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Címlap fotó: Kocsis Attila

„A jó közérzet fél gyógyulás!”

Báthory Gábor szobrának
koszorúzása

Városunk lakossága megszokhatta, hogy május 23-át, a város napját, mindig valamilyen
elkészült fejlesztési beruházás átadásával ünnepeljük. Így volt ez idén is, amikor az Orbán Balázs
téren álló gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat impozáns épületének átadására került sor.

A megjelentek – köztük városunk vezetői, Pálfi Anikó, a járási hivatal vezetője, Tóth
Attila, a megyei önkormányzat alelnöke – köszöntése után avató beszédet Dr. Vitányi
István országgyűlési képviselő tartott. A honatya kiemelte: városunk történelme során
kétféle korszakot szoktunk emlegetni: Trianon előttit és utánit. Az a kúria, melynek
felújítása mára elkészült, a Bihar Megyei Vitézi Rend helyszínéül szolgált, majd a
kórház főorvosa lakott benne. Gyermekorvosi rendelőként, illetve a védőnői szolgálat
helyszíneként viszont jócskán megérett a felújításra. A segítségnyújtás meg is érkezett,
hiszen 2013. szeptember 12-én kaptuk a határozatot arról, hogy mintegy 60 millió
forintból az alaptól a tetőig, kívül-belül megújulhat az épület. Közel kétezer, de a
környékről érkező gyerekekkel együtt 3300 gyermeket látnak itt el, ahol 12 felnőtt
dolgozik. A belső berendezést az önkormányzat biztosította – tudták meg a jelenlévők.
Az ünnepélyes szalagátvágás után a történelmi egyházak képviselői megáldották az
épületet, majd személyesen is megtekintették a rendelőket, kiszolgáló helyiségeket.

Ankét az alkotókkal
Berettyóújfalu képekben címet is kaphatta volna az a bemutató,
amelynek első részében a Kocsis Attila és Szűcs Endre által
2013-ban készített Berettyóújfalu Timelapse-et láthatta a közönség. Ezt követően a Gombos Ferenc által készített, Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása megbízásából forgatott
„Barangolás Biharban” címet viselő sorozat Berettyóújfalut
bemutató részét vetítették le. A bemutató után Kolozsvári István, a
város kulturális menedzsere beszélgetett az alkotókkal, egyúttal
egy újabb kiadványt, a szintén Gombos Ferenc által készített
fotóalbumot is bemutattak, mely a város mai arcát ábrázoló
fotókat vonultatja fel. /Szűcs Endre ezúttal is hiányzik a fotóról,
ugyanis a kamera túloldaláról rögzítette a beszélgetést./
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1997-ben határozott úgy az önkormányzat, hogy május
23-át a város napjaként ünnepeljük meg. Ezen a napon
emlékezünk meg arról, hogy Báthory Gábor erdélyi fejedelem 100 hajdúvitézt telepített le családostul Berettyóújfalu
és Szentkozma birtokokon. A 400 éves évfordulóra elkészült
Kurucz Imre szobrászművész Báthory Gábort ábrázoló
egész alakos szobra, melyet minden évben megkoszorúznak. A város, a megyei önkormányzat, a járási hivatal, a
tankerület vezetői most is elhelyezték a megemlékezés
koszorúit a szobor talapzatánál.
Az ünnepség a Makk Kálmán Moziban folytatódott, ünnepi
testületi üléssel. Ünnepi beszédet Muraközi István polgármester tartott. /A beszéd rövidített változata a 3. oldalon
olvasható!/

Ünnepi képviselő-testületi ülés május 22-én
„Az értelem, a tudás és a lélek a miénk. Az Istentől
kaptuk. Örökbe. De még ezekkel is azt teszünk, amit
akarunk. Csak egyszer be kell számolni arról, hogy miként
cselekedtünk velük.” - Ha valaki, hát Fekete István őszinte,
jó példa lehet előttünk a lelkiismeret dolgában. A

lelkiismeretében, mely kiben folyamatosan, kiben pedig
csak néha-néha felbuzdulva munkálkodik. Lelkiismerete
pedig mindenkinek van, úgy az egyénnek, mint a
közösségnek. Az egyén is saját cselekedetein tudja mérni
eredményességét és hitelességét, erre pedig számos
családi alkalom, vagy éppen magányos számvetés adhat
alkalmat.

Mint 1997 óta minden év májusában, ma ismét
összegyűltünk mi is e jeles napon. Összegyűlünk, hogy
megemlékezzünk őseinkről, számot adjunk a mi elmúlt
egy évünkről, elismerjük azon földijeink munkásságát,
akik sokat tettek és tesznek mindannyiunkért, és
szóljunk néhány szót jövőbeli terveinkről.
Számtalanszor számba vettük elődeink helyi történelmét. Herpálytól Szentmárton mátyási örökségéig,
Báthorytól Kádár vitézen át a két világháború közötti
város- és vármegyeépítőkig, sőt az 1979-es várossá
avatástól a rendszerváltó elődökig.
Nemzeti ünnepeink alkalmával is igyekszünk azok helyi
jelentőségét hangsúlyozni, hisz Ostváth Pál és Gaál János
számunkra legalább akkora jelentőséggel bír, mint
Kossuth Lajos vagy Nagy Imre.
A széles történelmi távlatokon túl azonban néha szükség
van egy-egy szűkebb időszakot is kiemelnünk. Ahogy
minden évben, úgy idén is egy nagyszerű, rég óhajtott
beruházás, a felújított gyermekorvosi rendelő és védőnői
szolgálat átadásával kezdődhettek ünnepi programjaink,
szombaton pedig a lakótelepeken létesült új játszótereket vehetik véglegesen birtokukba a családok. El is
mondjuk mindig, hogy ez immáron hagyományosan
berettyóújfalui városnapi sajátosság. De természetesen
mindez tágabb kitekintést igényel. Hisz minden oknak
okozata van, két városnap között pedig intenzív tervező,
és megvalósító tevékenység zajlik a hivatalokban, az
intézményekben, a vállalkozásokban, a civil szervezetekben, a családokban. (…)
A város olyan, mint egy veretes könyv, amelyből olvasni
lehet. Lapjai a házak, az utcák és a terek, a parkokkal, a
szobrokkal, az emléktáblákkal és a zsoltáros áhítatú
templomokkal díszítve. És a titkokat őrző temetők is
fontos üzeneteket rejtenek. Illyés Gyula üzenete:

„Ha elmész egy faluba és meg akarod tudni, hogy ott milyen
emberek élnek, menj el a temetőbe. Ahol a sírok gondozottak, az élők rendszeresen látogatják a halottaikat, az ősöket
tisztelik, ott az élők is szeretik egymást. Ha a temető
elhanyagolt, abban a faluban közösségről nem lehet
beszélni. A falu pusztulásra van
ítélve.”
Mi sem feledkezünk el
elődeinkről, sem nagyjainkról,
sem családi őseinkről, mert
ahogy egy nemzetnek vagy
közösségnek,
úgy
egy
családnak is vannak nagy
elődei, példaképei. Ők adnak
erőt a jövő építéséhez. (…)
A 2014. év sok tekintetben a
számadás esztendeje. Mind a
hazai, mind az Európai
Parlamentbe delegált képviselőink, mind pedig a választott
önkormányzati tisztségviselők
és képviselők számára. Számot kellett és kell adnunk,
mérleget kell vonnunk, és a választók döntése nyomán
kell a jövő elé állnunk. Megtettük ezt a számadást már
írásban és nyomtatásban, hisz több kisebb összefoglaló
került az év elején a postaládákba. Ismertettük folyamatosan is, akár a Berettyó Televízió adásaiban, akár a
Bihari Hírlap és a megyei lap, hírportálok oldalain,
hasábjain. Sőt, soha ekkora
országos médiafigyelmet nem
kapott Berettyóújfalu, mint az
elmúlt két-három évben –
hozzáteszem nem bulvár és
botrányműsorokban, hanem
valódi értékközvetítő felvételeken keresztül. (…)
Nagy utat tettünk meg az elmúlt
évben, a most záruló ciklusban,
önkormányzatiságunk elmúlt
negyed századában. Talán
túlságosan erőltetettnek, nagy
iramúnak tűnt az a tempó, amellyel haladtunk. Sokszor
már-már lehetetlennek tűnt egy-egy beruházás sikerre
vitele. Mégis azt mondhatjuk, hogy a hátrahagyott
ciklusok, az előző városvezetés által elkezdett, és az
általunk folytatott munka mára már meghozta gyümölcsét. Száz évente egyszer adódik
olyan lehetőség, mely bár sok
veszélyt rejthet magában, mégis
hordozza a fejlődés kulcsát.
Ahogyan a XX. század elején,
Trianon után is a menedékbe
húzódás helyett az előretörést
szorgalmazták bölcs elődeink,
elszántságukból merítve a XXI.
század első évtizedét mi egy
lapra tettük fel. Az eredmények a
bátrakat igazolták. Így kell a jövő
irányába is néznünk. Az elmúlt
négy év a Berettyóújfalu, az
egészséges város első ütemének
átadásával kezdődött. Ennek
köszönhető az is, hogy ma itt,
ebben a moziban ünnepelhetünk. Jelenleg pedig zajlik a
program második üteme,
mintegy keretbe foglalva a most záruló ciklus célkitűzéseit. A már említett játszótereken túl látjuk a felállványozott művelődési központot, hamarosan elkezdődik a
fedett őstermelői piac felépítése, és a mai napon kerül
bemutatásra a legfrissebb városismertető fotóalbum. Az
egészség pedig egyre nagyobb jelentőséggel bír jelenben
és jövőben. A jövő generációja számára fel kell építsük a
régóta várt új székhely-óvodát. Égető probléma a felnőtt
háziorvosi rendelő méltó elhelyezése, az ügyfél- és

