervezet 
egyik legjobb versenyzőjével hozta össze a sorsolás. Az egyiket nehéz 
csatában legyőzte, a másiktól azonban bírói döntéssel kikapott. Harmadik 
helyezésével bárki elégedett lenne, de ő győzni ment és ezt is vártuk tőle. 
Sajnos eltaktikázta a küzdelmét és újra nem tudta megmutatni, az erejét 
és felkészültségét, ami magasan a mezőny fölé kellett volna emelje. 
Rinyu Sándor

 

Litvániában jártunk
Lopják a fát!
Nemcsak Hajdúhadházon lopják a fát gumis fogattal, hanem Berettyóúj-
falu határában is. A saját tulajdonomban 0239/1 db hrsz. Perde határré-
szen a 6 öles dűlőútra nyúló 45 éves tölgyerdőt évek óta rendszeresen 
meglopják.

A talajviszonyoknak megfelelően jól kivehető a gumis szekér nyoma, a 
gumi mintázata, a lópata nyoma, a közlekedési útvonal, lovak ürüléke, stb. 
Hiába őrzöm és őriztetem az erdőt, tetten érést nem tudtam eddig elérni, 
de pl. a 2012. január 19-i éjjeli falopást követően a fogat nyomvonalát 
követve, a lakásig eljutottam. Ekkor január 20-i keltezéssel írtam egy 
figyelmeztető levelet, melyben többek között közöltem, hogy a „falopás-
ból eredő esetleges balesetekért és jogi következményekért a felelősség 
a tolvajokat terheli, remélem, megértik.” Semmi hatást nem váltott ki a 
figyelmezetés, mert az idén ugyanebben az időszakban újra megloptak. 
Most is jól kivehetők a fent említett bizonyítékok. Amíg azonban az elmúlt 
években ritkítás szerűen vágtak ki fákat, addig most egyszerűen kiirtottak 
egy erdőrészt. Pontosan 49 db tölgyfát vágtak ki tarvágással, 30-50 
cm-es magasságban, hogy ne kelljen lehajolni. Láthatóan, csak a fa 
törzsére volt szükség, a vastagabb ágrészeket otthagyták. A pusztítás 
látványa, a hátra maradt állapot leírhatatlan. Számításaim szerint 50 
mázsa fát loptak el, melynek értéke 100 ezer forint, a további eszmei 
érték és az újratelepítési érték 200 ezer forint. Ez már nem tartozik a 
megélhetési bűnözés csoportjába.
Természetesen a rendőrségi feljelentést is megtettem, várva az eredmé-
nyes nyomozás befejezését. Mivel helybéli gazda vagyok, s többi gazda-
társammal együtt gyakran megbeszéljük, hogy tenni kellene valamit a 
tűrhetetlen helyzet miatt, hiszen már fogattal is lopják a határt, reggelre 
csak az eltűnt széna és egyéb termény nyomai láthatók. 
Befejezésül: fájlalom a mezőőri szolgálat megszüntetését is. Annak idején 
írásban nyilatkoztam, hogy szívesen hozzájárulok az évi 400-500 forintos 
hektáronkénti költséghez. Érthetetlen számomra, hogy mivel az önkormány-
zatban több gazda is érintett, álláspontjukat nem pozitív irányba terelték. 
Ha lenne mezőőrség, valószínű, kevesebb bosszúsága lenne a gazdának, 
és a rendőrség is hatékonyabban tudna tevékenykedni.
Berettyóújfalu, 2013. április 23.   
                                                          Név és cím a szerkesztőségben

A legnépszerűbb közösségi portálra 
érkezett Olaszországból egy 
fényképes, aggódó levél Buczi 
Beátától. Városunk szülötte felhábo-
rodva osztotta meg a hírt, miszerint 
újból ellopták annak a Népligetben 
elhelyezett padnak az ülőkéjét, 
melyen - tavaly a vandál cselekedet 
után helyreállított padon - édesapját 
és kisfiát örökítettük meg. Nos, a 
helyszínen valóban hiányos padot 
pillantottunk meg, ám az éppen arra 
járó dolgozók elmondták: nem rongálás történt, hanem javításra vitték el 
a pad ülőkéjét, ami hamarosan visszakerül a helyére. 
Köszönjük az észrevételt!