ügyintézőbarátnak legkevésbé sem mondható városháza
rekonstrukciója. Mindenek előtt pedig a termálvíz
hasznosítása, a fürdő gyógyászati célú fejlesztése kell,
hogy a következő időszak zászlóshajója legyen.
Bízom benne, hogy egy tehermentesített költségvetéssel, új fejlesztési programok megvalósításával – figyelembe véve a kormány által a családok számára eddig mind
az adózásban, mind a rezsiköltségekben biztosított
kedvezményeket – Önökkel együtt egy valóban élhető, a
következő nemzedékek számára is vonzó, biztos
jövőképet építő várossá tehetjük Berettyóújfalut.
Mindennek csak a gyarapodó és erősödő családok
lehetnek a letéteményesei.
Éppen a jövőbeni fejlesztési programok tanulmányozása, és az azokra való felkészülés közepette érzékeltük azt,
hogy, amint a közelmúltban már egyre erősebben, úgy a
jövőben még inkább nagy jelentősége lesz a helyi
értékeknek. Lehetnek ezek a jól ismert, de eléggé ki nem
használt környezeti, szellemi és tárgyi értékeink, saját
közösségünk tagjai által előállított termékeink és
szolgálatatásaink egyaránt.
Értéket alkotni pedig mindenki képes, ki-ki a maga
területén. A lakásában, a kertjében, a munkahelyén.
És vannak, akik napi munkájukkal, eredményeikkel,
életükkel és erkölcsi magatartásukkal mindannyiunk fölé
emelkednek. Akár kötelességet végeznek, akár önként
vállalt küldetésüket teljesítik. Ők a mai nap főszerpelői,
és ők azok, akik azzá teszik közösségünket, amiről
mindeddig szóltunk. Akiknek évről évre kifejezzük
elismerésünket, azt szavatolják, hogy ma is vannak, akik
számára az egyéni boldogulás azért fontos, hogy azáltal
többet tehessenek másokért. Egyszerre teremtenek
értéket és állítanak példát. Így a kitüntetés és elismerés
szava mellett ott kell álljon mindannyiunk köszönete is.
Egy-egy kimagasló egyéni teljesítmény egy egész
közösséget kell, hogy eredményekre sarkalljon. Így az
utánunk jövőknek is lesz kire, és mire emlékezniük. Mi
ma átnyújtjuk Önöknek a közösség elismerését. De a
legnagyobb kitüntetést mi kapjuk Önöktől, ez pedig
nem más, mint mindannyiunk szolgálata.
Sokan vagyunk berettyóújfaluiak, akik ilyenkor ünnepelünk. Vagyunk, aki itthon, vannak, akik hazatérve. De
ahogy Tamási Áron fogalmaz:
„Az ember a szíve mélyén örökké odavaló, ahol született.”
Márai Sándor gondolataival köszönöm meg megtisztelő
figyelmüket:

„A szülővároshoz a viszonyunk az évekkel mind bensőségesebb, bonyolultabb lesz. Az ember lassan elfelejt minden
érzelmességet, s mint minden bensőséges kapcsolatban,
nem
Fotó: Kogyilla Zsolt
erényeit vagy hibáit nézzük annak, aki fontos nekünk,
hanem a tényt, hogy van. S ez, ahogy múlnak az évek,
mindennél fontosabb. A szülővárosba idővel nem emlékeket
jár halászni az ember, hanem visszakapni egy pillanatra ez
ingó, örökké változó életben és világban a biztonság érzetét.”
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A felnövekvő nemzedéknek szánják
Az év hangszeres növendéke, Papp Balázs zongorajátékával kezdődött megnyitón Kállai Irén, a
Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár
igazgatója köszöntötte a megjelenteket, köztük
Muraközi István polgármestert, az intézményvezetőket, a kiállítás anyagához hozzájárulókat, s nem
utolsó sorban Kapornai Juditot, a Berettyóújfalui
Tankerület igazgatóját, akin keresztül a felnövekvő
nemzedék figyelmébe is ajánlotta a centenáriumi
kiállítás megtekintését.
Muraközi István beszédében köszöntötte a történelem iránt érdeklődő közönséget, s leszögezte: se
szeri, se száma nem lesz országszerte az emlékállításnak, melynek része a református templom
szomszédságában álló első világháborús emlékmű
felújítása is Berettyóújfaluban.
Fekete András főhadnagy, a Gábor Dénes
Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium főtisztje az évforduló kapcsán kiemelte:
mindannyiunk számára fontos eseményre emlékezünk, ám egy évszázad távlatából, amikor a
résztvevők már elmentek, a felnövekvő nemzedéket kell megismertetni a sorsfordító eseményekkel,
azok szereplőivel, akik életét örökre megváltoztatta a háború. A harcok nem itt folytak, ám a
bihari ifjakat az akkori közigazgatási központba,

Nagyváradra hívták be, ezért a mostani kiállítás
remek kapcsolódási pont Bihar és Csonka-Bihar
mindennapjaiban.
Magáról a kiállításról Csarkó Imre történész
tartott szakmai tárlatvezetést, s köszönte meg név
szerint is azoknak a munkáját, akik a kiállításhoz
tevőlegesen is hozzájárultak. Így Balogh Imre
(Gáborján), Békési Imre (Berettyóújfalu), Fekete
András (Berettyóújfalu), Halmai Péter (Debrecen),
Hudák Attila (Berettyóújfalu), Karancsi Lajos (Beretytyóújfalu), Kecse Attila (Nagyvárad), Mezei Milán
(Berettyóújfalu), Szémán Lászlóné (Berettyóújfalu),
Szémán Zoltánné (Berettyóújfalu), Szilágyi Zoltán
(Bakonszeg).
A kiállítással elsősorban nem a háború borzalmaira helyezték a hangsúlyt, hanem csatákat megvívó
katonákra. A teremben balról jobbra haladva a
falakon nagyított fényképmásolatok, az alattuk
lévő tárlókban pedig eredeti fényképfelvételek,
kitüntetések, könyvek, tábori levelezőlapok, harctéri eszközök, fegyverek és emléktárgyak láthatók. A
terem katonás hangulatát az elhelyezett terepmintás álcahálók is erősítik.
A kiállítás október 3-ig látogatható, hétfőtől
péntekig 9-16 óráig. A megtekintés díjtalan.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Felkészültek az első világháborúból
Csarkó Imre muzeológus szervezte a Város A Bihari Múzeumban lebonyoNapjához kapcsolódó helytörténeti vetélkedőt lított megmérettetésen öt
középiskolás kategóriában, Berettyóújfaluban.
csapat versenyzett. A helyi
középiskolák
háromfős
csapatai mellett érkeztek
Székelyhídról is diákok.
Előzetes feladatként „A
Nagyváradi 4. számú Honvéd
Gyalogezred története a
világháborúban 1914-1918”
című kötetből kellett 3 részletet áttanulmányozniuk. Ezen
kívül egy szakcikket is el
kellett olvasniuk, ami alapján
készülhettek a megmérettetésre. Mindezen túlmenően, a
világháború eseményeiből is készülniük kellett. A vetélkedő második részében
feladatlapot kellett kitölteniük, ami a kiadott olvasmányokra épült, míg a harmadik részben szóban adtak számot a Katonasors című időszakos kiállítás helyszínén.
A zsűri elnöke Kállai Irén, a Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár igazgatója volt, tagjai Békési Imre Berettyóújfaluból, illetve Kecse Attila Nagyváradról.
Szoros eredménnyel a versenyt az Arany János Gimnázium csapata nyerte.
Holtversenyben második a Bessenyi György Szakközépiskola Arany János
Kollégiumának csapata a székelyhídi diákokkal közösen. Valamennyi versenyző értékes könyvjutalomban részesült, az első helyezettek pedig részt vehetnek
a nyári honismereti táborban.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
KÓSTOLJUNK BELE A KATONAÉLETBE JÚNIUS 21-ÉN!
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A BIHARI MÚZEUMBAN!
A debreceni Gábor Dénes Szakközépiskola diákjaival és a szolnoki Szent László Hadosztály Honvéd Hagyományőrző Egyesülettel karöltve a múzeum és civil szervezetei az első
világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából KATONAÉLET címmel szerveznek
programot. Ízelítőül: A múzeumépület előtti háborús emlékműveknél koszorúzás, a Makk
Kálmán Moziban filmvetítés. A Katonasors című időszaki kiállításban szakvezetés, beszélgetés
magángyűjtőkkel, az előadóteremben folyamatosan előadások bihari katonai emlékhelyekről,
hősökről többek között a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály
munkatársával. Gyerekeknek, családoknak rejtvények, játékos feladatok, térképkészítés a
Karacs Ferenc Múzeum muzeológusaival, emellett a debreceni toborzó iroda munkatársai egy
szimulátorral is várják az érdeklődőket. Az udvari színpadon zene, tánc, katonadalok,
verbunk, fegyver- és egyenruha-bemutatók, hagyományőrző katonák bemutatói.
Részletek a plakátokon és honlapokon Belépő díj: 300 Ft/fő, 18 év alatt ingyenes.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár munkatársai.
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Katonasors címmel időszaki kiállítás nyílt
a Bihari Múzeumban az első világháború
kitörésének 100. évfordulója alkalmából.

Nadányi Zoltán életéből és munkásságából adtak számot
A Bihari Múzeum és
Sinka István Városi
Könyvtár
a
Város
Napjához kapcsolódóan
minden évben megrendezi helytörténeti vetélkedőjét két kategóriában:
általános és középiskolások részvételével.
Előbbit május 19-én
bonyolították le, öt
csapat részvételével – mondta el a szervező, Szémánné Veres Gabriella
irodalmi muzeológus. Az öt helyi általános iskola háromfős csapatai Nadányi
Zoltán életéről és munkásságáról adtak számot. Előzetesen három feladatot
kaptak a tanulók, amit aztán előadtak a verseny első részében. Nadányi
Zoltán egy szabadon választott versét mondták el, bemutattak egy illusztrációt, melyet a Piripócs ciklushoz kellett készíteniük, valamint egy olyan verset
kellett írniuk, melyet Nadányi egy szatírájára, Nadányinak címezve alkottak.
A csapatok szereplése után 7 feladatból álló feladatsort oldottak meg.
A zsűri elnöke Muraközi István polgármester volt, tagjai Bakó Endre
irodalomtörténész és Lackó Györgyné könyvtárvezető.
A versenyt a József Attila Általános Iskola csapata nyerte, akik vándordíjként egy faragott fatányért kaptak, valamint ingyenesen részt
vehetnek az idei 38. Honismereti táborban.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

A Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár 2014. június 23-tól június 27-ig,
naponta 9-17 óráig „ÜGYES KEZEK” kézműves szabadidős tábort szervez
általános iskolások részére. Elsősorban azok jelentkezést várják a táborba,
akiknek szülei, nagyszülei valamikor Nagyrábén éltek. Táborvezető: Balogh
Sándorné. Szakmai segítők: Balogh Erika, Fenyvesvölgyiné Tóth Zsuzsa, Böszörményi Viktória, Kiss Levente, Bihari Múzeum dolgozói. A gyerekek minden nap
más hagyományőrző és modern kézműves technikával ismerkednek.
- Karkötő készítés: csomózásos és gyöngykarkötő - Népi játékok készítése, foglalkozás a
tájházban - Szövés: gyékény szőnyeg, fonalból telefontok vagy kis táska, rongyszövés Hímzés tanulás: kalocsai minta hímzése saját pólóra - Kirándulás Sárrétudvariba és
Szerepre, zárókiállítás - Minden nap tízórai, ebéd, uzsonna játékok, papírhajtogatás, tánc.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 7000Ft / fő.
Jelentkezni lehet 2014. június 19-ig a művelődési ház irodájában.
(Nagyrábé, Rétszentmiklósi út 2/A, telefon: 06/54/ 477334
és 06/20/971-4877. email: kocsabi59@gmail.com)

Megyei Múzeumi Koordinátori Munkacsoport értekezlet Berettyóújfaluban
A szentendrei székhelyű Múzeumi Oktatási és Képzési Központ támogatásával 2008 óta Kállai Irén Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi koordinátor vezetésével működő megyei múzeumi munkacsoport idei első találkozóját 2014.
május 9-én tartották a berettyóújfalui Bihari Múzeum és Sinka István Városi
Könyvtár előadótermében. A tanácskozáson jelen volt a megye 7 muzeális
intézményének 15 munkatársa.
Kolozsvári István Berettyóújfalu kulturális menedzsere köszöntötte a
megjelenteket s tartott vitaindítót, amelynek során ismertette a Bihari
Múzeum mintaprojektjét és szólt a fenntartó és az intézmény kapcsolatáról. Majd Dr. Lakner Lajos a Déri Múzeum Tudományos Igazgatóhelyettese
beszámolt a megyei hatókörű városi múzeum 2013-as megyei tevékenységéről és a 2014-es tervekről. Előadását szakmai vita és hozzászólások
követték. Végül Kállai Irén vázolta a munkacsoport előtt álló 2014-es
lehetőségeket, feladatokat, pályázatokat, országos nagyrendezvényeket
(Múzeumi Majális, Múzeumok Éjszakája, Múzeumpedagógiai Évnyitó,
Múzeumok Őszi Fesztiválja) amelyeket a megye muzeális intézményei az
idén is megvalósíthatnak. Zárásként bemutatta a szentendrei Skanzenben
működő Múzeumi Oktatási és Képzési Központ új honlapját és annak a
pedagógusok számára legérdekesebb oldalait a MÚZEUMI A’LA CARTE
– ot. Ez az oldal segítség a pedagógusok számára, itt az egész ország

OBAT tizennegyedjére
Valóban hagyományteremtőnek bizonyult az
Országos Boncmesteri és Asszisztensi Továbbképzés – OBAT – 13 évvel ezelőtti megtartása, hiszen
idén már a 14. találkozóra került sor a berettyóújfalui Makk Kálmán Moziban – jelentette be Dr.
Dombi Imre főorvos, a szervezőbizottság elnöke a
megnyitón, melyen kb. 90-en vettek részt az
ország minden részéből.
Elhangzott még, hogy nem kimondottan orvosi
konferencia a kétnapos rendezvény, hiszen a
pathológia valamennyi szereplője jelen volt. A
megszakítás nélküli rendezvény pedig azt
bizonyítja, hogy igény van rá, hiszen a felkínált
és megbeszélt témák sokszínűségéből mindenki
megtalálja az érdeklődésének megfelelőt. A
résztvevőket
köszöntötte
Bónácz
János
alpolgármester, Dr. Pete László a Gróf Tisza
István Kórház orvos-igazgatója, valamint

területéről választhatnak múzeumot, állandó vagy időszaki kiállítást,
múzeumpedagógiai foglalkozást például az osztálykirándulásokra.
A program munkaebéddel zárult, fehér asztal mellet egyeztették közelgő
rendezvényeiket a megyei muzeális intézményekben dolgozó kollégák.

Halászné Szilágyi Gyöngyi ápolási igazgató,
majd átadták az idei Lesznyák-díjat, mely a
szakma igen rangos elismerése.
Az előadások az ismert toxikológus, Zacher Gábor
osztályvezető főorvos prezentációjával kezdődtek. A borterápiától a delíriumig címet viselő
előadásból kiderült: alkoholizmusban sikerült az
EU élvonalába kerülnünk, pedig az alkohol –
mértékkel fogyasztva – gyógyszerként is számításba jön. Példaként említette a franciáknál eredménynyel alkalmazott borterápiát. Napi egy-két pohár
vörösbor csökkenti a szívbetegségek kockázatát,
az érelmeszesedést, a koleszterinszintet. A
továbbiakban szólt az előadó az alkoholról, mint
méregről, az életveszélyes állapotokról. Azt is
megtudhatták a jelenlévők, hogy 800 ezer alkoholista van hazánkban, ám számuk egyre nő. A
rászorulók 5-7 százaléka kap mindössze megfelelő ellátást.
A zártkörű rendezvényen a cytológiáról, az

Hivatásos és önkéntes tűzoltók vetélkedtek
Sokadik alkalommal mérték össze tudásukat az ország legjobb tűzoltó csapatai az
országos kismotorfecskendő-szerelési bajnokság 2. fordulójában, Berettyóújfaluban, a
Morotva Liget Szabadidőközpontjában.
A Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség által hivatásosoknak és önkénteseknek szervezett megmérettetésen az ország minden részéből érkeztek csapatok,
összesen 33-an. Férfi és női csapatok két kategóriában, modern és retróban mérték
össze tudásukat. A vendéglátók nevében Muraközi István polgármester köszöntötte a
résztvevőket, majd Kovács Ferenc dandártábornok szólt a megjelentekhez. A lánglovagok versenyéről elmondta: legfontosabb a hagyományápolás, hiszen ha nincs múltunk,
nincs jelenünk, nem lesz jövőnk sem. A megmérettetés pedig remek alkalom arra, hogy
közelebb hozza egymáshoz a hivatásos és önkéntes tűzoltókat – fűzte hozzá.
A Diószegi Kis István Református Általános Iskola tanulói szambával köszöntötték a
csapatokat, majd Lövei Csaba tűzoltó alezredes elindította a versengést, mely
Nemes István főbíró vezényletével vette kezdetét.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
Fotó: Kocsis Attila

elbizakodott gyilkosokról, a helyszíni halottszemlékről, a bőr melanómagyanús elváltozásairól, a halottvizsgálat új szabályairól, s nem
utolsó sorban az emberek halálhoz való
viszonyának változásairól hangzottak el
előadások.

Teherhordás és szeretetátadás

A mostoha idő ellenére, idén is megszervezte a Szeretethíd nevet
viselő önkéntes napját a Berettyóújfalui Református Egyházközség.
A megnyitó a regisztrációt követően a Diószegi Kis István Református Általános Iskola udvarán volt.
A korábbi években szombatra esett a rendezvény, s akkor több
felnőtt érkezett. Most viszont a helyi oktatási intézmények
képviseltették szép számban magukat. A 163. zsoltár – Itt van
Isten köztünk, jertek Őt imádni – eléneklése után Varga Olga,
Zsáka és Furta lelkipásztora hirdetett igét, melyben a közösen
végzett munkára, annak örömére hívta fel a figyelmet, egyúttal a
teherhordás és szeretet átadásának fontosságát hangsúlyozta. A
434. dicséret – Vezess Jézusunk, Véled indulunk – eléneklése után
Majláth József lelkipásztor ismertette a nap menetét. Eszerint a
Diószegis felsősök az iskola környékén gyomláltak, ott, valamint a
templom és múzeum előtt rózsát ültettek. Szintén a Diószegis
diákok egy csoportja a Gróf Tisza István Kórház gyermekosztályán verses-mesés-táncos produkcióval igyekezett felvidítani a
beteg gyerekeket és szüleiket. Az állami iskolák tanulói saját
intézményeik és a lakótelepek környékét tisztították meg az
alkalmi szeméttől. A BIHARITE pár tagja – Nagy Sándor vezetésével – rózsát ültetett a Barcsay-kertben. A felnőtt gyülekezeti
tagok pedig lelki szolgálatot végeztek az idősek otthonában.
A jól végzett önkéntes munka után szeretet vendéglátásra került
sor a Berettyóújfalui Református Egyházközség gyülekezeti
termében.
2014. június Bihari Hírlap
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Dr. Csatári Bálint Berettyóújfalu díszpolgára kitüntető címet kapta
Csatári Bálint Karcagon született, 1949. augusztus 13-án. Miután édesapja állatorvosként Zsákára került, középiskolába már Berettyóújfaluban járt. Ezt követően József
Attila Tudományegyetem matematika-földrajz tanári szakán diplomázott, majd a
földrajzi doktori iskolában szerzett doktori oklevelet 1975-ben. Ugyanebben az évben
visszatért Berettyóújfaluba, ahol öt évig dolgozott középiskolai tanárként. 1984-ben a
Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának kecskeméti csoportjánál
helyezkedett el. 1992-2008. július 1-je közt az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének választott igazgatója volt. Jelenleg az intézetnél tudományos főmunkatárs és a
Kecskeméti Tudományos Osztályának a vezetője. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékének docense. Szakterülete a településföldrajz, a
rurális térségek földrajza, mikro- és makroregionális fejlesztések. Csatári Bálint
kutatásainak egyik legfőbb tárgya az Alföld, az alföldi települések és társadalmuk
fejlődésének mozgatórugói, illetve jelenségei. Több kutatásának tárgyául választotta
az alföldi szórványtelepüléseinek, a tanyáknak legújabb kori fejlődését, illetve Magyarország lemaradó térségeinek problémáit. Kutatói tevékenysége mellett ki is áll a lemaradó térségek és társadalmi rétegek mellett. Rendszeres szereplője a területi fejlesztéssel
foglalkozó fórumoknak, többször is szerepet vállalt a kérdéssel foglalkozó fórumok,

A Bajnóca Néptáncegyüttes Báthory Gábor-díj kitüntetést kapott
2009-ben alakult a régebben a Bihar Néptáncegyüttesben táncoló tagokból, akik általános
iskolai tanulmányaikat befejezve nem szerették volna abbahagyni a néptáncot. Így 10 lelkes
fiatal szorgos munkájával kezdte meg működését az együttes.
2010-ben már az utánpótlásra gondolva megalakult a Cserbóka csoport, ahol akkor a 6-9
éves gyerekek kezdtek el táncolni. Következő évben alakult a Boróka, a kisebbekkel.
Napjainkban mintegy 90 főt foglal magába a Bajnóca. Három utánpótlás csoportja van,
ahol a felnőtt Bajnóca csoport mellett az iskolások a Cserbóka csoportban, az óvodások a
Boróka csoportban, a legapróbbak pedig a Kökörcsin csoportban táncolnak. A csoportokban a város szinte minden intézményéből van növendék. A felnőtt csoportba diákok és
dolgozó felnőttek járnak. A csoport művészeti vezetője: Turzó Renáta. Az együttes fő célja,
hogy felelevenítse, és köztudatba emelje a bihari régió régi szokásait, táncait, valamint
megismertesse közönségét magyarországi és határon túli táncokkal. Ennek érdekében városi
rendezvények állandó résztvevői, melyeken mindig nagy sikerrel szerepelnek. Idén harmadjára vettek részt a püspökladányi Sárrétmenti Népzenei Találkozón, ahol díjat is nyertek. A
Cserbókák az Észak-Alföldi Regionális Gyermek Néptáncfesztiválon bronz minősítést
kaptak. A felnőtt és a középső gyermekcsoport megmérettetett az egri Szederinda Nemzetközi Gyermek, Ifjúsági és Felnőtt Néptáncfesztiválon, ahol kiemelkedő teljesítménnyel,

Ungai János Kabos Endre-díjat vehetett át.
2002 óta meghatározó egyénisége az Eötvös József Szakképző Iskola, illetve a város
sportéletének. Nem csak tanórai, hanem tanórán kívüli szakköröket, edzéseket is tart. A
fekvenyomás sportágban 12 év alatt az intézmény 7 alkalommal lett az ország legeredményesebb iskolája. Diákjaik 123 alkalommal állhattak a dobogó legfelső fokára
országos diákolimpiai versenyeken. A Magyar Erőemelő Szövetség által rendezett
ifjúsági, junior és felnőtt országos bajnokságokon ez idő alatt 76 alkalommal szereztek
bajnoki címet, ebből 45 ifjúsági országos bajnok, 20 junior országos bajnok, 11 felnőtt
országos bajnok. 2007 óta nemzetközi versenyeredményekkel is büszkélkedhet 12 ifjúsági
világbajnok, 6 junior világbajnok és 3 felnőtt világbajnok került ki a növendékei közül,
illetve hat versenyzője a „Hajdú-Bihar Megye év sportolója” címet is megszerezte. A
Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat 10 alkalommal díjazta az országos diákolimpiai
eredményeiért, valamint 3 alkalommal az „év ifjúsági edzője” címet is odaítélték.
2008-ban eredményeiért a Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés „Kovács Pál-díjban” részesítet-