Borsógulyás
Hozzávalók:
½ kg tarkabab, 30 
dkg zöldborsó, ugyan-
ennyi leveszöldség, 40 
dkg főtt, füstölt lapoc-
ka, 20 dkg lángolt 
kolbász, egy fej 
vöröshagyma, só, őrölt 
köménymag ízlés 
szerint. 
Elkészítés: az előző nap beáztatott babot leszűrjük, forró vízben elkezdjük 
főzni. A felaprított hagymát, sonkát, felkarikázott kolbászt hozzáadjuk, 
fűszerezzük. Amikor már majdnem kész, bezöldségeljük, a zöldborsóval 
együtt. Utóbbi pótolja a galuskát vagy csipetkét, így másnap is fogyaszt-
ható, nem ázik el benne a tészta.

Postaládánkba érkezett

A Bihari Hírlap júniusi lapzártája:
2013. május 31. (péntek)



   
          Születtek
2013. március  
22. Ökrösi Donát 
     (Ökrösi József – Tutor Ildikó)
29. Aradi Viktória 
     (Aradi Szabolcs – Drigán Anita)
2013. április
1.   Kovács Olivér 
      (Kovács Ottó Tibor – Porumb Erika)
10. Tanka Zalán 
      (Tanka Ferenc – Forgács Éva)
      Házasságot kötöttek
2013. április
20. Gulya Zsolt – Kovács Brigitta
24. Kalmár Imre – Nagy Anett
      Elhunytak
2013. március
17. Balogh Gyula (1932)
28. Adomán Gáborné 
      (Jónás Juliánna) (1926)
30. Csuha Sándor (1934)
2013. április
1. Makula Mária (1948)
9. Karácsony Györgyné 
    (Bacsó Gizella) (1935)
11. Pikó Gyula (1939)
14. Solymosi Lajos (1926)
19. Nagy Bálint (1943)
21. Marczin József (1959)
22. Furka Albert (1932) 

 

 

Anyakönyvi hírek
7. 14.00.   Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete -  

népdalköri próba - körszoba 
8.  14.00.   Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesület - 
                  Anyák napja - nagyterem
9.  14.00.   Együtt Egymásért Klub -  
                  Erdélyi Gábor terem
10-11. A Gróf Tisza István Kórház Patológia Osztálya 
szervezésében Országos     Boncmesteri és asszisztensi 
Konferencia 
16.  13.00.  Városi Ki-Mit-Tud?
                 általános iskolások részére – nagyterem

21.  16.00. ÉDES Közhasznú Egyesület foglalkozása
29.  14.00.  Egyesületi nap: a Berettyóparti Nyugdí-
jasok Egyesületének vendége a város polgármestere 

– Erdélyi Gábor terem
31.  10.00.   ILCO Klub foglalkozása – Erdélyi Gábor

Június
8.  18.00. 40 éves a Bihar Táncegyüttes – gálaműsor 

és táncház a nagyteremben
Belépődíj: felnőtt: 500 ft, gyerek: 200 ft, támogatói 
jegyek a Művelődési Központban vásárolhatóak

Május 24.- június 15-ig „Kitesszük a szűrét” – kiállítás 
az V. Országos szűr-szűrrátét, szűcshímzés és nemez 
pályázatának munkáiból – szervező: Bihari 
Népművészeti Egyesület