Szabó Dorina a város jó tanulója – jó sportolója címet érdemelte ki
Szabó Dorina a Hunyadi Mátyás Tagiskola végzős tanulója. Kisiskolás kora óta fontos
szerepet tölt be a sport az életében, több sportágban nyújtott kiemelkedő teljesítményt.
Minden évben sikeresen vesz részt a városi, körzeti és megyei diákolimpiai versenyeken. Az
atlétika területén kezdte sikereit elérni. A 2013/2014-es tanévben az atlétika városi
diákolimpián egyéniben és csapatban 2. helyezést ért el. Megyei atlétikai diákolimpián, III.
korcsoportban egyéniben 5. helyezett lett. Szintén az idei tanévben a fekve nyomó országos
diákolimpián 35 kg-os kategóriában 1. helyezést ért el. Rendszeresen részt vesz az úszó
diákolimpia városi fordulóján, itt a legjobb eredménye egyéni és váltó számban a 2.
helyezés volt. Futó- és kerékpárversenyek sem maradhatnak ki a „versenyszámaiból”.
Megyei futóversenyen saját kategóriájában 3. helyezett lett, a városi-körzeti duatlon
versenyen korcsoportjában az élen végzett. Asztalitenisz diákolimpián elért eredményeiből
néhány: III. korcsoport: városi-körzeti 1. helyezés IV. korcsoport: városi 3. helyezés. Aktív
tagja a Hunyadi Mátyás Tagiskola KRESZ csapatának, mellyel a legjobb helyezése a megyei

40 éves aktív tevékenységének elismeréseként emléklapot kapott
Tikász Lajosné,, a Búzakalász Mezőgazdasági Szövetkezet főkönyvelője
40 éves aktív tevékenységének elismeréseként Berettyóújfalu Város Önkormányzata
elismerő emléklapban részesíti Tikász Lajosnét, a Búzakalász Mezőgazdasági Szövetkezet
főkönyvelőjét.
Tikász Lajosné Berettyóújfaluban született. 1970-ben végzett az I. számú Általános
Iskolában, majd az Arany János Gimnáziumban érettségizett 1974-ben. 1975 óta
képesített könyvelő, majd a Pénzügyminisztérium által szervezett képzésen vett részt 1985
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szervezetek létrehozásában. 2003-ban tagja
volt a tanyai fejlesztésekre ajánlásokat
kidolgozó munkaközösségnek, a Tanyakollégiumnak.
Elévülhetetlen érdemei vannak az Alföld, ezen
belül is a Sárrét és a bihari térség társadalomés gazdaságföldrajzi kutatásaiban, iránymutatásai révén a mai területfejlesztési gyakorlatra
is nagy hatást gyakorolt, kimutatott eredményeit – úgyis mint a vidék jó ismerőjéét –
mindennapi munkánk során is kiválóan tudjuk
hasznosítani. Ezeket kiadványokban, és a
Berettyóújfaluban, illetve bihari településeken
tartott előadásaiban is volt módunk megismerni.
Több regionális szakmai elismerés és díj
birtokosa, 1977-ben lett az oktatásügy kiváló
dolgozója, 1997-ben Akadémiai díjat vehetett át. 1999-2002 között Széchenyi
Professzori Ösztöndíjas volt. 2002-ben vehette át a Magyar Köztársaság Arany
Érdemkeresztjét, 2010-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét.
nívódíjas
produkcióval
nyűgözték le a szakmai
zsűrit. Mindemellett több
városi és magánszemély
által szervezett rendezvényen láthatják őket az
érdeklődők. A Cserbóka
csoport tavaly ősszel a
csehországi
Gyermek
Folklór
Fesztiválon
képviselte hazánkat. A 3
napos
rendezvényen
többször is felléptek a
gyerekek,
fergeteges
előadásukkal nyűgözték le
a rendezvényekre ellátogatókat. Tavaly ősszel rendezték meg az I. Szüreti Felvonulást
városunkban, majd Polgáron Berettyóújfalu várost képviselte a Cserbóka csoport. Művészeti
tevékenységük mellett nem titkolt cél a csapatépítés, közösségi szellem kialakítása, sokoldalú
személyiségfejlesztés és a napjainkban oly hiányzó értelmes és építő szórakozás biztosítása.
te. 2009-2012 között a Magyar Erőemelő Szövetség
megbízásából ifjúsági és junior erőemelő és
fekvenyomó válogatott szövetségi kapitányi tisztségét
töltötte be. Szövetségi kapitányként 7 világversenyen
vett részt, melyeken válogatott versenyzői 42 világbajnoki címet szereztek, számos világcsúccsal. Ezzel az
eredménnyel a mai napig is a sportága legeredményesebb utánpótlás edzője az országban. Kezdeti sikerei
igen nagy feltűnést keltettek, és az, hogy ezek lendülete nem tört meg a következő években sem, igazolja
kitartó és alapos munkáját. A városunkban általa
meghonosított sportág követői egyesületbe szerveződve gondoskodnak az utánpótlásról, jelenleg a Civil
Udvarban saját edzőhelyet rendeznek be, új eszközökkel és tagokkal folytatva a megkezdett munkát.
versenyen elért IV. hely. 5. osztályos kora óta fő sportága a
kézilabda lett. Azóta a serdülő és immáron a megyei női felnőtt
csapat oszlopos tagja. Minden évben sikeresen szerepelnek
diákolimpián, ahol idén a IV. korcsoportban 4. helyezést értek
el. Dorina a BMSE több utánpótlás csapatában is játszik Erima Gyermekbajnokság, Országos Serdülő Bajnokság –
melyek mérkőzései folyamatosan zajlanak. A Győri ETO női
kézilabdacsapat utánpótlás edzője, Róth Kálmán is felfigyelt
kiemelkedő tehetségére és az ehhez a sporthoz szükséges testi
adottságaira, több alkalommal is részt vett a nyaranta
megrendezésre kerülő ETO táborokban. Testnevelői, edzői,
szülei biztatására felvételizett a Győri Kézilabda Akadémia
utánpótlást támogató Bercsényi Miklós Sportiskolába. A
rengeteg sportverseny mellett tanulmányait sem hanyagolja el,
a 8 év alatt mindvégig jeles eredményt ért el.
és 1988 között, melynek eredményeképpen mérlegképes könyvelői képesítést szerzett. 1974. július 1-jén állt
munkába a berettyóújfalui Búzakalász Mezőgazdasági
Szövetkezetben, könyvelői munkakörben. Itt ismerkedett meg férjével, akivel azóta is folyamatosan
ugyanazon munkahelyen dolgoznak. Pontos, alapos és
lelkiismeretes munkavégzésének köszönhetően minden
munkáltatója, munkahelyi vezetője bízott benne és
ragaszkodott hozzá. Kilencedik éve látja el a szövetkezet főkönyvelői feladatait.

Dr. Lingvay Csaba Báthory Gábor-díj kitüntetésben részesült
Lingvay Csaba 1966. március 17-én született Budapesten. 1975 óta rövid megszakítással
Berettyóújfaluban él. 1984-ben érettségizett a Berettyóújfalui Arany János Gimnáziumban,
majd tanulmányait a Szentendrei Kossuth Lajos Katonai Főiskola BM. Határőr Parancsnoki
szakán folytatta. 1987-ben avatták határőr tisztté és általános gépész üzemmérnökké.
Első tiszti beosztását a BM. Határőrség Orosházi Kerületnél kezdte meg, a Híradó Századnál, majd fél év múlva a Kerület központi állományába került előadóként. 1990-ben került
a rendőrség állományába, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Orosházi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályára vizsgálói beosztásba. 1992-ben hazaköltözött Berettyóújfaluba és a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán szintén vizsgálóként
dolgozott. A munka mellett másoddiplomás képzés keretében 1993-ban befejezte
tanulmányait a Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi Szakán. 1994-től a Szegedi József Attila
Tudományegyetem Jogi Karának hallgatója volt, 1999-ben avatták doktorrá. 1995-ben a
Berettyóújfalui Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályának Vezetője lett, majd
nem egészen egy év múlva átvette a Bűnügyi Osztály irányítását és egyúttal a kapitányság-

Czirjákné Hajzer Ilona Fehér Istvánné-díjban részesült.
Czirjákné Hajzer Ilona 1979 óta dolgozik az I. számú, mai Diószegi Kis István
Református Általános Iskolában. A szó nemes értelmében is tanító. Már szülők generációi nevelkedtek fel a keze alatt, akik szívesen viszik saját gyermeküket is egykori
tanítónénijükhöz. A Debreceni Tanítóképző Főiskolán, 1979-ben szerzett diplomát.
Szakkollégiuma pedagógia és rajz. Nyugodt, kiegyensúlyozott egyéniség. Munkáját
34 éve nagy kitartással, odaadással és szakértelemmel végzi. Tevékenységéért 1986ban miniszteri dicséretet kapott. Az évek folyamán kiemelkedő eredményeket ért el az
alsó tagozatos tanulók számára szervezett szavaló- és mesemondó versenyeken.
Diákjai több rajzpályázaton lettek díjnyertesek. Iskolára előkészítő munkájával sok éve
könnyíti meg az óvodások iskolai életének kezdetét. Sokoldalúságát jellemzi, hogy
1983 óta vezet bábszakkört és 1985-ben csoportja, megyei arany minősítést ért el.
1988-ban C-kategóriájú művészeti oktatói működési engedélyt szerzett bábcsoport

Nagyné Makra Erzsébet Fehér Istvánné-díj kitüntetést kapott.
Nagyné Makra Erzsébet Komádiban született, ahol általános iskolai tanulmányait is
végezte. Ezután Debrecenbe került, középfokú végzettséget az Ady Gimnázium dráma
tagozatán szerzett. Közösségi érzéke, csapat játékosi szelleme már itt megmutatkozott.
Tanítói és testnevelési végzettséget a Kőrösi Csoma Sándor Főiskolán, Békéscsabán
szerzett. Az itt kapott útravaló a sport területén a mai napig meghatározza a pályáját.
Nem véletlen, hogy 1992-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán sportoktatói
képesítést szerzett. Jó kommunikációs készsége, kapcsolatépítő képessége alkalmassá
teszi mind a sport, mind a pedagógia területén a sikeres munkavégzésre. 1994.
szeptember 1-jétől dolgozik a berettyószentmártoni Hunyadi Mátyás Általános
Iskolában. Napi tanítói feladatai ellátása mellett az általa vezetett csapat katasztrófavédelmi versenyen országos helyezésig jutott. Éveken keresztül készített csapatokat
tűzoltó versenyekre. Ő volt a Drogmentes Magyarországért Mozgalom első helyi
fogadója, szervezője. Az iskola tanulóival rendszeresen részt vesznek a helyi, megyei,

Kovács Lászlóné Fráter László-díjban részesült
Kovács Lászlóné (Csibi Edit) Püspökladányban született, 14 éves koráig a sárrétudvari
szülői házban élt. 1981-ben a püspökladányi Karacs Ferenc Gimnázium és Szakközépiskolában érettségizett, majd egy évig igazgatási gyakornokként dolgozott a Püspökladányi Járási Hivatal alkalmazásában. Ezt követően sikeresen felvételizett az Államigazgatási Főiskolára, ahol 1987-ben igazgatásszervezői végzettséget szerzett. 1984-től
már adóügyi, 1985-1987-ig szociális ügyintézőként dolgozott a Sárrétudvari
Nagyközségi Tanácsnál. A diploma megszerzése után áthelyezéssel került Berettyóújfaluba, ahol 1997-ig igazgatási ügyintézőként, majd két évig gyámhivatal-vezetőként
dolgozott. 1999. szeptember 9-étől vezeti a Polgármesteri, majd Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Irodájának munkáját. Szerteágazó tevékenységük szervezése,
koordinálása mellett – a naprakész és precíz szakmai irányítás érdekében – folyamato-

vezető helyettesi teendőket is. Hajdú-Bihar Megye
második legnagyobb kapitányságának vezetésével
2002. augusztus 1-jén került megbízásra, majd
október 1-jei hatállyal kinevezésre a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság élére. Kinevezésével egy
időben soron kívül rendőr alezredessé léptették elő.
2009. augusztus 20-án az Igazságügyi és
Rendészeti Miniszter rendőrségi főtanácsosi címet
adományozott részére kimagasló szolgálatteljesítése elismeréseként. Több mint 10 éves kiemelkedő
kapitányságvezetői tevékenysége után 2012.
november 1-ei hatállyal a Hajdú-Bihar Megyei
Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóságára
került, rendészeti igazgató, megyei rendőrfőkapitány-helyettesi beosztásba. 2013. augusztus 20-án
a Belügyminiszter ezredesi rendfokozatba léptette
vezetésére. A bábszakkörrel több városi intézmény
rendezvényét színesítik, rendszeres résztvevői az
egyházközség rendezvényeinek is. A bábozást
előszeretettel építi be mindennapos munkájába is. A
gyerekek, a szülők, a kollégák és az iskola vezetés
együttes tapasztalata alapján állítható, hogy
munkája és személyisége követésre méltó. A
2011/2012-es tanévben minőségi munkáért
kitüntető díjat kapott, melyet az intézményvezető
döntése alapján az intézményben dolgozók kaphattak kiemelkedő, odaadó, precíz munkájuk elismeréseként. Számos tanfolyamon, továbbképzésen vett
részt, melyet hatékonyan épített be és sokoldalúan
hasznosított a pedagógiai munkájában.
országos sportversenyeken, diákolimpiai megmérettetéseken.
Az úszóversenyek állandó szervezője. Évek óta koordinálja
Berettyóújfaluban a városnapi megmozdulásokat. Folyamatosan dolgozik azon, hogy a városi intézmények közötti
sportrendezvények, versenyek egyre nagyobb számban,
egyre színvonalasabban kerüljenek megrendezésre. Idén
ősszel engedte útjára a városi zsámolylabda bajnokságot.
Nem csupán a sport területén elkötelezett, hasonló szeretet
fűzi a nyelvekhez is. Autodidakta módon kezdett foglalkozni
az angol nyelvvel, majd nyelvvizsgát, végül 2012-ben angol
tanító végzettséget szerzett a Debreceni Hittudományi
Egyetemen. Színes, mozgásos, verses, zenés, játékos angol
órái az alsó tagozaton élményszámba mennek. Az általa
meghirdetett ovis angol foglalkozások évek óta sikerrel
zajlanak az intézményben. Mindezek mellett az iskola életének, programjainak
szervezésében, rendezésében, életre hívásában nap, mint nap nagy szerepet vállal.
san képzi magát, hogy a kor kívánalmainak és a folyamatos
jogszabályi változásoknak is megfelelve naprakész lehessen.
1999-ben tett közigazgatási szakvizsgát, 2008-ban pedig
pályázatíró és projektmenedzser képesítést szerzett, majd
esélyegyenlőségi szakképesítést. Nem sokkal ezt követően
elkészítette a város esélyegyenlőségi stratégiáját, mely e
terület máig használt alapdokumentuma. Munkáját az
alaposság, a határozottság, egyben a rugalmasság és
türelem jellemzi. Mint a hivatalon belüli legnagyobb
ügyfélforgalmat lebonyolító egység vezetője végtelenül
empatikus, türelmes, így tiszteletet és megbecsülést vált ki
mind munkatársai, mind pedig az ügyfelek körében. Szociális
természetű döntéseit a szabályok pontos betartásával
egyidejűleg mindig a segítő, támogató szándék mozgatja.

50 éves aktív tevékenységének elismeréseként emléklapban részesült
Dr. Schwanner István háziorvos
50 éves aktív tevékenységének elismeréseként Berettyóújfalu Város Önkormányzata
elismerő emléklapban részesíti Dr. Schwanner István háziorvost.
Dr. Schwanner István 1938. június 20-án született Székesfehérváron. Szüleivel
Debrecenbe költöztek, ahol édesapja repülőgép-szerelőként dolgozott. Középiskolai
tanulmányait a Fazekas Mihály Gimnáziumban végezte, majd az Orvostudományi
Egyetemen szerzett diplomát. 50 éve orvos, 49 éve dolgozik körzetben, Berettyóújfaluban. Az egyetem elvégzése után a berettyóújfalui Területi Kórházban 1964 áprilisá-

40 éves aktív tevékenységének elismeréseként emléklapban részesíti Balogh
Máriát, a Gróf Tisza István Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának
munkatársát,aki az emléklapot egy későbbi időpontban veszi át.
Balogh Mária egész életét az egészségügyben, dolgozó éveit pedig a berettyóújfalui
Területi, ma Gróf Tisza István Kórházban töltötte, ahol 1974. szeptember 12-én állt
munkába. Egy évig a bőrgyógyászaton tanfolyamos nővér, majd a belgyógyászaton
segédnővér, illetve gyakorló nővér. Rövid ideig a pszichiátriai osztályon, majd tíz évig

tól 1965 augusztusáig dolgozott, azóta körzeti, majd
háziorvosként
tevékenykedik
Berettyóújfalu
egyik
legnagyobb egészségügyi, emellett szociális problémákkal
küzdő körzetében. Betegeivel nagy hozzáértéssel, egyúttal
empátiával és emberséggel foglalkozik. Tevékenységét a
képviselő-testület 2013-ban Fráter László-díj kitüntetéssel
ismerte el.
Fotók: Krisztik Csaba
a belgyógyászaton ápolónő. 1987-ben került a szülészeti osztályra ápolónőként.
1990-ben szerzett középfokú csecsemő- és gyermekgondozó képesítést, 2002-ben
gimnáziumi érettségit, majd 2003-ban OKJ-s gyermekápolói végzettséget. 27 éve
dolgozik az osztályon csecsemő- és gyermekápolóként. Munkáját lelkiismeretesen,
nagy odaadással végzi. Tapasztalatait és megszerzett szaktudását az évek során nagy
szeretettel adta át a kismamamáknak és az új munkatársaknak egyaránt. Vidámsága
és egyénisége nagymértékben hozzájárult az osztályon végzett munka színvonalához.
2014. június Bihari Hírlap
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Tisztelt Ünnepi Ülés! Kedves Polgármester Úr!
Hölgyeim és Uraim!