Minden csütörtökön a Zene Theatrum Színitanodája 
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Sok szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt a Zeneiskola év végi 

rendezvényeire!
Helye: Zeneiskola nagyterme

május 16. Bihari Népdalverseny
május 21. Zongora tanszaki hangverseny
május 23. Zongora tanszaki hangverseny
május 24. Zongora tanszaki hangverseny
május 27. Gordonka tanszaki hangverseny
május 28. Hegedű tanszaki hangverseny
május 30. Rézfúvó tanszaki hangverseny
május 31. Rézfúvó tanszaki hangverseny
június 3. Klarinét tanszaki hangverseny
június 4. Ütő tanszaki hangverseny
június 6. Fuvola tanszaki hangverseny
június 7. Rézfúvó tanszaki hangverseny
június 11.  Az 50 éves Zeneiskola  Év végi 
   hangversenye - Járási Hivatal Díszterem
június 13.  Az 50 éves Zeneiskola Évzáró 
             ünnepsége - Művelődési Központ

A MAKK KÁLMÁN MOZI MŰSORA 
MÁJUSBAN

17-18-19-20. (péntek-hétfő)
A NYOMORULTAK
Színes angol romantikus musical
Korhatár: 12 éven aluliak számára nem ajánlott

21-22-23-24. (kedd-péntek)
AZ ÖT LEGENDA
Színes szinkronizált amerikai családi rajzfilm
Korhatár: 6 éven aluliak számára nem ajánlott

25-26-27-28. (szombat-kedd)
NEM BESZÉLEK ZÖLDSÉGEKET!
Színes francia filmvígjáték 
Korhatár: 12 éven aluliak számára nem ajánlott

29-30-31. (szerda-péntek) Június 1. 
szombat
ÉLETREVALÓK
Színes francia filmvígjáték
Korhatár: 12 éven aluliak számára nem ajánlott

Június 2-3-4. (vasárnap-kedd)
BARÁTOM, KNERTEN
Színes szinkronizált norvég családi vígjáték
Korhatár: korhatár nélkül

Június 5-6-7. (szerda-péntek)
APA ÉG!
Színes szinkronizált amerikai vígjáték
Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott

Berettyóújfalu Város Önkormányzata nevében tisztelettel 
meghívom Önt és családját, barátait a város napja alkalmából 
rendezett eseményekre.

Muraközi István polgármester 
Május 23. (csütörtök)

10.00 Báthory Gábor szobrának koszorúzása 

          (Vörösmarty tér)

          Ünnepi beszédet mond: Muraközi István polgármester

10.30 Ünnepi képviselő-testületi ülés 

          (Makk Kálmán Mozi)

           A városi kitüntetések átadása

Május 24. (péntek)

10.00 A Népliget utca átadása

          Köszöntőt mond: Dr. Vitányi István 

          országgyűlési képviselő

          Ünnepi beszédet mond: Dr. Lázár János, 

          a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

          Városi futóverseny és kerékpáros felvonulás

A Bihari Népművészéti Egyesület Tisztelettel meghívja 
„Kitesszük a szűrét…”című V. Országos szűr-,szűrrátét-készítő, 
szűcshímzés és nemez pályázat szakmai napjára. 

Időpont: Május 24. péntek 

Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ

Május 25. (szombat)

9.00 „Szeretethíd” református önkéntes nap megnyitása a 

      Diószegi Kis  István Református Általános Iskola udvarán.

Május 25-e szombat Város Napi programok 
a Szent István téren

10.00 óra „TÜZET VISZEK” A 20 éves  Bihari Népművészeti 
Egyesület kirakodó vására, hagyományos ételkínálat, 
mesterségek bemutatója, gyermek játszóház hétpróba 
gyerekeknek.

11.30  Táncház a Bakator zenekarral- táncház gazda 

           a Cserbóka és  a Boróka néptáncegyüttes

14.00  Gyermeknap: 

          Játszóház, Mesterségek bemutatója, 

          Hétpróba gyermekjáték, Ugráló vár

15.00-16.00  Erős Emberek Nemzetközi Versenye

16.00-17.00  Íjászati bemutató

17.00-18.00  Táncház a Bakator zenekarral 

     – táncház gazda a Bihar néptáncegyüttes

Nagyszínpad

18.00 Mohácsi Brigitta műsora- Marghita 

19.00 Stand-up comedy

19.30 Takács Nikolas műsora

20.00 Valahol Európában musical előadás a 

Zenetheatrum művészeinek és növendékeinek előadásában

hirdetés
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