Fotó: Krisztik Csaba

Azóta a felejthetetlen pillanat óta, mióta Muraközi István polgármester Úr
Kecskeméten, a 91 éves, több mint fél évszázadot Biharban szolgált nyugdíjas
állatorvos Édesapát és Édesanyám mellett ülve felolvasta nekem az Önök határozatát, állandóan csak azon gondolkodom, mit és hogyan lehet ilyenkor, ilyen
felemelő és az ember életpályája során kiemelkedő pillanatokban szólani.
Nyilván az első szó a köszöneté. Hálásan köszönöm Önöknek ezt a nem várt
elismerést, amellyel ennyi év után is így gondolnak rám, ránk, családunkra, hiszen
egy ilyenfajta elismerés sohasem egy emberről szól, hanem talán arról, amit
képvisel, vagy ahogyan azt teszi. A családjáról, szüleiről, feleségéről, lányairól,
fiáról, unokáiról, a szűkebb-tágabb közösségéről, a hivatásáról. Netán valóban
a munkája eredményeiről is, amit sohasem egyedül, hanem különböző csoportokban, tanár és kutató kollégáival együtt ért el. S egy-egy ilyen különös alkalom
visszaigazolja: érdemes volt, mert lám Újfaluban több mint három évtizeddel az
innen történt elköltözésem után is eképpen látják a dolgaimat.
Tanácstalanságomban gyorsan neki is láttam és újra elolvastam Márai Sándornak
az Egy polgár vallomásai c. könyvét. S ez segített. A könyv első rész éppen arról
szól, amiről itt nekem is – talán – szólnom illik most. Azokról az évekről és azokról
az embertársakról, személyiségekről, élményekről, eseményekről, amelyek során
itt, e tájon, ebben a falu-városban az lett belőlem, ami most vagyok.
Hivatalosan éppen 51 éve lettem az Arany János Gimnázium diákpolgára. Mint az iskola 40 éves jubileumi ünnepségén az akkor új sportcsarnokban is
elmondtam: „Csak a nagyság nevel. A közönséges iskolamesterek nem tanítanak
meg semmire.” A hatvanas évek itteni gimnáziumi tanári karában számos emberi
nagyság nevelt bennünket felelős gondolkodású, közösségszerető, cselekvő,
szorgos polgárrá. S azon túl, hogy ami napig büszke vagyok rá, hogy 1967-ben
a ballagáson kilenc osztály előtt vihettem Bihar első gimnáziumának zászlaját,
minden öt évben itt vagyunk együtt, egy napra. Beszámolni és emlékezni. Lővei
Károly osztályfőnökünkre, s tanár- és diáktársainkra, akik közül sajnálatosan
sokan már csak onnan fentről figyelhetik, hogy itt és most együtt vagyunk.
Arra is határtalan örömmel gondolok, hogy életünk első önálló lakásába itt
költözhettünk be 1975-ben. El tudják képzelni mit éreztem, akkor, azon év
tavaszán, amikor doktorálásom után jelentkezésemre Falucskai Jenő Igazgató Úr
megírta, hogy volt tanáraim és későbbi kollégáim egy délutáni röpgyűlésen
pillanatok alatt lemondtak egy-két túlórájukról, hogy ki legyen kötelező óraszámon és visszajöhessek alma materembe tanítani.
S persze itt született meg 1977 Nagypéntekének hajnalán Eszter mellé második
lányunk Márta, akit már azok a derék fiatal ápolónők is segítettek a világra,
akiknek több-kevesebb sikerrel matematikát próbáltam tanítani.
De élénken emlékszem arra is, amikor Héthy Zoltán barátommal aktívan próbáltunk életet lehelni az akkor nyílt Bihari Múzeum életébe, s közösen rendeztük meg
az első várostörténeti kiállítást a Művelődési Házban, amit 1979. január 3-án, a
Berettyóújfalut várossá avató nagy ünnepség délutánján tekinthetett meg a
publikum. Akkor váltam, sokukkal együtt, itt, városi polgárrá. Azt csak halkan
jegyzem meg, hogy arra is jól emlékszem, amikor a nagyközségi tanácsházán
segítettem településkutató geográfusként kicsit kozmetikázni a falu-városunk
adatait az Elnöki Tanácshoz szóló felterjesztés szebbé tételéhez, s hogyan próbáltunk a heraldikusnak segíteni az új címer jelképeinek kialakításban Város címer
nélkül, nem lehetett. S szerencsére a vörös csillagot sikerült elkerülni.
Talán itt is vannak azok közül, akikkel évekig jártunk táborozni. Hat fiatal
pedagógus házaspár, 90 gyerekkel kerekedett fel évekig minden nyáron, s ment
együtt a Berettyóújfalui Lakótelepi Táborba – Bélapátfalvától a Balatonig.
Önálló zászlónk és pecsétünk is volt. Az erdei manóiskoláink hallgatóiból még
volt olyan, akkor tíz éves kisfiú, aki 15 év múlva megkeresett Kecskeméten. Most
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végzett Debrecenben, biológia-földrajz szakon és Ő is manókat szeretne nevelni.
D két itt érettségizett, volt földrajz szakkörös tanítványommal másfél évtizedig
kutattam együtt a kecskeméti intézetben. Az egyikből akadémiai doktor lett, a
másikból kandidátus.
De itt van a hangja a fülemben az első ballagó osztályom szerenádjának is,
amikor 1978 májusában az akkor még park nélküli lakótelepünk előtt szólt a
kórusuk, szép gitárkísérettel.
1982-ben a gimnáziumból történt búcsúztatásomkor Polgármester Úr
felejthetetlen jólelkű, derék és mindig derűs Édesanyja adta át azt a szép bihari
szűrrátétes falikárpitot, ami most július 1-jén lesz éppen 32 éve, hogy a kicsiny
dolgozószobám falát díszíti.
Utána is jártam még persze itt számos alkalommal. Sajnos Öcsémet eltemetni,
aztán a Fia gimnáziumi ballagásán, vagy éppen az esküvőjén, tavaly nyáron
pedig már az Ő kislánya keresztelőjén. Számos alkalommal kutatóként, a Bihari
diétán, vagy jó néhányszor előadni.
Írtam tudományos dolgozatokat is a magyar vidékről, az Alföldről számosat.
Tizenöt évig voltam a Magyar Tudományos Akadémia Alföldi Intézetének az
igazgatója Kecskeméten. Hogy ezen munkáimnak milyen érdemi hatásuk
volt/vagy lesz, azt nem tudom. Nálunk, az efféle munka, ha csak azt szolgálja,
hogy tisztességes kutatói elemzések alapján leírja: tudjuk, hogy honnan jövünk,
hol vagyunk és hová tarthatunk, akkor már megtette, amit megtehetett. Emellett
tanárként a Szegedi Egyetemen is igyekeztem továbbadni, amit kollégáimmal
megkutattunk.
Kedves Barátaim! Nem tudom, hogy efféle díszpolgári beszédre
gondoltak-e, amikor szót kértem. Higgyék el e megtiszteltetés nagy teher is, s
egyáltalán nem könnyű beszélni utána. Ezért is írtam le. De két rövid gondolatot
még szeretnék e köszönő köszöntőm végén elmondani.
Az egyik tudományterületemnek, a geográfiának egy új ágáról szól. Mert a
modern földrajz már régen nemcsak arra igyekszik választ adni, hogy hol van
Berettyóújfalu és miért éppen itt? Hanem arra is, hogy milyen az itt élők
azonosságtudata, helyismerete. S van-e a közösség „itt élésének” valamiféle
jelentéstartalma, amely akár az értelmen túlmenően érzelmi viszonyokkal is
meghatározott. Ahogy e különös, új geográfia művelői mondják, az ember
nemcsak az adott környezetében és házában él, hanem egy – a hely szelleme által
meghatározott – szimbolikus világban is, amelyek éppúgy cselekvésre késztethetik, mint a fizikai szükségletek, vagy kényszerek. Azt hiszem ez roppant
izgalmas tudományos és kulturális kérdés napjainkban. Hogy hogyan teremtsünk
új szimbólumokat? Talán új lokális, bihari identitást, ami érzelmileg befogadható,
sőt konkrét – városi, táji és alföldi – cselekvési programokban testet ölt. Tisztában
kell lennünk vele, hogy a mai modern társadalmak progresszivitása és
erőszakossága éppen a helyi kultúra, a lokális identitás ellen hat. Ennek ellenére
meggyőződéssel merem kijelenteni: a mai világban szinte egyetlen esélyünk, hogy
a kultúránkra, hagyományainkra alapozva megkíséreljük a lehetetlent. Ahogy
egyes új elméletek szólnak, például az indiai Nobel díjas Sen biorégió elmélete,
vagy az újra gondolható kultúra-gazdaságnak a modernitás utáni korra szóló
elmélete. Amely azzal számol, hogy az egyre nyilvánvalóbb állandó növekedést
és mértéktelen fogyasztást fel kell váltania a szükségletek kielégítését szolgáló
erős helyi gyökerekkel is rendelkező gazdaságnak. A technikai műszaki alapok
mellett legalább olyan fontosak lesznek a humán, az emberi, a kulturális alapok.
A felülről vezérelt rendszereket az alulról építkező, a szubszidiaritást, a helyi
közösség önrendelkezését kiinduló alapnak tekintő modellek váltják fel. A ráció
mellett ismét fontos lesz az emóció is, az abból táplálkozó plusz lelki-emberi
energiák. S a maszkulin, a kizárólag a versenyt és versenyképességet szajkózó,
azaz férfias gondolatmenetek mellett legalább olyan fontos lesz a dolgok
feminim jellege, nőiessége.
Az egykor református alföldi kis mezővárosok fontolva haladó, tisztességben
gyarapodó, hitét megtartó, szűkebb és tágabb hazáját szerető, becsülő, sőt azt
fenntartani képes világa végül is ezt testesítette meg. Mondhatni tehát: a mai
legújabbként olvasható posztmodern elmélet – a helyi kultúrára és a lokális
közösségre alapozódva – az Alföldön és szerény megítélésem szerint itt Biharban
is már a XIX. század végén működött. Nincs hát más teendőnk, mint újra
működésbe hozzuk ezt a modellt. Ez viszont roppant nehéz. Sokkal egyszerű
csatornát, járdát, építeni, bár az is fontos.
A helyi közösséget, sokszínűen, okosan, türelmesen, a kultúráját – s nemcsak az
ünnepekre gondolva – újrateremteni, már jóval hosszabb távú feladat. Olyat
teremteni, mint amilyet alma materem névadó költője írt, a legnagyobb magyarról, s aminek jelmondatát – gyermekként, ifjúként és fiatal családapaként – több
mint tíz évig minden nap elolvastam: „Fennmarad, s nőttön nő tiszta fénye, amint
időben, térben távozik.”
Köszönöm a figyelmüket és még egyszer az elismerésüket!

Sikeres megmérettetés után 4. helyen végzett a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3 első
osztályos tanulója
Idén 15. alkalommal került
megrendezésre a Kisokosok
Megyei Komplex Tanulmányi
Versenye
Komádiban.18
általános iskolából a 3
legjobb első osztályos tanuló
mérte össze tudását 2014.
május 10-én szombaton. Az
54
kisdiák,
félelemmel,
bátortalanul
foglalta
el
külön-külön padokban helyeiket, és mint az érettségin, csak
magukra és a vitt tudásukra
támaszkodva kezdték megírni elsőként magyar nyelv és irodalomból, majd
matematikából és legvégül környezetismeret tantárgyból a feladatlapokat.
A kissé fáradtan végző elsősök kreatív foglalkozáson vezethették le a
"fáradt gőzt", és készítettek egy nagyon szép cserepes virágot, majd egy
helyi vállalkozó jóvoltából fagylaltozással "üthették el" az időt,míg összesítették az eredményeket.
A mi kisokosaink Serfőző Réka,Tóth Fanni és Daróczi Sándor összesített
eredményeként matematikából 2. helyen, környezetismeretből 4. helyen,
magyar nyelv és irodalomból 5. helyen szerepeltek, végül összesítésben a
nagyon előkelő 4. helyet foglalták el.
Tiszta szívből gratulálunk a teljesítményetekhez, utólag látjátok, megérte az
a rengeteg kitartó tanulás, míg osztálytársaitok játszottak délután, vagy a
többi kisiskolásnak mókával, kacagással telt a tavaszi szünet nagy része, Ti
a feladatlapok megoldásával töltöttétek. További nagyon sok sikert
kívánunk! Büszkék vagyunk Rátok!
Felkészítő tanáraik: Dobai Imréné (Ida néni), Papp Sándorné (Gyöngyike
néni) és Thurzó Lászlóné (Ilike néni). Köszönet a fáradságos munkáért Nekik
és a szülőknek is, de legfőképp Nektek, hogy tovább öregbítettétek
városunk Berettyóújfalu és Iskolátok hírnevét!
S.Rné K.Éva

Emlékezés…
Bóér Irénke néni, a 96 éves tanárnő eltávozott e
földi életből – kaptam a hírt. Elszomorodtam és
emlékeztem, Több ezer diákot tanított és nevelt.
Mikor meglátogattam, kedves mosolyával, kedves
beszédstílusával, érdeklődő tekintetével fogadott,
szavai biztatást, erőt adtak. Alig tudtunk elszakadni
egymástól. Mesélt életéről, szülővárosáról,
Csongrádról, ahol édesapja tanítóként dolgozott
(Irénke néni büszkén emlegette Klebelsberg Kunóval
való munkakapcsolatát), a szegedi diákéveiről, a
pezsgő kulturális életről, tanárairól, a Tisza-part
hangulatáról. Mindig szeretettel emlékezett
tanítványaira, érdekelte a sorsuk, munkájuk,
családjuk. Büszke volt „gyermekeire”, „unokáira”, mert úgy érezte, mint pótanya, ő is részese
sikereiknek. Éppen 70 éve, 1944 nyarán – amikor beiratkoztam a református polgári
leányiskolába – ismerhettem meg Őt. Emlékezetemben ma is él: biztatóan, mosolyogva
nyújtotta felém kezét, fiatal volt, ápolt és kedves. Ő tanított 4 éven át. (52-en jártunk egy
osztályba.) Később mint végzett pedagógus, kollégája lettem. Segítőkezet nyújtott, akkor is.
Az iskolánkban magyart tanított, korszerű módszerrel. Mindnyájunkban mély nyomot hagyott a
Kálló partján tartott kora tavaszi magyarórája. Szikrázóan sütött a nap, imitt-amott még
foltokban fehérlett a hó, de már pezsdülni látszott a tavaszi élet. És mi Áprily Lajos Március című
versét hallgattuk Irénke néni előadásában, majd az 52 leány a vízparton együtt zengte a vers
ritmusával a tavaszköszöntőt a testet-lelket gyönyörködtető napsütésben. Felejthetetlen volt!
Több tíz év után találkoztunk, és Irénke nénit e verssel köszöntöttük: A vers első sorától az
utolsóig zengett a terem, könnyeztünk és kacagtunk...
Szerette és mélységében, gazdagságában ismerte a Kárpát-medence tájegységeinek jellegzetes népművészeti alkotásait. Az ÁFÉSZ és az iskola hímzőszakkörét sok éven keresztül vezette.
A motívumok, az öltésformák, a tervezés, az esztétikum, a megjelenítés, az alkotás öröme
magával ragadta a fiatalokat és időseket egyaránt. A tantestület is rákapott a pihentető
hímzésre, Irénke néni munkalendülete minket is magával ragadott.
Egész életét, munkaidejét Berettyóújfaluban töltötte, testvérével, Vígh Jánosné tanárnővel
együtt. A diploma megszerzése után hívták Csongrádra tanítani, de hallotta, hogy Berettyóújfaluban pedagógushiány van, szükség van rá. Nem csak tanított, nevelt: becsületre, igényességre, emberszeretetre. Ahol kellett, segített. A Bihari Múzeum létrejöttének is részese volt.
Egykori tanítványai rendszeresen felkeresték, telefonon felhívták. Ezek a momentumok
jelentették számára az életet.
Köszönjük munkáját, emberségét, tudását!
Hamvas Lászlóné Bérczes Márta tanítványa

„A nyelv a lét háza” – a magyar nyelv napjai
„Aranyos” diákok sikere Nagyváradon
„A nyelv a lét háza” hangzott el a nagyon kifejező mondat az anyanyelvet ünneplő
háromnapos programsorozat záróünnepségén, Nagyváradon 2014. május 18-án. Az
idei rendezvény témája a folyamatosan megújuló nyelv volt, mely kétséget kizáróan
életünk háza, hiszen gondolkodásunk, így személyiségünk milyenségére van alapvető
befolyása.
Az első nap, május 16-a, péntek a város valamint, a messziről érkezett versenytársak
megismerése és a szállás elfoglalása mellett kulturális és szakmai programokról szólt.
Az ünnepélyes megnyitó után a rendezvény megvalósulásában kiemelkedő szerepet
játszó Ady Endre Elméleti Líceum dísztermében a nagyváradi Liliput Társulat Weöres
Sándor Regélő című műsorának megtekintésére volt lehetőség. A versek megzenésített
változata emlékezetesen kapcsolta össze az irodalom és a zene művészeti ágait.

A Berettyóújfalui Arany János Gimnáziumból két csapat vett részt a Kőrösi Csoma
Sándor vetélkedőn, melyet a második nap délelőttjén bonyolítottak le a középiskolások számára a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ ódon hangulatot
sugárzó dísztermében. A 12. A osztályt a Balázs Ágnes, Szathmári Orsolya és Szima
Viktória trió képviselte; a felkészülésben Kárpátiné Mészáros Marianna tanárnő
segítette a tanulókat. A 11. B osztályból Majori Renáta, Matolcsi Fruzsina és Jenei
Gyula versenyzett, akiket Balog Edit Otilia tanárnő készített fel és kísért Nagyváradra.
A kiscsapat végig számíthatott Molnár Zoltánné tanárnő segítségére. A megmérettetés során változatos nyelvi feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak. Többek
között írtak és előadtak képzeletbeli interjút a nyelvújítás vezéregyéniségével,
Kazinczy Ferenccel a mai magyar nyelv állapotáról, gondolkoztak anagrammák
jelentésén, válaszoltak kvízkérdésekre, majd kreativitásukról tanúbizonyságot téve
váltak napjaink szóalkotóivá, hoztak létre önállóan új magyar szavakat a nyelvbe
beszüremkedett idegen kifejezések helyett. Személyes kedvenceim a kóla megfelelőjeként létrehozott buborékszirup, valamint a Windows operációs rendszer helyett kitalált
géplélek szavak. A végső pontszámokra vasárnap délig kellett várnunk…
A szombati program nem zárult le a verseny befejeztével, a délután folyamán
pihenésként kirándulásra indultak a versenyzők, a kísérők és a meghívottak, melynek
során Érsemjénbe, Kazinczy Ferenc szülőfalujába volt lehetőségünk ellátogatni.
Érsemjénben a helyi Ezüstperje néptánccsoport előadása alatt érezhettük, a népzene és
a néptánc minden korosztály számára örömöt jelent a színpadon és a nézőtéren
egyaránt. A táncbemutató, a szavalatok, majd Kazinczy szobrának megkoszorúzása
után megnézhettük az emlékházat. A szombatot táncház zárta.
Vasárnap került sor a vetélkedő szakmai értékelésére, ahol a jelenlévők elmondhatták véleményüket a feladatokról. Egy - az esős időjárás miatt a tervezettnél rövidebb
- városnézés után, délben kezdődött az eredményhirdetés, mely előtt a diákok és
tanárok egyaránt az izgatott várakozás állapotába kerültek. Mi - talán megbocsátható módon - leginkább a középiskolások helyezéseire voltunk kíváncsiak.
Nagy öröm volt hallanunk, hogy egyik csapatunk, a „GáPéBu” (Majori Renáta,
Matolcsi Fruzsina, Jenei Gyula) harmadik helyezést ért a versenyben, több olyan
iskolát megelőzve, akik visszatérő résztvevői voltak az eseménynek. Az „Aranyosok”
a bronzért értékes könyvcsomagot kaptak ajándékként. A második helyen a Kovászna
megyében lakó „Székely Góbék” végeztek, míg az élen a sepsiszentgyörgyi
„Zuvatolók”, akik kiemelkedően teljesítettek a szóbeli feladatokban.
A programokon, csakúgy, mint a versenyeken nem kizárólag a magyar nyelvről
tudtunk meg (még) többet, hanem emlékeink tárháza is gazdagabbá lett. Egyikünk sem
fogja feledni a közös kirándulást, étkezéseket, sétákat, fotózásokat, a magunknak
szervezett fakultatív programokat, ahogyan a csapat összetartozásának érzését sem.
Ezúton is köszönjük a szervezők és iskolánk segítségét és közreműködését abban, hogy
lehetővé tették számunkra a részvételt, hozzájárulva csapataink sikeres szerepléséhez.
Bízunk abban, hogy jövőre az ideihez hasonló élményekben gazdag napokat
tölthetünk a rendezvény következő állomásán.
A beszámolót készítette: Balog Edit Otilia, szaktanár
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Játszóterek gyermeknapra
Az utánunk következő nemzedékre is gondol Berettyóújfalu önkormányzata, hiszen a
gyermeknapra két lakótelepen – a József Attila és a Bessenyei – három modern,
EU-szabvány szerinti eszközökkel felszerelt játszóteret adott át Szabó Katalin önkormányzati képviselő Muraközi István polgármester társaságában.
Mint azt a helyszíneken Szabó Katalin elmondta, mindig is aktív közösségi élet folyt évtizedek óta a játszótereken, ám napjainkra az eszközök jócskán elhasználódtak, elkoptak. A
város európai uniós pályázatainak köszönhetően, mintegy 15 millió forint összegből, mára
sikerült ezeket felújítani, s a gyermeknapra már birtokba is vehették az érintettek.
Szinte napra pontosan, halála után egy évvel, szobrot állított a „Fúvószenekarért” Alapítvány
a volt zeneiskolai igazgatónak és karnagynak, Szilágyi Péternek, a zeneiskola udvarán.

„Sokaknak, sokat jelentett” – szobor Szilágyi Péternek

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

A Magyar Örökség-díjas szobrászművész, Györfi Lajos alkotásának avatójára
eljöttek a családtagok mellett az egykori és jelenlegi növendékek, pedagógusok,
zenekedvelők és tisztelők, akiket Muraközi István polgármester köszöntött. A
városvezető az idő kegyetlenségére hívta fel a figyelmet, hiszen éppen egy éve
távozott Szilágyi Péter, aki életével és munkásságával „sok mindenkinek, sokat
jelentett”. A felavatandó alkotással a halhatatlanság útjára lépett Péter emlékének adózunk – emelte ki, majd hozzátette: - „Isten hozott régi-új otthonodban, a
zeneiskola udvarán!”
A szobrot Ember Csaba, a Magyar Zeneiskolák, Művészeti Iskolák Szövetségének
elnöke, a Magyar Kultúra Lovagja avatta fel, aki kiemelte: ne csak szívünkben
éljen emléke Szilágyi Péternek, hanem nap, mint nap emlékezzünk rá, ezért méltó
a szoborállításra a kiváló karnagy. „Minden, ami Berettyóújfaluban zene, Szilágyi
Péter nevéhez fűződik, hiszen egy helyen dolgozott 30 évig, hiába csábították
innen, nem ment el” – méltatta az elhunytat.
A szobrot Muraközi István, Ember Csaba, Gyula Ferencné, valamint a család
részéről Szilágyi Balázs leplezte le, majd elhelyezték a megemlékezés koszorúit
és virágait. Elhangzott azok neve is, akik anyagi támogatásukkal hozzájárultak a
szobor elkészültéhez.
Az ünnepségen közreműködött a volt zeneiskolai növendékekből alakult qintett.

Zengett a lélek a népdaléneklési versenyen
Több évtizedes hagyományt tart életben a berettyóújfalui zeneiskola azzal, hogy minden
tavasszal megrendezi a népdaléneklési versenyt. Az idei a város önkormányzatának felkarolásával új helyszínen, a Makk Kálmán Moziban zajlott – tudtuk meg Törő Ferenc igazgatótól.
A Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. szervezésében lebonyolított versenyt Muraközi István polgármester nyitotta meg, aki azon túl, hogy köszöntötte a mintegy 80 versenyzőt és felkészítő tanáraikat, örömét fejezte ki amiatt, hogy a néptánc és népdal tovább örökítését a közszolgálati televízió
is fontosnak tartja, s ezért már határokon átívelő vetélkedőket is szerveznek.
A mostani, a városi önkormányzat cége szervezésében megrendezett verseny „Zeng a lélek”
címen vonul be a kulturális események történetébe. A mintegy 80 diák 7 korcsoportban versenyzett: egy szabadon választott és a négy kötelező népdalból két dalt adtak elő. A zsűri öt tagból
állt: Sáriné Szebenyi Judit, Szilágyi Péterné, Harsányiné Németi Szilvia, Kórodi Mariann és Dobos
Gyöngyi alkotta az ítészek csapatát.
A nívós megmérettetés értékes díjakért folyt, a fellépők korosztályuknak megfelelően, gyurmakészletet, puzle-t, zselés tollakat, míg a nagyobbak a zenéhez kapcsolódó eszközöket vehettek át.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

SIKERES ÉVET ZÁRT A BIHAR
NÉPTÁNCEGYÜTTES
Nemcsak a 40 évet hagytuk már a hátunk mögött,
hanem idén is egy sikeres évet zártunk. Számos
felkérésnek tudtunk eleget tenni. Csak párat
emelnék ki a jelentősebbek közül:
- Richter Egészségváros - Számadó Napok „Összefogás a jövőért” - Mezei-Vill. Kft Lámpagyár átadója - Aradi vértanúk napja - Derecskei
táncház - a Művelődési Házban a Farsangi kézműves program színesítése
A Biharkeresztesen megrendezett XIII. Bihari
Regionális Néptánctalálkozón a Kökény csoport
gyerek kategóriában emléklapot, a Biharosok
Ifjúsági kategóriában a zsűri különdíját kapták.
Városunk felkérésére idén is felléptünk a város
napi rendezvényen, illetve a Bihari Népművészeti
Egyesület támogatásával a kirakodóvásár
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programját színesítettük műsorunkkal és az utána
következő táncházunkkal.
Táncosaink idén is immár 11. alkalommal mennek
kézműves, néptánc táborba 1 hétre.
2014. május 30-án, pénteken 19 órától tartottuk
az évzáró vizsgaműsorunkat a Széchenyi István
Tagiskola tornatermében. Ezt követően a Retro
Clubban 21 órától kezdődő 4. táncházunk zárta
az évet. A zenét a Szeredás Népzenei együttes
biztosította.
Elmondhatjuk, hogy színvonalas, sikeres, jó hangulatú évet zártunk. Taglétszámunk folyamatosan
bővül, természetesen csoportjainkhoz még lehet
csatlakozni kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Számunkra fontos a hagyományok és az igazi
értékek őrzése és ápolása. Nézetünket, hitvallásunkat
legjobban
Kallós
Zoltán
idézete
tükrözi:”Addig leszünk magyarok, amíg magyarul
énekelünk és táncolunk.”
Fotó: Szűcs Endre

Futsalbajnok a Mezei-Vill!

A MAKK KÁLMÁN MOZI MŰSORA JÚNIUSBAN
5-8. csütörtök-vasárnap Kezdés:18.00

X-MEN: AZ ELJÖVENDŐ MÚLT NAPJAI

Színes szinkronizált amerikai sci-fi akciófilm

16

5-8. csütörtök-vasárnap Kezdés: 20.30

GÖNDÖR FÜRTÖK

16

Színes feliratos argentin film
9-11. hétfő-szerda Kezdés: 18.00

AMAZÓNAI

6

Színes szinkronizált francia dokumentum film

A gombaszakértő közleménye

12-15. csütörtök-vasárnap Kezdés: 18.00

A HOLNAP HATÁRA

Színes szinkronizált amerikai sci-fi akciófilm

12

12-15. csütörtök-vasárnap Kezdés: 20.15

LLEWYN DAVIS VILÁGA

16

Színes feliratos amerikai film

16-18. hétfő-szerda Kezdés: 18.00

HOSSZÚ ÚT LEFELÉ

Színes szinkronizált angol vígjáték

16

16-18. hétfő-szerda Kezdés: 19.45

CALL GIRL

18

Színes feliratos svéd thriller
19-20, 22 csü-pé, vas Kezdés: 18.00
21. szo Kezdés: 20.30

DEMÓNA

12

Színes szinkronizált amerikai fantasy
19-20, 22 csü-pé, vas Kezdés 20.30

SALVO-MAGÁNYOS SZERELMESEK

16

Színes feliratos olasz romantikus dráma
23-25. hétfő-szerda Kezdés: 18.00

FEKETE LEVES

16

Színes magyar akció-vígjáték
26-29. csütörtök-vasárnap Kezdés: 19.45

A SZÁZÉVES EMBER, AKI KIMÁSZOTT
AZ ABLAKON, ÉS ELTÜNT

12

Színes feliratos svéd vígjáték

6

2014. június 27.

Színes szinkronizált amerikai rajzfilm

19:00 Havaria Honkakka
20:00 Black Mood
21:00 Szélső Érték lemezbemutató koncert

Július 1-2. kedd-szerda Kezdés 18.00

ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 2 2D

6

Színes szinkronizált amerikai rajzfilm
30-2. hétfő-szerda Kezdés: 19.45

HÁROMMAL TÖBB ESKÜVŐ

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy városunkban
néhány személy házaló gombaárusítást végez, vagyis
szakvizsgálat nélkül kínálja termését. Ráadásul, újabban
arcátlanul arra hivatkoznak, hogy én megvizsgáltam gombájukat. Értesítek mindenkit, hogy lakossági vizsgálatkor ilyesféle
beleegyezést, engedélyt nem adok és nem is adhatok ki! Ha
lenne ilyen, akkor néhány elhozott példányhoz otthon bárki
hozzátehetné annak többszörösét ellenőrizetlenül, így - baj
esetén - saját büntetőjogi tényállásomnak adnék hivatalosan
alapot. (Néha elhangzik a kérdés: "De mi van, ha akinek
viszem, nem hiszi el, hogy a gombát megnézettem?"
Válaszom: akkor az illető maga hozza el megvizsgáltatni.)
Embereink tevékenysége azért is érthetetlen, mert - az Önkormányzat és a Herpály-team KFT jóvoltából - egész évben
mindennap, hétvégén és ünnepnapokon is a lakosság rendelkezésére állok ingyenesen.
Szabadon termő gombát biztonsággal vásárolni a piacon
lehet, arra a napra szóló engedéllyel, mert ott az árusítás
menete ellenőrizhető.
Mindemellett a szóban forgó személyekről tudom, hogy - a
saját meggyőződésükkel szemben - nem értenek a gombákhoz,
ismeretük csupán reflex- és szokásszerű, s ez a hozzáállás
minden évben meghozza tragikus gyümölcsét hazánkban.
Ha a továbbiakban hasonló esetek tudomásomra jutnak, jogi
eljárást fogok kezdeményezni.
Egészségük érdekében kérem megértésüket.
Tisztelettel: Erdei Zoltán

A Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola Bihari Alapfokú Művészeti
Iskolájának év végi hangversenye június
10-én, 18.00 órától kezdődik a Fráter
László teremben, melyre mindenkit
szeretettel várunk.
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26-30. csütörtök-hétfő Kezdés: 18.00

ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 2

Szokták mondani, csodák nincsenek. Csodák mégis vannak
– mondták még többen a Berettyóújfalu-Győr futsaldöntő
után. Nem hiszek a csodában. A szisztematikus munkában
annál inkább. Egyrészt Turzó József munkája, másrészt a
játékosok elszántsága, harmadrészt talán egy csipetnyi
szerencse, véleményem szerint ez a három dolog kellett a
Mezei bajnoki címéhez. A sport azért szép, mert a
szerencse sokszor a papíron gyengébb, ám szívvel-lélekkel
harcoló, mindent beleadó csapat oldalára szegődik. Így
tett az idei bajnoki döntőben is. Amely végül is sima volt, a
Győr mindössze egy találkozót tudott nyerni, azt is hátrányból fordítva.
Pedig a pályaelőny náluk volt, hiszen három meccset kellett
nyerni, vagyis ha mindenki hozta volna az otthoni találkozóját, akkor ők nyertek volna 3-2-re – de nem nyertek, mert a
Berettyóújfalu rögtön nyert Győrben! Én még akkor is azt
hittem, hogy csupán fellángolás volt, valódi esélyünk
továbbra sincs. A második meccs rosszul is kezdődött, a
Győr hamar vezetett, később megduplázta előnyét akkor,
amikor már alig néhány perc volt hátra. Aztán történt
valami, Trencsényiék kiegyenlítettek, a külföldi sztárokkal
teletűzdelt Győr pedig csak kereste önmagát, játékosai

AKTUÁLIS
riadt tekintettel nézegettek egymásra. Végül büntetők után
nyertünk, a Pálfi István Rendezvénycsarnok majd’
felrobbant a diadalittas hangzavartól.
2-0-val mentünk Győrbe a harmadik meccsre. Csak egy
lépés, egy aprócska győzelem hiányzott…Ami már
majdnem a Kisalföldön összejött, de ott még az ETO
visszatáncolt a szakadék széléről, a hosszabbításból ezúttal
ők jöttek ki jobban, így lett 2-1 a Mezei javára.
A negyedik meccsen dőlt el minden. Pazar hangulatban
léptek parkettre a csapatok, szerintem soha nem voltak
még annyian a csarnokban, mint a mindent eldöntő találkozón. Ritkán vagyok biztos a győzelemben, de akkor már
nem voltak kétségeim – ilyen miliőben, ilyen hangulatban
nem lehetett kikapni. Az első két meccsen látott túlzott győri
önbizalom hamar átcsapott kapkodásba, a Mezei-játékosok lelkesedése és a közönség támogatása azon az estén
végleg eltüntette a két csapat közti tudáskülönbséget.
A Mezei nyert, s bajnok lett, kizárólag magyar játékosokkal
a keretében maga mögé utasította a címvédőt, az alapszakaszt is uraló Rábát. Az elmúlt négy bajnokságot a Győr
nyerte, így a mostani siker óriási eredmény. Folytatás
következik a Bajnokok Ligájában – ami páratlan lehetőség,
elvégre Berettyóújfalu nemzetközi porondon képviselheti
pm
Magyarországot!
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2014. július 4.
20:00 Körömvirág együttes
21:00 Somogyi-Kovács-Balogh
Blues Trió

2014. július 11.
20:00 Next Day
21:00 Zenevonat

2014. július 18.
20:00 Beholder
21:00 Diktátor

2014. július 25.
20:00 Kódex
21:00 Benzin

Színes szinkronizált spanyol vígjáték

Anyakönyvi hírek

Jegyárak: ART
700 Ft
Digital 2D 890 Ft
Digital 3D 1190 Ft
Berettyóújfalu Kártyával 20 % kedvezmény!

Születtek
2014. Április
25. Buckó Hanna (Buckó Imre – Molnár Szilvia)
Házasságot kötöttek
2014. Április
30. Balog Ferenc – Horváth Judit
2014. Május
2. Király László - Krucsó Antónia
24. Molnár Szabolcs – Főző Anikó
Elhunytak
2014. Április
24. Matolcsi Imréné Veres Erzsébet (1928)
(x)

Elhunytak
2014. Május
2. Buczkó Pálné Csóra Anna (1926)
10. Fábián Lászlóné Szító Margit (1925)
11. Barta Károlyné Ferencz Izolda (1933)
17. Tóth Józsefné Bajczura Éva Erzsébet (1932)
17. Nagy Istvánné Kiss Ilona (1922)
19. Borza Imre (1930)
20. Pozsár Pozsár Gyuláné
Nagy Zsuzsanna (1931)
23. Csatári Vince (1949)
2014. június Bihari Hírlap
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140511-A

Az Invitellel jó nyarad lesz
Tévé, internet, telefon együtt –
négy hónapig akciós áron
Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és 4 hónapon át csupán 1288 Ft a havi díj! Az ötödik hónaptól az adott csomaghoz
tartozó havi díjat számlázzuk.
A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj
a legközelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Invitel Viszonteladói Partner: Berettyóújfalu, Dózsa György utca 28.
minden kedden 10.00-18.00 óráig
Értékesítőnk: Csorba Emese +36 30 708 9287
Az ajánlat 2014. május 2-től visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág
csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF
szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében
is igénybe vehetőek. A díjak az áfát tartalmazzák.

Minden
csomag havi

1288 Ft

